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Forord

Siden begyndelsen af 1990’erne har bestyrelsen for Rockwool Fon-
den prioriteret forskning i arbejdsmarkedsforhold meget højt. I 1991 
udskrev Fonden eksempelvis en prisopgave, der sigtede mod at frem-
kalde nye og utraditionelle forslag til at bekæmpe den dengang me-
get store ledighed i Danmark. Denne interesse for arbejdsmarkeds-
forhold er siden blevet vedligeholdt og har med intervaller af et a to 
år resulteret i fremlæggelsen af nye forskningsresultater om indret-
ningen af det danske arbejdsmarked, og den måde det fungerer på.

I forlængelse af denne vedvarende interesse besluttede Rockwool 
Fondens bestyrelse for et par år siden at lade Fondens Forsknings-
enhed gennemføre et projekt, hvor Enheden analyserede den avis-
debat, der har været ført om de arbejdsløse siden etableringen af et 
repræsentativt demokrati i Danmark. En historisk milepæl i denne 
periode ville jo i øvrigt være loven om anerkendte arbejdsløsheds-
kasser fra april 1907, der fejrede 100 års jubilæum sidste år.

Projektet blev overladt til cand.mag. Bent Jensen, der via sin 
forskning tidligere har beskæftiget sig med analyser af lange histo-
riske forløb i de danske aviser, fx debatten om indvandrere til Dan-
mark publiceret som De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 
1990’erne (Spektrum, 2000).

Sigtet med den nye analyse, der skulle omfatte de væsentligste 
dele af den politiske presse, var med andre ord at give en mere sam-
menhængende forståelse af, hvordan aviserne har debatteret de ar-
bejdsløse i en 150-årig periode.

Forud for udgivelsen af denne bog fra Gyldendal er publiceret 
tre arbejdsnotater fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i årene 
2006-2008, hvori fremlægges den detaljerede dokumentation for 
den mere syntetiserende fremstilling, der præsenteres her. Nær-
værende bog er i forhold til notaterne udvidet med en kvantitativ 
analyse af debattens omfang og periodicitet. Det skal indskydes, at 
fremhævelser i citater, er avisens fremhævelse, medmindre andet 
er anført.

Forord
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Under analysearbejdet med disse i alt fire publikationer har 
Forskningsenheden fået hjælp og vejledning fra mag.art. Jette Drach-
mann Søllinge, der med den erfarne pressehistorikers øjne har læst 
og kommenteret manuskriptet. Desuden har Jette Søllinge skrevet 
materialet til belysning af periodens pressehistorie. Fuldmægtig i 
Arbejdsdirektoratet, cand.jur. Aage Huulgaard, har bidraget som 
kommentator bl.a. i kraft af sin omfattende viden om lovgivningen 
og den administrative praksis på området, mens direktør for Per-
sonstatistik i Danmarks Statistik, cand.polit. Niels Ploug har tilført 
sin omfattende viden om danske arbejdsmarkedsforhold til kom-
mentatorernes kreds. Lektor ved Københavns Universitet, dr.phil. 
Ole Hyldtoft har kommenteret Bent Jensens manuskript ud fra sit 
indgående kendskab til store dele af den behandlede periode samt 
til dansk industris historie. Endelig har stud.scient.soc. Lars H. An-
dersen læst med henblik på manuskriptets forklaringsgrad og til-
gængelighed.

Foruden til disse kommentatorer skylder jeg en tak til den kreds 
af samarbejdspartnere i øvrigt, som har hjulpet undervejs i forlø-
bet.

Bogens analyser bygger på avisartikler, indsamlet via Det Kon-
gelige Biblioteks avislæsesal. Dette arbejde blev under Bent Jensens 
vejledning uddelegeret til en kreds af studerende: Monika Dinek, 
Jens Nielsen Gram, Pernille Parsberg Hansen, Rigmor Vogt John-
son, Christine Karen Kofoed, Tea Malthesen, Rikke Lea Mertz og 
Line Brix Overlund har alle i kortere eller længere tid været tilknyt-
tet projektet. Iben Fritze har med stor virkelyst været med under 
hele forløbet og også selvstændigt stået for en række research-op-
gaver.

Alle har lagt mange arbejdstimer på Det Kongelige Bibliotek for-
ud for udarbejdelsen af denne bog, og de takkes for den udholden-
hed, de har udvist foran skærmene i avislæsesalen.

I Danmarks Statistiks bibliotek har bibliotekarerne Ilona Csiky 
og Iben Marianne Overgaard vist usædvanlig stor hjælpsomhed ved 
fremskaffelsen af den sekundærlitteratur, der har været inddraget i 
analyserne. Billedbibliotekar Margrethe Maarbjerg, Arbejdermuse-
et, takkes for hjælp til at finde en række af bogens illustrationer, og 
det samme gør billedkonsulent Peter Thiesen, POLFOTO.

I Forskningsenheden skylder jeg en særlig tak til sekretær Mai-
britt Sejberg, som har korrekturlæst manuskriptet. Stud.polit. Peer 
Skov og stud.polit. Johannes Clausen har hjulpet med indsamling 

Fo
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af lovtekster m.v., det samme har cand.polit. Mark Gervasini Niel-
sen, som også har bistået med kompetent forskningsassistance ved 
den kvantitative del af undersøgelsen.

Endelig vil jeg takke Rockwool Fonden med dens bestyrelses-
formand Tom Kähler og direktør Elin Schmidt for en altid stor og 
usvækket interesse for Enhedens arbejde – også ved tilblivelsen af 
denne bog.

Rockwool Fondens Forskningsenhed
København, august 2008

Torben Tranæs

Forord
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Form
ål, defi

nitioner og udvalg af aviser

1.  Formål, definitioner og udvalg af 
aviser

1.1. Introduktion
Målet med denne bog er at formidle et overblik over, hvordan de 
toneangivende aviser behandlede temaet „de arbejdsløse“ igennem 
en periode på ca. 150 år. Læst i sin helhed skal analyserne give et 
bud på, hvordan den historiske debat er forløbet efter afskaffelsen 
af enevælden i foråret 1848 og indtil midten af 1990’erne. Under-
vejs skal det fremstå, hvilke skiftende argumenter og løsningsfor-
slag de enkelte aviser har kørt i stilling i forhold til emnet.

Mere overordnet skete der en langsigtet bevægelse gennem de 
150 år, hvor relativt flere blev beskæftiget som lønarbejdere i ste-
det for at være selvstændige, dvs. omkring 1850 primært bønder 
og husmænd. De erhvervsaktives individuelle muligheder for at be-
skytte sig selv mod økonomisk svære tider blev derved mindre, og 
spørgsmålet er derfor bl.a.: Hvornår blev det overvejende accepte-
ret, at der ikke nødvendigvis er noget individuelt ansvar for ledig-
hed i Danmark? Eller alternativt: Blev dette overhovedet på noget 
tidspunkt accepteret bredt i offentligheden? Og tæt forbundet med 
dette: Hvilke krav kunne man rejse i forhold til det offentlige, dvs. 
stat og kommune?

Arbejdsløshedens omfang har også konsekvenser for de beskæf-
tigede: Høj ledighed modvirker – især før introduktionen af en ar-
bejdsløshedsforsikring, der gav nogenlunde kompensation for ind-
tægtstab – lønstigninger, hvis den ikke ligefrem fører til et fald i 
reallønnen, og kan også have andre effekter, herunder hæve pro-
duktiviteten blandt de beskæftigede og påvirke den faglige og geo-
grafiske mobilitet. Hvordan slog disse og andre beslægtede temaer 
igennem i debatten?

1.2. Begreber og definitioner
Bogen beskæftiger sig med avisernes debat om de arbejdsløse. Be-
grebet „de arbejdsløse“ dukkede op i det danske sprog i første halv-
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del af 1800-tallet, og det blev almindeligt udbredt i anden halvdel 
af 1800-tallet. I bogen her bliver ILO’s definition anvendt til at af-
grænse emnet: Personer i den arbejdsduelige alder, der er uden løn-
arbejde eller beskæftigelse som selvstændige, og som aktivt har søgt 
arbejde eller beskæftigelse som selvstændig inden for en given pe-
riode.1 

„Debat“ er defineret i den bredest mulige betydning som „opini-
onsytringer“, dvs. ud over kernebetydningen – en mere eller mindre 
direkte dialog/meningsmodstilling mellem to eller flere debattører 
– ledere, baggrundsartikler, referater af forhandlinger i Folke- og 
Landstinget, referater af politiske eller faglige møder, tegninger og 
annonceringer af aktiviteter i forhold til de arbejdsløse.

1.3. Pressehistorisk oversigt og udvælgelse af aviser
En pressehistorisk oversigt ligger uden for rammerne af denne 
fremstilling. I stedet henvises til en række grundige arbejder af pres-
sehistorikerne Niels Thomsen (1972) og Jette Drachmann Søllinge 
(1989, 1994 og 1999) samt til disses fælles værk De danske aviser 
(1988, 1989 og 1991). Dog er en kort skitse af de generelle tendenser 
i pressens politiske udtryksmuligheder og tilhørsforhold nyttig som 
baggrund for analysen og dens materialevalg. 

Under Enevælden var pressen underlagt censur, hvis primære 
formål var at begrænse oppositionelle politiske ytringer. Det be-
tød, at langt flertallet af de i øvrigt fåtallige aviser stort set ikke be-
skæftigede sig med politik overhovedet og reelt var loyalistiske, dvs. 
konservative og kongetro. I 1830’erne fremkom efterhånden en op-
positionspresse, hvis mærkesag var en fri forfatning, og som var til-
knyttet en af flere grupperinger af nationalliberale politikere.

Med Grundloven af 1849 var den politiske debat givet fri, og en 
mangfoldig dagspresse skød frem. Stort set alle disse blade var til-
knyttet et politisk parti som talerør og mobiliseringsorgan. De fleste 
af de eksisterende blade meldte ud til fordel for Højre, der supple-
rede med flere nyetableringer, mens i tur og orden Venstre – samt 
i flere tilfælde de forskellige fraktioner af dette parti – Socialdemo-
kratiet og Det Radikale Venstre oprettede hver deres net af aviser ud 
over landet. Målet for hvert af partierne var at råde over et organ 
i alle byer af blot nogenlunde størrelse: „Firebladssystemet“. Dertil 
kom et antal mere eller mindre upolitiske populæraviser i de største 
byer, især i København.
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Siden begyndelsen af 1900-tallet har den gennemgående ten-
dens været en gradvis afpolitisering. Denne udvikling satte i gang 
med „pressereformen“, som gerne dateres til Politikens omlægning 
til moderne nyhedsavis i 1905. Fra at være mere eller mindre konse-
kvente partiaviser – hvis rolle i vidt omfang var at oplyse, mobilise-
re og hverve vælgere gennem politisk information og opinionsdan-
nelse – har dagbladene løsnet båndene til partierne, ganske særligt 
efter at en omfattende bladdød efter Anden Verdenskrig betød, at 
de tilbageværende var enerådende inden for et givet område, og der-
med var forpligtet til at nå alle indbyggere uanset deres partimæs-
sige tilhørsforhold. Det har medført, at den journalistiske dækning 
er blevet nogenlunde partimæssigt neutral, og at opinionstilkende-
givelserne (lederniveau og lignende redaktionelt stof) har antaget 
en mindre partispecifik karakter.

Da landsaviserne har været de førende politiske meningsdanne-
re samtidig med og i kraft af deres redaktionelle og oplagsmæssige 
dominans, er undersøgelsen baseret på de store landsaviser. Des-
uden er udvalget foretaget således, at de afgørende positioner hen 
over det politiske spektrum i dettes historiske udvikling er repræ-
senteret: Før 1850 de „konservative“ støtter for enevælden over for 
oppositionen: De Nationalliberale og de bondebevægelser, der ud-
gjorde spiren til Venstre. 

Efter 1850 inddrages de førende aviser fra Højre/Konservative, 
Venstre, Socialdemokratiet (fra 1871) og Det Radikale Venstre (fra 
1905). Indtil 1870 indgår tillige De Nationalliberale samt fra ca. 
1910 de revolutionære, først den syndikalistiske Fagoppositionens 
Sammenslutning frem til 1920, siden Danmarks Kommunistiske Par-
ti. Socialistisk Folkeparti har ikke været i stand til at opretholde en 
presse i så lang tid eller med et sådant oplag, at den har haft nogen 
slagkraft i mediebilledet.

Det betyder, at udvalget sammensættes af Berlingske Tidende 
(Højre/Konservativ), Social-Demokraten/Aktuelt, Politiken (Det Ra-
dikale Venstre) samt Jyllands-Posten (Konservativ/uafhængig). Da 
Venstre pressemæssigt ikke har været repræsenteret blandt lands-
aviserne siden 1905, og dets agrare og moderate fløje aldrig har 
været det, inddrages endvidere den regionale provinsavis, der må 
betegnes som det mest markante talerør for Venstre: Fyns Tidende 
blev tidligt efter sin etablering et førende organ for Venstre, især 
dettes moderate fløj. Fra 1950’erne og frem afløses Fyns Tidende 
dog af Vestkysten, der overtog rollen som det mest betydende me-
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ningsdannende Venstre-organ. Desuden indgår Solidaritet samt Ar-
bejderbladet/Land og Folk (hhv. syndikalistisk og kommunistisk), 
der især benyttes i forbindelse med avisdebatten i de sidste to år 
under Første Verdenskrig, i mellemkrigstiden og under besættelsen, 
da revolutionære strømninger var udbredte i de arbejdsløses rækker, 
eller hvor de arbejdsløse generelt kunne tænkes at give anledning 
til social uro. Tilsvarende benyttes DNSAP’s organer Nordjyden og 
Fædrelandet i et begrænset omfang for årene 1937-45.

For også at inddrage oppositionelle aviser fra perioden før So-
cial-Demokraten og Politiken første gang kom på gaden i henholds-
vis 1872 og 1884, benyttes de københavnske aviser Fædrelandet, 
der var talerør for den nationalliberale opposition frem til marts 
1848 og derefter for denne politiske grupperings Rigsdagsgruppe, 
og Kjøbenhavnsposten. Ingen af disse blade beskæftigede sig i vi-
dere omfang med landboforhold – der dog vedrørte langt hovedpar-
ten af befolkningen – så også Almuevennen benyttes enkelte steder 
til belysning af disse forhold. 

Da Berlingske Tidende det meste af sin levetid har været lidet 
markant som debatorgan og tillige mest appellerede til embedsbor-
gerskabet, inddrager analysen også industriens førende organ Da-
gens Nyheder/Nationaltidende som supplement. 

I tillæg 2 gives en karakteristik af hver enkelt avis med henblik 
på at belyse udviklingen af det politiske tilhørsforhold samt give en 
indholds- og læserprofil.

1.4. Bogens indhold
Bogen skildrer i kapitel 2, hvordan temaet „de arbejdsløse“ for alvor 
introduceres i det urolige år 1848, for derefter at få en blivende pla-
cering i aviserne. Kapitel 3 og 4 beskriver debatten frem til og med 
loven om anerkendte arbejdsløshedskasser fra 1907, og kapitel 5 un-
dersøger, hvordan debatten forløb, da loven første gang skulle stå 
sin prøve under en omfattende krise i 1908-09.

Kapitel 6 og 7 skildrer den usikre periode under Første Verdens-
krig, idet 1907-loven blev udvidet til for en tid at få et generelt for-
sørgelsesorienteret sigte. Kapitel 8 undersøger herefter, hvordan de-
batten forløb under 1920’ernes relativt høje ledighed i en tid, hvor 
bønder og arbejdere kæmpede om regeringsmagten. Kapitel 9 er bo-
gens længste: Vi er nu inde i 1930’erne, og 30’erne kan om noget 
betegnes som arbejdsløshedens årti. Hvilken diskussion udspandt der 
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sig her? Og hvordan kunne de arbejdsløse udnyttes som tema af 
venstre- og højreradikale aviser? Dette tema går til dels igen i kapi-
tel 10, der afdækker debatten under Anden Verdenskrig, hvor be-
frielsesåret rejste forventninger om en hverdag uden ledighed og 
social nød.

At hverdagen for især de ufaglærte ikke blev befriet for arbejds-
løshedens trussel, fremgår af kapitel 11, der afdækker debatten i 
1950’erne, herunder debatten om de såkaldte „arbejdsløshedsøer“. 
Kapitel 12 og 13 skildrer debatten under en helt ny virkelighed på 
arbejdsmarkedet: Den fulde beskæftigelse, mens kapitel 14 til 16 føl-
ger historien frem til midten af 1990’ene. Kapitel 17 giver en sam-
menfatning af de kvalitative analyser. 

Bogen afsluttes med to tillæg. Det første gengiver resultaterne 
af en kvantitativ analyse af, hvor mange indslag på årsbasis, Ber-
lingske Tidende og Social-Demokraten/Aktuelt bragte frem gennem 
1900-tallet. I tillægget sammenholdes disse data med oplysninger 
om ledighedens konjunktur: Hvordan var sammenfaldet mellem 
debattens intensitet og ledighedstallene? Det andet tillæg giver den 
nævnte oversigt over de undersøgte aviser.
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2.  1848-1870: „Ret til arbejde“ eller 
„hjælp til selvhjælp“?

2.1. Introduktion
Rigsdagen vedtog i foråret 1907 loven om anerkendte arbejdsløs-
hedskasser, og den første lovgivning om disse kasser har dermed 
fejret sit 100 års jubilæum. Inden Rigsdagen kom så vidt, havde der 
været et langt tilløb i den offentlige debat. Allerede under enevæl-
den var der indlæg om svigtende beskæftigelse under betegnelsen 
„næringsløshed“, og en konstatering af en udbredt næringsløshed 
i 1830’erne havde været en del af de liberales kritik af den enevæl-
dige statsform. Men debatten var sporadisk og hæmmet af den pres-
secensur, der indtil 1848 begrænsede den politiske meningsudveks-
ling. Temaet var heller ikke nødvendigvis afgrænset til primært at 
være et problem for byernes arbejdere eller for de helt og aldeles 
ubeskæftigede. Det ændredes i det europæiske revolutionsår 1848.

2.2. Paris, foråret 1848
Februarrevolutionen i Paris i 1848 bidrog kraftigt til at aktualise-
re beskæftigelsestemaet overalt i Vesteuropa, og retten til arbejde 
– „droit au travail“ – blev hovedparolen for de parisiske arbejdere.

Der havde tidligere i 1840’erne været en række dårlige høstår, og 
foråret 1846 var usædvanligt regnfuldt, hvorfor kornhøsten i flere 
af de betydende europæiske lande slog fejl. Brødpriserne steg yder-
ligere, og i en økonomi, hvor forbruget i byernes brede lag endnu 
var domineret af udgifterne til mad og drikke, faldt efterspørgslen 
på industrivarer, især tøj, der var langt den vigtigste industrielt for-
arbejdede forbrugsartikel. Krisen tog yderligere til i vinteren 1847-
48, og ved revolutionens udbrud i februar 1848 gik mange tusinde 
arbejdere ledige.

Som svar oprettede den provisoriske regering de såkaldte natio-
nalværksteder, der i praksis blev en organisation for nødhjælpsarbej-
der for de arbejdsløse. Egentlig produktion fandt således kun sted 
i beskedent omfang. Nogle arbejdere blev beskæftiget ved gadefej-
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ning og andet forefaldende arbejde. En del fik kun få timers beskæf-
tigelse, og mange gik helt ledige, men på offentlige midler. Samtidig 
markerede regeringen, at retten til arbejde var en nærmest universel 
menneskerettighed.

Den parisiske arbejderklasse var i dens sociale ambitioner påvir-
ket af socialisten Louis Blancs teorier om de store værksteder, Ateliers 
Sociaux, der med statsstøtte skulle løsrive arbejderne fra kapitalens 
magt. Værkstederne var dermed ikke kun tænkt som midlertidige 
rammer om offentligt finansieret nødhjælpsarbejde. De stod tværti-
mod helt centralt i Blancs vision om et samfund, hvor arbejderne 
kontrollerede fabrikkerne, og hvor arbejdsløsheden ikke længere ek-
sisterede.

Krisen i foråret 1848 forstærkedes imidlertid af de revolutionære 
rystelser, og nationalværkstederne tiltrak mennesker fra hele landet. 
Dét, regeringen i februar optimistisk havde set som en løsning på et 
presserende, men trods alt afgrænset socialt problem, blev en bom-
be under statsfinanserne. Samtidig tolkede den borgerlige oppositi-
on værkstederne som samlingssted for en konspiration mod staten.

Som et udtryk for den internationale opmærksomhed, begiven-
hederne i Paris tiltrak, førte økonomen John Stuart Mill på den an-
den side af Kanalen Thomas Robert Malthus’ demografiske teori ind 
i debatten. Mill hævdede, at tanken om en beskæftigelsesgaranti 
var sympatisk. Ingen generation kunne imidlertid forpligte kom-
mende generationer på en sådan garanti, idet tilsagnet om altid at 
ville kunne ernære sig ved arbejde ville få arbejderklassen til at vok-
se ukontrolleret, hvis ikke andre begrænsninger satte ind. Da Mill 
var den mest læste økonom i 1840’erne, fik denne tilgang stor ind-
flydelse på vurderingen af begivenhederne i Paris og på synet på 
retten til arbejde.

I juni 1848 blev ungarbejderne udelukket fra værkstederne, 
mens de voksne arbejdere skulle overføres til anlægsopgaver i pro-
vinsen. Beslutningen blev truffet af en nationalforsamling, der var 
trådt sammen efter det første frie valg efter revolutionen, og denne 
forsamling var helt domineret af moderate og konservative kræfter. 
Det parisiske proletariat svarede igen med en revolution i revolutio-
nen, der blev nedkæmpet efter indsættelse af store troppestyrker. 
Da nationalforsamlingen under mere rolige forhold diskuterede ud-
formningen af en ny forfatning, dukkede spørgsmålet om statens 
forpligtelse over for de arbejdsløse alligevel op igen, men uden dets 
tidligere absolutte karakter.
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2.3. København, 1848

Herhjemme blev begivenhederne fulgt med den største interesse. 
Arbejderspørgsmålet var begyndt at manifestere sig i forlængelse af 
en industriel udvikling i København i 1840’erne og en vækst i an-
tallet af fabriksarbejdere til det trods alt endnu beskedne antal af 
8.500 i 1848.1 Samtidig var der også i Danmark udtalte problemer 
med beskæftigelsen, og dertil kom afviklingen af enevælden: Hvor-
dan skulle det nye samfund indrettes? Kunne man forestille sig de samme 
garantier for beskæftigelsen som i Paris?

Samtidig tillod det nye klima for opinionsytringer en ucensu-
reret debat. Tættest på en socialistisk linje lå Kjøbenhavnsposten.2 
Avisen argumenterede for offentlige arbejder i København udført i 
store værksteder og med statslig kredit samt indførelse af nærings-
frihed, der skulle bryde lavenes og dermed mestrenes monopol på 
beskæftigelsen. Den forcerede oprustning under Treårskrigen skulle 
spredes på mange leverandører, herunder arbejderstyrede værkste-
der. Avisen insisterede også på bevæbning af de arbejdsløse som en 
garanti for udviklingen af en fri forfatning. Den 14.4.1848 krævede 
Kjøbenhavnspostens leder et arbejdsministerium for at øge beskæf-
tigelsen, noget regeringen ifølge avisen havde forsømt at være op-
mærksom på, og som sammen med andre sociale krav var lige så 
vigtige for demokratiet som krigsforberedelserne. Igen kan man be-
mærke en direkte påvirkning fra Paris, hvor det havde været et krav 
fra arbejderrepræsentanterne i den provisoriske regering, at der blev 
oprettet et arbejdsministerium.

Kjøbenhavnsposten vendte tilbage til beskæftigelsessituationen i 
en generel politisk kommentar den 21.6.1848. Idet redaktionen min-
dede læseren om revolutionerne tidligere på året, ikke bare i Paris, 
men også i Italien, Tyskland og Østrig, rejste den kravet om en sam-
menkaldelse af en „Nationalforsamling“ efter en folkelig valglov.

Hovedkravet var realiseringen af en folkelig suverænitet som 
grundlag for statsstyret, men karakteristisk for avisens prioritering 
af beskæftigelsen var næste krav oprettelsen af et arbejdsministe-
rium for håndværk og landbrug. Også Københavns Kommunalbe-
styrelse havde ifølge lederen den 21.6.1848 fuldstændigt svigtet i 
foråret. I stedet for at fremkalde nye næringsveje og skaffe de ar-
bejdsløse i arbejde, havde den med ligegyldighed overværet danske 
svendes forfølgelse af tyske svende, der blev jaget ud af byen ved 
krigsudbruddet.
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Om beskæftigelsessituationen noterede Kjøbenhavnsposten, 
at krigen uden tvivl gav problemer. Men omvendt var det også en 
kendsgerning, at oprustningen ville medføre en stor efterspørgsel. 
Beskæftigelsen kunne fremmes, hvis der indførtes næringsfrihed, 
og hvis staten undgik at overlade alt arbejde til Københavns older-
mænd eller de store entreprenører. „Eller endnu bedre, lod man det 
udføre i store Værksteder, hvor enhver Arbeider kunde indfinde sig 
og deeltage deri for en ordentlig moderat Priis, saa vilde der tilli-
ge kunne gjøres en Begyndelse til saadanne Foranstaltninger, der 
kunde tjene til nogenlunde at raade Bod paa de Misforhold, der ere 
tilstede i Samfundet, og som ikke ryddes af Veien ved at opstille og 
forny gamle Skranker, men meget mere ved nye og frie livsfriske In-
stitutioner“. Endelig anbefalede lederen, at der blev oprettet en mo-
bil afdeling inden for borgervæbningen, der skulle optage de ledige. 
Tanken var inspireret af begivenhederne i Paris, hvor der var opret-
tet en mobilgarde, og her faldt de sociale krav i Kjøbenhavnsposten 
sammen med kravet om en fri forfatning med almindelig stemme-
ret, idet avisen antog, at et bevæbnet folk ville være den bedste sik-
kerhed for en fri forfatning.

Den 23.11.1848 kritiserede Kjøbenhavnsposten, at der i Rigsfor-
samlingen var slået en streg over alle offentlige arbejder. Mangel 
paa beskæftigelse og deraf følgende nød og elendighed ville ikke 
forøge, men tilintetgøre fædrelandskærligheden.

Det bondeorienterede Almuevennen sympatiserede ligeledes 
med Februarrevolutionens sociale tanker, men avisen var ikke nær så 
radikal med hensyn til deres realisering i en dansk  sammenhæng.

De to aviser var under alle omstændigheder oplags- og opini-
onsmæssigt i mindretal. Det toneangivende nationalliberale organ 
Fædrelandet var ganske vist indledningsvist sympatisk indstillet 
over for revolutionen og kravet om retten til arbejde. Der gik dog 
ikke længe, før avisen på baggrund af de parisiske erfaringer argu-
menterede mod at indføre retten til arbejde. Sammen med de kon-
servative aviser Berlingske Tidende og Flyveposten opstillede denne 
del af den københavnske presse et helt katalog over principielle og 
praktiske argumenter mod en sådan tildeling af rettigheder.

Tilbagevendende synspunkter var, at en lovmæssig sikring af ret-
ten til arbejde ville skabe dovne arbejdere og påføre staten en finan-
siel forpligtelse, der ville sætte en skatteskrue på borgerne. Desuden 
blev snyd og misbrug allerede fra 1848 forbundet med understøttel-
se af de arbejdsløse. I rendyrket form måtte en rettighedserklæring 
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logisk set føre direkte til socialismen, da den forudsatte, at staten 
kunne regulere produktionen. Denne socialisme ville betyde opløs-
ningen af det borgerlige samfund med alle dets dyder og dets ratio-
nalitet og medføre storbyens dominans over provinsen.

Fædrelandet noterede tydelige totalitære tendenser blandt de 
parisiske arbejdere: „Arbeidernes Talsmænd kjendte intet andet 
Folk end Arbeiderne, intet andet Formaal for Staten end at skaffe 
dem Penge. Det simpleste Middel var naturligvis, at lade de rigere 
afstaae noget af deres Overflod; thi Ingen vilde vide af, at Capita-
listernes Ruin ogsaa kunde være Statens Ruin i pecuniair Henseen-
de. Det nye Verdenssystem, som den franske Republik skulde skabe, 
blev altsaa slet ikke Andet, end hvad man saa ofte havde set i Oldti-
dens Republikker: De Fattiges Tyranni over de Rigere. Arbeiderclas-
sen vilde ikke være fornøjet, før Folk af dens egen Midte, Folk, der 
ikke havde anden Tanke end Arbeidernes Velstand, kom i Spidsen 
for Staten“.

Den førende konservative avis Berlingske Tidende sammenfatte-
de: „Man vidste, at Fjenden ikke blot var nær ved Portene, men in-
denfor dem; thi den provisoriske Regjerings første Handling havde 
været at oprette i Nationalværkstederne en Leir for Dovenskaben og 
stedsevarende Oprør, hvor enhver Eventyrer var vis paa at finde Bi-
fald og Kammerater til sine vildeste Planer“.

Derimod accepterede Fædrelandet en formulering om, at subsi-
stensløse mod tab af visse borgerlige rettigheder skulle kunne for-
sørges af det offentlige, hvilket også blev det forfatningsmæssige re-
sultat.3 Fattighjælpen blev en opgave for købstæderne og sognene, 
mens staten ikke skulle påtage sig nogen form for forpligtelse. Ende-
lig accepterede Fædrelandet pragmatisk, at staten kunne fremskyn-
de sine anlægsarbejder under et økonomisk tilbageslag.

Revolutionen i Paris medvirkede til at skærpe spørgsmålets stil-
ling i Danmark, og det i en grad som lå langt ud over den mate-
rielle basis for temaet i form af den trods alt endnu begrænsede 
industrialisering. Fædrelandet noterede da også den 1.11.1848 i ar-

I efteråret 1848 forelå udkastet til den senere grundlov. Avisen Fædrelandet 
satte – bl.a. på baggrund af begivenhederne i Paris 1848, hvor retten til at ar-
bejde på et tidspunkt var blevet hævdet som en absolut rettighed – pris på, at 
der ikke var indeholdt bestemmelser om den arbejdsløses ret til beskæftigelse. 
I stedet kom Junigrundloven af 1849, som gengives overfor, til at indeholde en 
bestemmelse om ret til forsørgelse for den, der ikke var i stand til at ernære sig 
og sine. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
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tiklen Om Aanden i 1848 og de Aandløse i samme Aar, at 1848 havde 
været et år, hvor „de revolutionære Philistere“ havde blomstret, og 
også Danmark havde haft sine revolutionære med en ejendommelig 
forkærlighed for fjerne og meget fremmede lande. Læseren måtte 
imidlertid huske på én ting: Hvis nogen i dette revolutionsår var 
så uforsigtig at love håndværkssvendene penge eller husmændene 
jord, ville han blive taget på ordet som en tyv på fersk gerning. En-
hver nationalliberal eller konservativ med respekt for sig selv vidste 
nu, at en grundlovssikret ret til arbejde ville føre direkte til socia-
lismen.

2.4. Hjælp til selvhjælp
Temaet blev da heller ikke fremført med nær samme styrke i de føl-
gende år, hvor det overvejende var en enkelt samfundsrevser, Frede-
rik Dreier, der i sit ugeskrift Samfundets Reform fortolkede arbejdsløs-
heden inden for en systemkritisk ramme.4 Dreier var velorienteret i 
den europæiske socialismes teoretiske skrifter, og han hævdede, at 
den kapitalistiske produktionsmåde hele tiden skabte arbejdsløshed 
som følge af den fri konkurrence og den teknologiske udvikling. 
Med den teknologiske udvikling fik fabriksherrerne mindre brug 
for arbejdskraft, arbejderne måtte derfor konkurrere hårdere om de 
tilbageblevne job, og hele samfundets forbrugskapacitet blev min-
dre samtidig med, at produktionskapaciteten blev større.

Med Dreiers død i 1853 fasede den radikale tilgang til emnet ud. 
Arbejderforeninger af filantropisk tilsnit og stiftet af velmenende 
akademikere, skolelærere og fabrikanter holdt dog spørgsmålet om 
arbejdernes levevilkår ved lige i 1850’erne, men i den langt blødere 
form hvor løsenet var hjælp til selvhjælp. Vægten lå på at få arbejder-
ne hævet åndeligt og kundskabsmæssigt, så de bedre kunne klare 
sig i et samfund under modernisering, og kodeordet var uddannelse. 
Det var endvidere vedtagen nationalliberal visdom, at liberaliserin-
gen af erhvervslivet ville være den bedste løftestang ved bekæmpel-
sen af fattigdom og arbejdsløshed. Tankegangen brød således ikke 
med liberalismens økonomiske principper, herunder synet på sta-
tens begrænsede rolle i det ideale samfund.

Den liberalistiske forklaring på nøden blev udtrykt af C.V. Ri-
mestad, en af de førende initiativtagere til arbejderforeninger, der 
gjorde en lov om næringsfrihed til sin mærkesag. I 1857 fremlagde 
regeringen forslag om ophævelse af købstadsprivilegierne for han-
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del og håndværk og af lavstvangen for håndværkerne. Forslagene 
blev vedtaget samme år med nogle overgangsbestemmelser, bl.a. 
skulle ophævelsen af lavstvangen først træde i kraft i 1862. Selvom 
svendelavene mange steder i en periode fortsatte som selskabelige 
foreninger og som syge- og begravelseskasser, tabte den tilbagevæ-
rende lavsorganisation med den hjælp til arbejdsløse, der havde væ-
ret indeholdt i denne, herved sin betydning.

Efter gode konjunkturer i første halvdel af 1850’erne blev temaet 
igen aktualiseret af en økonomisk krise fra 1857-59. I fraværet af en 
selvstændig arbejderbevægelse blev de arbejdsløses sag fortsat ført 
frem af arbejderforeningerne og af enkeltstående forfattere, præ-
ster og politikere. I Folketingets samling 1859-60 rettede Rimestad 
eksempelvis en forespørgsel til indenrigsministeren D.G. Monrad, 
hvor han spurgte til, hvilke forholdsregler regeringen ville træffe for 
at imødegå den „særdeles store og daglig voxende Næringsløshed 
blandt Haandværker- og Arbeiderclassen i Kjøbenhavn“.

Det nationalliberale regeringsorgan Fædrelandet gengav debat-
ten i Folketinget den 30.3.1860. Af referatet fremgik det, at fore-
spørgslen blev overværet af et stort antal tilhørere. Tilhørernes so-
ciale baggrund blev ikke omtalt, men det vil ikke være urimeligt at 
antage, at det mest drejede sig om arbejdsløse håndværkere og indu-
striarbejdere.5 Valgt i en københavnsk arbejderkreds havde Rime-
stad, hvis denne antagelse ellers er rigtig, vigtige repræsentanter for 
sine vælgere siddende på tilhørerbænkene. Disse vælgere var endnu 
ikke organiseret i noget parti, og som social gruppe derfor afhængig 
af en personlig repræsentation i Rigsdagen.

Selvom Fædrelandet gengav en særdeles forsigtigt formuleret be-
grundelse for forespørgslen, mødte Rimestad massiv modstand. Af 
aviserne fremgik det, at repræsentanter for gårdejerne hævdede, at 
den bedste kur mod krisen var, at man „lod Nøden løbe sin Tid ud 
og helbrede sig selv“: En dansk form for „Manchester-liberalisme“. 
Fra Højre side af salen lød tilsvarende kritik, og man anbefalede, 
at de arbejdsløse søgte mod Jylland, hvor der var arbejde nok ved 
anlæg af tværbanen, og hvor en akut mangel på arbejdskraft blev 
dækket via import af svenske og tyske arbejdere. Indenrigsministe-
ren afsluttede debatten med at konstatere, at forsørgelsen af de ar-
bejdsløse umuligt kunne blive en statsopgave, og kom så alligevel 
med et vagt løfte om at ville fremskynde allerede planlagte anlægs-
arbejder.
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2.5. Arbejdsformidling i 1850’erne

I dansk nationaløkonomi, der i 1850’erne var ved at etablere sig som 
fag under inspiration fra primært engelske teoretikere, var der en 
udbredt tro på, at langvarig arbejdsløshed ikke kunne forekomme 
inden for en økonomi organiseret efter liberalistiske principper. 
Økonomer som William Scharling baserede sig på franskmanden 
Jean-Baptiste Says meget udbredte antagelse om, at ethvert udbud af 
varer altid ville skabe sin egen efterspørgsel. I korthed hævdede det, 
eftertiden har betegnet som Says Lov, at fremstillingen af disse varer 
og den deraf flydende indtægtsdannelse altid ville skabe sin egen 
effektive efterspørgsel, som ville holde hjulene i gang og forhindre 
alvorlige økonomiske kriser.

Via produktionen og det efterfølgende salg fik arbejderne en løn, 
fabriksejerne en profit, jordejerne en jordrente og udlånerne af ka-
pital en lånerente. Disse indkomster ville dernæst – blev det anta-
get – per automatik gå til forbrug samt til investeringer i produk-
tionsanlæggene, der tilsammen ville kunne holde beskæftigelsen 
i gang via opkøb af det totale udbud af varer. Produktionen ville 
altså til stadighed generation efter generation justere sig selv, hvis 
udbud og efterspørgsel fik lov til uhindret at fastsætte priser og løn-
ninger. Tankegangen var udviklet inden for en tradition, der satte 
de frie markedskræfter i centrum og tillagde disse kræfter en selv-
regulerende evne til at fordele produktionsfaktorerne. Say var net-
op kendt for at formidle Adam Smiths hovedværk An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations til det fransksprogede 
publikum.

Ledighed var der dog som nævnt fortsat i 1850’erne, i nogle år 
klart mere end i andre, og om vinteren, hvor behovet for mad, tøj 
og husly var stærkest, fandtes altid en udbredt sæsonledighed. Den 
19.1.1854 bragte Fædrelandet en leder om En Forening imod Arbeids-
løshed skrevet til de københavnske embedsmænd og fabrikanter. I 
efteråret 1853 havde en gruppe industridrivende gennem henven-
delser til offentligheden søgt at oprette en arbejdsformidling.6 Re-
aktionerne havde været få, og avisen ville puste nyt liv i sagen.

Det fremgik, at sigtet med en sådan anvisning var hjælp til selv-
hjælp, og at en velfungerende anvisning ville mindske presset på 
den private velgørenhed. Dertil kom endnu et væsentligt aspekt: 
Foreningen skulle åbne et kontor, hvorfra man skulle kunne hen-
vise alle arbejdere til beskæftigelse, og det ville da „ligge nær at for-
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lange af Enhver, der paa en eller anden Maade, under Paaskud af 
Arbeidsløshed, forlangte Almisseunderstøttelse, et Bevis for, at han 
igjennem det nævnte Comptoir havde forsøgt at erholde Beskæf-
tigelse. Derved vilde allerede være vundet, at man i langt høiere 
Grad, end nu er Tilfældet, kunde træffe de virkeligt Trængende ved 
Gavers Uddeling, og man vandt et Middel til at tvinge den Lade til 
enten at søge og modtage Arbeide, eller lide alvorlig Mangel“. Avi-
sen konstaterede nemlig, at der var talrige eksempler på, at mens 
mange virksomheder havde været hæmmet af mangel på arbejds-
kraft, havde arbejdsdygtige folk kælet for deres dovenskab og truk-
ket på den almindelige godgørenhed. Endelig var der også det per-
spektiv, at københavnerne gennem årene havde vist stor villighed 
til at støtte privat godgørenhed, men at denne villighed kunne gå 
tabt ved et udbredt misbrug. Også dette kunne rådighedsprøvnin-
gen via anvisningen imødegå.

Med vigende konjunkturer efter 1857 havde ledigheden nået et 
sådant omfang, at Fædrelandet igen den 17.2.1859 argumenterede 
for en offentlig formidling. Senere på året tog Industriforeningen ini-
tiativ til at oprette et anvisningskontor, administreret af den pri-
vate Arbejdsanvisningsforeningen. Institutionen drev formidling fra 
juni 1859 til april 1862, hvor foreningen nedlagde sit virke, idet den 
konstaterede, at dens aktiviteter kun havde været af en begrænset 
betydning. Herefter skal man frem til 1870’erne og 80’erne, før fag-
foreningerne etablerede en beskeden anvisning. Da fagbevægelsen 
overvejende organiserede de faglærte arbejdere, stod de ufaglærte 
byarbejdere uden denne mulighed.

2.6. Sammenfatning
Spørgsmålet om retten til arbejde for arbejdsløse proletarer dukkede 
op i den københavnske presse i foråret 1848 under påvirkning af de 
revolutionære begivenheder i Paris. En enkeltstående avis, Kjøben-
havnsposten, forfægtede denne ret, men karakteristisk for arbejder-
spørgsmålets endnu svage stilling, var opinionen overvejende imod 
en rettighedserklæring. De nationalliberale og konservative aviser 
hævdede, at det ville skabe dovne arbejdere og ret beset være be-
gyndelsen på et socialistisk styre.

Efter 1848 og indtil begyndelsen af 1870’erne kan tilgangen i 
avisdebatten sammenfattes i sloganet „hjælp til selvhjælp“. Vægten 
lå på at få arbejderne hævet åndeligt og kundskabsmæssigt, så de 
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bedre kunne klare sig i samfundet. Kodeordet var uddannelse. Det 
var vedtagen nationalliberal visdom, at liberaliseringen af erhvervs-
livet ville være den bedste løftestang ved bekæmpelsen af fattigdom 
og arbejdsløshed. I praksis blev der med tilslutning fra dele af den 
københavnske presse i 1857 oprettet en arbejdsanvisning, drevet 
af Industriforeningen. Initiativer, der udsprang fra arbejdernes egne 
rækker, havde endnu ikke set dagens lys, selvom nøden i perioder 
med høj arbejdsløshed var skræmmende synlig.
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3.  Socialdemokratiet på vej: 
1871-1907

3.1. Introduktion
Med fremvæksten af de materielle forudsætninger for en arbejder-
bevægelse – i 1870 fandtes omkring 40.000 industriarbejdere – og 
med en sådan bevægelses etablering i flere andre vesteuropæiske 
lande var det kun et spørgsmål om tid, før noget lignende kunne 
ventes i Danmark. Det blev understreget af, at den Internationale Ar-
bejderassociation – „Internationale“ – fra dens stiftelse i 1864 sendte 
agenter ind i landet, der skulle gøde jorden for oprettelsen af en 
dansk afdeling. På den politiske scene blev det Louis Pio, der med 
udgivelsen af to Socialistiske Blade fra maj 1871 startede den socia-
listiske agitation. Det skete på et tidspunkt, hvor parisiske arbej-
dere under Kommunen kæmpede i gaderne, hvad der ikke gjorde 
opmærk somheden over for det nye fænomen mindre: Endnu i 1848 
havde det været borgerlige liberale kræfter, der havde kontrolleret 
revolutionen i Paris, og selvom der havde været en arbejderopstand 
i juni 1848, var det første gang i 1871, at arbejdere rejste sig som 
den afgørende drivkraft i en revolutionær bevægelse. Og vigtigst: 
Det lykkedes faktisk disse arbejdere at gribe magten i en europæisk 
metropol i så tilstrækkelig lang tid, at alternative indretninger af 
samfundet reelt kunne diskuteres og visse – men dog begrænsede 
reformer – sættes i værk.

3.2. Den tidlige arbejderbevægelse i Danmark
Fædrelandet opfordrede den 27.5.1871, da den gjorde status over Pa-
riserkommunen, til, at det hjemlige reformarbejde i arbejderforenin-
gerne blev forstærket for at undgå uroligheder: Mere oplysning, flere 
sunde arbejderboliger opført af byggeforeninger og alderdomsfor-
sørgelse på forsikringsbasis. Berlingske Tidende fandt den 9.8.1871 
anledning til at minde om, at socialisterne ikke havde nogen rea-
listisk samfundsvision: „Thi naar de skal opstille noget positivt, 
da viser dette sig altid at være upraktisk, uigjennemførligt. Louis 
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Blancs Theori om Arbeidets Organisation, om Menneskenes Samliv 
i Fællesskab, om Concurrensens Tilintetgjørelse ved de store sociale 
Værksteder med lige Løn, har i Praxis vist sig ligesaa uholdbar, som 
tidligere Tiders Theorier af mere eller mindre beslægtet Natur“.

I Socialistiske Blade ansporede Pio nu arbejderne til at organisere 
sig og viste med eksempler fra England, hvilke resultater de kunne 
nå. Desuden udstak han en række opgaver for en sådan bevægelse, 
som fx at presse på for at få staten til at lovgive om arbejdstid og ar-
bejdsforhold. Staten udgjorde i det hele taget en væsentlig størrelse 
hos Louis Pio, der var påvirket af den tyske socialistfører Ferdinand 
Lassalle, eller som Lise Togeby formulerer det: „Staten skulle hjælpe 
arbejderne til at gennemføre socialismen“.1

Påvirkningen fra Lassalle viste sig også i troen på, at arbejdersty-
rede produktionsforeninger kunne danne kimen til et socialistisk 

Illustreret Tidende visualiserede de store begivenheder ude i Europa. Ovenfor 
ses en situation fra Paris under Kommunen: „Insurgenternes Vagter i Rue de 
la Paix og på Place Vendôme i Paris“ (16.4.1871). Scenen med de parisiske 
„insurgenter“, oprørerne, var endnu fredelig. I scenen gengivet på side 33 var 
det slut med Kommunen, og regnskabet skulle gøres op. Foto: Det Kongelige 
Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen.
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samfund. Endnu i det socialdemokratiske partiprogram fra 1876 
lød det: „Det danske socialdemokratiske Arbejderparti fordrer, for 
at begynde at løse det sociale Spørgsmaal, Indrettelsen af Produkti-
onsforeninger med Statshjælp under det arbejdende Folks demokra-
tiske Kontrol. Produktionsforeningerne er for Industri og Agerdyrk-
ning paa den Maade at indrette, at den socialistiske Organisation 
kan opstaa af fælles Arbejde“.2 Det var først på kongressen i 1888, 
at kravet om statsstøtte til produktionsforeninger blev opgivet til 
fordel for ekspropriation af produktionsmidlerne. Når produktions-
foreningerne blev afskrevet i 1888, hang det igen sammen med, at 
de ikke var blevet til meget i praksis. Skomagerne havde oprettet to 
arbejderstyrede værksteder i 1887, og i 1888 havde arbejdsmændene 
forsøgt sig med et arbejdskontor for at omgå entreprenørerne. Det 
var det hele.

Helt overordnet viste Lassalles indflydelse sig i partiets taktik, 
der satsede på at vinde indflydelse over lovgivningsmagten ved at 
indvælge arbejderrepræsentanter i Rigsdagen.

I sommeren 1871 begyndte udgivelsen af ugebladet Socialisten. 
Pio blev mere agitatorisk, og i oktober 1871 afholdtes det første stør-
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re arbejdermøde under en konflikt på landets største industrivirk-
somhed Burmeister & Wain. I samme måned blev en dansk afdeling 
af Internationale dannet, og i foråret 1872 har der formentlig væ-
ret omkring 5.000 medlemmer.3 Fra den 1.4.1872 udkom Sociali-
sten som dagblad, og i efteråret 1872 nærmede oplaget sig 5.000 
eksemplarer. Tallet kan sammenlignes med, at Berlingske Tidende 
solgte ca. 9.000, og at Jyllands-Posten otte år senere udsendte 2.000 
eksemplarer. Der var tale om en af datidens største aviser, som fra 
1874 udkom under navnet Social-Demokraten.

Det var primært de faglærte, der organiserede sig. Med til at 
svække organiseringen af de ufaglærte og til en fortsat vanskelig 
beskæftigelsessituation var en stærk vandring mod København, der 
kulminerede i 1870’erne og 80’erne, hvor hovedstadens befolkning 
voksede med 3 % om året.4 Denne tilvandring oversteg de fleste år 
antallet af nye arbejdspladser, hvilket skabte et vedvarende problem 
for de ufaglærte byarbejdere. Måske for at mindske hovedstadens 
tiltrækning af landarbejdere havde Kjøbenhavns Understøttelsesfor-
ening indført den bestemmelse, at man udelukkede de ansøgere, 
der ikke havde haft fast ophold i kommunen i 5 år, fra at modtage 
hjælp. Da det offentlige fattigvæsen havde lignende regler, var disse 
mennesker under en periode med arbejdsløshed stort set subsistens-
løse, hvad der blev kritiseret af Venstre under Folketingets arbejds-
løshedsdebatter.

Socialisterne blev søgt stækket af myndighederne i foråret 1872 
under en murerstrejke, der blev støttet af Internationalen ved pen-
geindsamlinger på arbejdspladserne. Da murerne var ved at tabe 
evnen til at fortsætte konflikten, indkaldte Pio i en kraftig retorik 
til et solidaritetsmøde på Nørre Fælled, men mødet blev forbudt af 
Københavns politidirektør, Vilhelm Christopher Crone. Det skete 
med den begrundelse, at Internationalen truede med at omstyrte 
det bestående samfund. 

Da mange arbejdere alligevel mødte frem, udviklede mødet sig 
til Slaget på Fælleden, hvor demonstranter stødte sammen med poli-
tiet og gendarmeriet. Allerede om morgenen, inden begivenheder-
ne tog fart, var lederne blevet fængslet, og i august 1873 blev In-
ternationale forbudt. Internationale efterfulgtes derpå af forskellige 
organisationer, kulminerende med oprettelsen af Socialdemokratisk 
Forbund i 1878, mens den faglige del organiserede sig i egentlige fag-
foreninger. 

I de første år af 1870’erne var der særdeles gode konjunkturer, og 
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det lykkedes fagforeningerne med strejken som kampvåben at for-
bedre arbejdernes realløn. I efteråret 1875 vendte konjunkturerne 
imidlertid, og de arbejdsløse blev et højt prioriteret emne i aviser-
ne tiåret ud. Under inspiration fra den engelske arbejderbevægelse 
udvikledes i løbet af 1876 en strategi med agitation i Social-Demo-
kraten, afholdelse af folkemøder for de arbejdsløse, formulering på 
disse møder af krav til statsmagten og Københavns magistrat samt 
valg af en deputation, der skulle fremføre kravene. 

Med arbejdsløsheden blev tonen skærpet i Social-Demokraten 
med hyppige henvisninger til, at arbejderne godt nok var tålmodige 
af natur, men selv tålmodige folk kunne tabe besindelsen, når eksi-
stensen var truet. Efter Pariserkommunen var borgerskabets revolu-
tionsskræk udtalt, og truslerne i Social-Demokraten må have været 
skræmmende for mange. Blandt de fremførte krav var et moderat 
krav om øjeblikkelig igangsættelse af allerede planlagte offentlige 
anlægsarbejder i centrum. Disse opgaver burde ideelt set overlades 
til arbejdernes egne produktionsforeninger, der som nævnt dog kun 
blev oprettet i et beskedent omfang.

3.3. En socialdemokratisk kampagne: Februar 1877
I februar 1877 var ledigheden meget høj. Mange havde allerede gået 
arbejdsløse i lang tid, og Social-Demokraten lancerede igen en kam-
pagne. Denne gang blev sigtet udvidet til at omfatte krav om statslig 
understøttelse uden tab af borgerlige rettigheder og statslige tilskud 
til arbejdsløse, der ønskede at udvandre til USA.5 Engelske fagfor-
eninger havde gode erfaringer med at sende arbejdsløse til kolonier-
ne og USA under høj ledighed. Nu ville de danske socialister kopiere 
englænderne, idet de ville sende arbejdsløse kammerater over At-
lanten for i Staterne at danne socialistiske enklaver. Socialdemokra-
terne dannede et emigrationsudvalg, der skulle forberede sagen.

Rationalet bag den organiserede udvandring ville ifølge Social-
Demokraten være, at nogle hundrede arbejdsløse kunne krydse At-
lanten og oprette en koloni, der kunne tiltrække nye grupper af ar-
bejdsløse: „En saadan Koloni vilde derfor, ligesom i Oldtiden, være 
en økonomisk Sikkerhedsventil for det Lands Indbyggere, der havde 
anlagt den, og Landet vilde undgaa de uhyre Tab, som en længere 
Arbejdsløshed medfører“ (7.2.1877). 

Artiklen hævdede, at en udvandring ikke ville give mangel på 
arbejdskraft, men sikre en mere ligelig fordeling af nationalind-
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komsten. For et samfund med overflod af arbejdskraft delte sig altid 
i to dele: Rige og trælle. Ud over de beskæftigelsesmæssige gevin-
ster ville der med andre ord være knyttet fordelingsmæssige fordele 
til projektet. Hvad artiklen undlod at nævne var, at konjunkturer-
ne også var nedpressede i USA. Udvandringen var i bund i disse år 
– dels som følge af de svage konjunkturer i USA, dels som følge af at 
mange potentielle udvandrere ikke kunne skrabe penge sammen til 
billetten, hvad der kunne være et problem selv i gode år.

Igen sendte socialisterne en deputation til Rigsdagen, og denne 
gang med en vis succes. Den siddende Højre-regering under Jacob 
Brønnum Scavenius Estrup reagerede ved at udsende et cirkulære, 
der opfordrede kommunerne til at igangsætte allerede besluttede 
offentlige arbejder så hurtigt som muligt. Endvidere opfordredes de 
kommunale myndigheder i cirkulæret til at overføre midler til den 
fri fattigforsorg, der var blevet etableret i 1850’erne, og som kunne 
yde hjælp uden om det offentlige fattigvæsen, dvs. uden fattighjæl-
pens sanktioner. Senere i februar fremsatte regeringen forslag om at 
afsætte 1 mio. kr. på finansloven til lån til kommunerne til igang-
sættelse af offentlige arbejder. Estrup afviste derimod at lade sta-
ten påtage sig en direkte forsørgelsesforpligtelse. Det gjorde Venstre 
imidlertid ikke. Partiet foreslog således yderligere, at staten skulle 
afsætte 1 mio. kr. til fordeling via de frie fattigkasser i kommuner-
ne. Beløbene var ikke helt små, idet finansloven for 1877-78 inde-
holdt 49 mio. kr. på indtægts- og 46 mio. kr. på udgiftssiden.

De borgerlige aviser havde ellers søgt at nedtone krisens omfang. 
Et tilbagevendende argument var, at nøden ikke kunne være særlig 
hård at dømme efter alle de fester, der blev arrangeret af fagforenin-
gerne. Politiet i København hævdede, at antallet af tyverier ikke var 
højere end normalt. Også det var et udtryk for, at ledigheden måtte 
være begrænset. Jyllands-Posten fandt endda, at en vis økonomisk 
nedgang kunne have en disciplinerende effekt på arbejderne, der 
kunne lære at nedtone deres lønkrav. Omvendt argumenterede So-
cial-Demokraten, at krisen ville slå endnu hårdere, hvis arbejderne 
ikke kunne fastholde det forbrug, de havde opnået under højkon-
junkturen. Krisen var således i den socialdemokratiske optik en kri-
se forårsaget af overproduktion, og et faldende forbrug ville kun ud-
dybe denne krise.

Estrup-regeringen anerkendte gennem cirkulære og lovforslag, 
at der var en udbredt arbejdsløshed, som den ville afhjælpe gennem 
lån til kommunerne til anlægsarbejder som opførelse af skoler, an-
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læg af kommunale veje eller gravning af grøfter. Estrup markerede 
også, at regeringen var villig til at gå videre gennem store statslige 
anlægsarbejder, hvilket ud fra den politiske kontekst betød en reali-
sering af tankerne om Københavns befæstning.

Venstre beskyldte i Rigsdagen Højre for at ville indføre det socia-
listiske princip om retten til arbejde, eller som Ulrick Adolph Kruse, 
valgt for Venstre i Ribe Amt, blev citeret for i Berlingske Tidende: 
„Det var nemlig det første Forsøg paa i Praxis at bringe de nyere so-
cialistiske Theorier ind i vor Lovgivning, det var en heel ny Form 
for Borgernes Forsørgelse fra Statens Side; Forslaget indeholdt den 
Tanke, at Staten skulde under en Arbeidsløsheds-Periode skaffe Ar-
beiderne Arbeide, men dette Princip var ganske forkasteligt: man 
fremkaldte Arbeide paa en kunstig Maade, og naar det var fuldendt, 
vilde netop af den Grund Arbeidsløsheden blive stærkere end tidli-
gere“. Eller som Venstre også formulerede det: En håndsrækning fra 
reaktionen til revolutionen.

Højre kritiserede omvendt Venstre for at ville dele statens penge 
ud på en vilkårlig og betingelsesløs måde. Når bevillingen var brugt 
op, ville arbejderne tro, at der var skabt præcedens og vente på flere 
penge. Fædrelandet advarede med en henvisning til det i 1875 over-
ståede fængselsophold for Pio, Brix og Geleff: „Dersom de socialisti-
ske Ordførere blot behøve at sammentromme et Fælledmøde for at 
bevæge Rigsdag og Regering til at kaste en Million i Grams, så behø-
ve Dhrr. virkelig ikke tiere at udsætte sig for Vridsløselille ved at stræ-
be efter den røde Republik; thi saa have vi allerede den Guldalder, 
de eftertragte, at Staten paatager sig at forsørge Arbejderne eller dele 
Penge ud imellem dem, saasnart de give et Kny fra sig“. Højre hæv-
dede også, at man via anlægsarbejder ville få noget igen ved brugen 
af offentlige midler. Det ville man ikke få gennem Venstres forslag.

Da Venstre var i mindretal i Landstinget, faldt forslaget her. 
Estrups forslag gik derimod igennem i begge ting. I praksis var der 
dog kun en beskeden interesse for lånet, idet kommunerne begræn-
sede sig til at optage 240.000 kr. i lån – under en fjerdedel af beløbs-
rammen.

Over for forslaget om støtte til udvandring var Højre og Venstre 
enige om at sige nej. Krisen ville blive overvundet. Havde staten da 
tyndet ud i arbejdsstyrken, ville arbejdsgiverne i en opgangsperiode 
blive tvunget til at importere fremmed arbejdskraft. 

Alligevel var der to personer, der udvandrede med en form for 
statsstøtte i ryggen i foråret 1877: Louis Pio og kampfællen Poul Ge-
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To politiske modstandere: Louis Pio (til venstre) var den store organisator, 
da den socialistiske bevægelse brød igennem i Danmark. Teoretisk var han 
inspireret af den tyske socialist Ferdinand Lassalle. I det ophidsede politiske 
klima i første halvdel af 1870’erne stødte han sammen med Københavns po-
litidirektør Vilhelm Christopher Crone. Crone, der politisk havde erklæret sig 
som nationalliberal, var aldrig i tvivl om, at han havde en mission i forhold 
til socialisterne. Politidirektøren havde sat hårdt ind over for demonstratio-
nen på Fælleden i maj 1872, „Slaget på Fælleden“, og han var den udfarende 
kraft, da det lykkedes at true og bestikke Louis Pio til at forlade landet til for-
del for de nordamerikanske fristater. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og 
Billedafdelingen.
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leff, der af Københavns politidirektør med kapitalstærke kræfter i 
baghånden blev truet og bestukket til at tage turen over Atlanten. 
Begge havde mærket statsmagtens repressive muligheder gennem 
fængselsopholdet, og især Pio var svækket efter afsoningen.

3.4. Vanskelige år efter Pio
„Socialismen her i Landet synes at have faaet vel ikke en Ende, men 
i hvert Fald et livsfarligt Knæk“, skrev Fædrelandet den 27.3.1877 
efter Pios og Geleffs afrejse. Berlingske Tidende konstaterede, at 
Social-Demokraten sandsynligvis ville gå ind.  Socialdemokratiet 
og fagforeningerne var da også rystede i de kommende år, hvor 
1870’ernes dybe krise svækkede arbejderne og pressede reallønnen. 
Avis, parti og fagbevægelse overlevede dog under parolen, at arbej-
derklassens frigørelse er arbejderklassens egen sag. Da en ny krise slog 
igennem i midten af 1880’erne, var Social-Demokraten med et øget 
oplag parat til fortsat at agitere for de arbejdsløse.

Ved midten af 1880’erne var de politiske forhold tilspidsede un-
der forfatningskampen mellem Højre og Venstre. Estrup havde i 
april 1885 hjemsendt Rigsdagen, hvorpå der uden om Rigsdagen 
blev udskrevet en provisorisk finanslov. I efteråret 1885 blev der til-
med begået et attentat mod Estrup. Højre stod i skarp konfrontation 
over for Venstre og det socialdemokrati, der i 1884 havde fået de før-
ste to mandater i Folketinget.

I denne situation og under en evig kamp om arbejderstemmerne 
kom Højre med et udspil til en „Arbeidsløshedslov“, der kopierede 
tanken om, at staten kunne udlåne 1 mio. kr. til kommunerne med 
det sigte at igangsætte kommunale arbejder. Dertil kom en række 
muligheder for kommunerne til at øge tilskuddene til den frie fat-
tigforsorg. Endelig og væsentligst var der forslag om ekstraordinære 
bevillinger på næste års finanslov til den civile infrastruktur samt 
til nyanskaffelser til hær og flåde. Ifølge forslaget skulle regeringen 
bemyndiges til umiddelbart at sætte arbejderne i gang, og formålet 
skulle være at skaffe de arbejdsløse beskæftigelse. I Folketinget sam-
menfattede Højres ordfører, Lars Dinesen: „Arbeidsløsheden burde 
afhjælpes ved at skaffe Statsarbeide“. 

Hvad der ikke trådte så tydeligt frem i Højres presse var, at store 
dele af forslagene havde været indeholdt i finanslovsforslag, der tid-
ligere var blevet forkastet af oppositionen.

I offentligheden førte Højre en kampagne, der i sin form på 
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mange måder mindede om de kampagner, socialisterne havde ud-
viklet siden 1870’erne. Organisatorisk anvendte partiet Høires Arbej-
der- og Vælgerforening, Det nationale Arbejdersamfund samt Arbeider-
nes Værn. Afgørende var vælgerforeningerne, idet partiet tidligere i 
1880’erne havde fået etableret vælgerforeninger ud over landet, og 
de kunne nu mobiliseres. Da byarbejderne helt frem til 1890 i stort 
antal stemte på Højre, kunne partiet også med nogen ret benævne 
foreningerne, som man gjorde. Nu fulgte en kampagne med møder 
i foreningerne, agitation i Rigsdagen og i Højres aviser.

Oppositionen stillede et modforslag om overførsel af statslige 
midler på 1 mio. kr. til kommunernes fri fattigforsørgelse. Under 
disse provisorieår gik alt i hårdknude i Rigsdagen, og et eventuelt 
indgreb til fordel for de arbejdsløse blev blokeret. Folketinget stemte 
for Venstres forslag, der faldt i Landstinget, mens Landstinget stem-
te for Højres forslag, der blev nedstemt i Folketinget. Den private 
velgørenhed blev derfor fortsat af stor betydning for de „værdige“ 
arbejdsløse under ekstrem ledighed. Grundtanken var stadig hjælp 
til selvhjælp under en streng prøvning af modtagernes værdighed. 
Beløbsmæssigt var den private velgørenhed endnu dominerende i 
forhold til de midler, der indsamledes af fagforeningerne. Denne 
kendsgerning blev udnyttet af de borgerlige aviser i meningskam-
pen, selvom det mod midten af 1880’erne også fremgik, at indsam-
linger i fagforeningsregi havde nået et betydeligt omfang. Samtidig 
var dele af fagbevægelsen ved at være så konsolideret, at den kunne 
påtage sig en vis understøttelse af ledige, bl.a. i form af rejsehjælp til 
arbejdsløse, der ville søge arbejde i mindre plagede dele af landet.

I referater fra fagforeningerne i efteråret 1886 kunne man læse, 
hvordan de forberedte den kommende vinter med den altid forud-
sigeligt høje ledighed via nye indsamlinger. For som formanden for 
malerne udtrykte det: „(…) naar vi understøtte vore arbejdsløse Kol-
leger, gavne vi os selv og bevarer vor Organisation og vor Selvstæn-
dighed“ (Social-Demokraten 24.9.1886). Skrækscenariet var slut-
ningen af 1870’erne, hvor partiet næsten svandt ind til en sekt, og 
hvor antallet af fagligt organiserede arbejdere var raslet ned.

Mere fremadpegende var krisen årsag til det bredere gennem-
brud for fagforeningernes arbejdsløshedskasser. Den første lands-
dækkende arbejdsløshedskasse var blevet etableret før krisens ud-
brud, da typograferne oprettede en landsdækkende kasse i 1883. 

I alle årene fra slutningen af 1870’erne og århundredet ud var 
socialdemokraternes initiativer til at hjælpe de arbejdsløse talrige: 
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Forslag om 8 timers arbejdsdag på kommunale værker, forslag til 
bysanering for at fremme beskæftigelsen, krav om offentlige an-
lægsarbejder, krav om at eftergive modtaget fattighjælp under kriser 
samt krav om at opretholde arbejdernes købekraft. Som under Pio 
blev det pointeret af Social-Demokraten, at de arbejdsløse først de-
finitivt ville forsvinde fra bybilledet, når produktionen blev socia-
liseret. I perioden skete der samtidig et teoretisk skift fra Lassalle til 
Marx, fra produktionsforeninger til statslig kontrol med produktio-
nen – uden at denne overgang nødvendigvis skulle følge den ren-
dyrkede marxistiske revolutionsteori, idet socialdemokraterne var 
indstillet på den gradvise og fredelige overgang, hvor demokrati var 
en forudsætning for socialisme. 

I den hårde vinter 1885-86, hvor en meget stor del af Københavns arbejdere 
var ramt af ledighed, gennemførte fagforeningerne en indsamling til de ar-
bejdsløse. Det reviderede regnskab blev offentliggjort i Social-Demokraten den 
24.7.1886. Kort forinden havde Berlingske Tidende bragt artiklen „Bidrag til 
den Kjøbenhavnske Velgjørenheds Historie“ med gennemgang af, hvad de kø-
benhavnske borgere havde gjort for de arbejdsløse. Kapaciteten til velgørenhed 
var et argument i tidens ideologiske kampe. Foto: Det Kongelige Bibliotek, 
Avislæsesalen.

Hvad skre aviserne.indb   42 24-09-2008   14:15:19



43

Socialdem
okratiet på vej: 1871-1907

Med en samfundsmæssig kontrol over produktionen ville tilve-
jebringelsen af livets goder blive løsrevet fra spekulanternes spil. 
Samfundets forbrugsevne ville via en helt anden indkomstforde-
ling blive bragt i overensstemmelse med produktionskapaciteten.

3.5.  Statsbidrag til understøttelse af arbejdsløse
Fagforeningerne understøttede, så godt de kunne. Men da ledighe-
den igen steg i 1893, var det tydeligt, at foreningerne, selvom de 
økonomisk og organisatorisk var bedre forberedte, havde store van-
skeligheder med alene at løfte opgaven i en periode med høj ledig-
hed. Nogle fag med lave lønninger og høj ledighed var afskåret fra 
at give medlemmerne mere end en symbolsk understøttelse. Det-
te gjaldt især de ufaglærte, herunder den store gruppe af arbejds-
mænd. 

Ved begyndelsen af det nye århundrede var der på trods af de 
økonomiske begrænsninger etableret en ganske vist beløbsmæssigt 
varierende, men regelmæssig understøttelse i fagforeninger og fag-
forbund med tilsammen godt 30.000 medlemmer. Samtidig var de 
udbetalte beløb stigende fra ca. 30.000 kr. i 1897 til op mod 500.000 
kr. i 1904. Tidspunktet var dermed kommet til at kræve statslige til-
skud til understøttelseskasserne: I hver af rigsdagssamlingerne fra 
1896-97 og til 1902-03 blev der af den socialdemokratiske gruppe 
i Folketinget fremsat Forslag til Lov om Bidrag af Statskassen til Un-
derstøttelseskasser for Arbejdsløse. Forslaget gik ud på at bemyndige 
indenrigsministeren til at udbetale et beløb på indtil 500.000 kr. 
årligt til fag- og arbejderforeninger, der havde til formål at under-
støtte arbejdsløse medlemmer. 

Statsbidragene skulle efter forslaget fordeles mellem foreninger-
ne efter disses medlemstal og i forhold til, hvad medlemmerne selv 
ydede i præmie. Statskassens bidrag kunne udgøre op til det dob-
belte af medlemmernes eget bidrag, dog ikke over 10 kr. årligt pr. 
medlem. I et forsøg på at tage luften ud af kritikken fra højre side 
i Rigsdagen var der indføjet en bestemmelse, der skulle hindre, at 
pengene blev brugt som konfliktfond: „Har Foreningen flere For-
maal, er det en Betingelse for at faa Bidrag af Statskassen, at Med-
lemmernes Bidrag til det i denne Lov omhandlede Øjemed udgør 
en egen Afdeling af Foreningens Kasse, som ikke kan anvendes paa 
anden Maade“. Strategisk var forslaget indpasset i den reformpoli-
tik, Socialdemokratiet udviklede fra midten af 1890’erne i Rigsda-
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gen og i kommunalbestyrelserne. De socialdemokratiske politikere 
betonede, at overgangen til socialismen var evolutionær, og at den 
kun kunne ske via et flertal i Rigsdagen. Sociale reformer var den 
eneste vej til at undgå blodig revolution.

Forslaget blev første gang indbragt den 3.2.1897 ledsaget af et 
forslag om otte timers arbejdsdag, der havde været fremsat i den 
foregående samling med et beskæftigelsesmæssigt sigte. Social-De-
mokraten gengav den 4.2.1897 følgende motivation for forslaget: 
„Man erkender vel alle, at Spørgsmaalet om Arbejdsløse mere og 
mere trænger sig frem i første Række af dem, der fordrer snarlig Løs-
ning. Flere og flere Fag bliver saakaldte Sæsonfag, hvor der kun er 
Arbejde en Del af Aaret. I den sidste Menneskealder er der vel sket 
en Stigning af Arbejdslønnen, men denne er langtfra saa stor, at 
den kan dække Tabene ved Arbejdsløsheden. Mange af Fagforenin-
gerne har derfor maattet tage fat paa den Opgave at hjælpe de Ar-
bejdsløse. De magter dog ikke at løse denne Opgave, og da det ikke 
er Offentligheden uvedkommende, at Opgaven røgtes, saa foreslaar 
vi her, at Statskassen yder et Tilskud til de Kasser, der støtter Ar-
bejdsløse, indtil et Beløb af 500.000 Kr“.

Social-Demokraten fremførte arbejderpartiets argumentation 
om, at netop arbejdsløsheden var tidens største sociale problem, og 
at det var nedfældet i Grundloven, at det offentlige havde pligt til at 
understøtte dem, der ikke kunne ernære sig selv. Arbejdsløsheden 
var et samfundsskabt onde, den enkelte ikke havde noget personligt 
ansvar for. Social-Demokraten slog også på, at forslaget sikrede, at 
det kun var de ufrivilligt arbejdsløse, der kom ind under understøt-
telsen, idet indenrigsministeren ifølge forslaget var sikret et indgå-
ende tilsyn med kasserne – også for at kontrollere, at de offentlige 
midler ikke indgik i strejkekasserne. Forslaget ville med andre ord 
være neutralt i den sociale kamp mellem arbejdere og arbejdsgive-
re.

Ifølge de borgerlige aviser tolkede indenrigsministeren forslaget 
som et forsøg på en knæsættelse af det kommunistiske princip om, 
at staten garanterede alle retten til arbejde. Desuden ville statsaner-
kendte understøttelseskasser trods alle kontrolbestemmelser kunne 
lempes over i strejkekasserne, og en understøttelse alene af fagor-
ganiserede manuelle arbejdere ville være socialt uretfærdigt. Dertil 
kom, at statslig understøttelse kunne mindske tilskyndelsen til at 
finde arbejde, og arbejdsløshed kunne også være selvforskyldt gen-
nem urealistiske lønkrav.
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Mens arbejderbevægelsen pressede på for statsbidrag til forsør-
gelsen af de arbejdsløse, fortsatte den private velgørenhed. En gen-
nemlæsning af Berlingske Tidende i vinteren 1896 til 97 viser, at 
den private velgørenhed antog talrige former og kom ind i mange 
kroge. Kjøbenhavns Understøttelsesforening var stadig aktiv, og opfor-
drede i en annonce i avisen den 5.2.1897 sine medborgere til at støt-
te foreningen: „Kravene til Foreningen blive nu stærkere og stær-
kere. For hver Dag, der gaar, forøges Antallet af dem, der under den 
haardeste Kamp for at holde sig oppe, begjære en Haandsrækning“. 
Samme dag var Foreningen for Friskolebørns Bespisning ude i et tilsva-
rende ærinde, noget mere selektiv i sin virksomhed, men dog ikke 
så selektiv som Understøttelses-Samfundet for værdige Trængende, som 
have været Medlemmer af Kongens Livjægerkorps. Hver dag bekræftede 
billedet af en forsørgelsesmodel, der byggede på privat initiativ og 
var tilpasset den konkrete nød. Den københavnske borger må have 
haft en oplevelse af, at uden hans eller hendes velmenende hjerte 
ville et stort antal medmennesker leve et ulideligt liv.

3.6.  Systemskifte og fortsat socialdemokratisk 
pression

Med systemskiftet i 1901, hvor folketingsparlamentarismen blev 
anerkendt, og hvor Venstre – Socialdemokratiets partner i kampen 
mod Højres greb om magten – dannede regering, var der al mulig 
grund til for Socialdemokratiet at presse yderligere på for at få ind-
ført a-kasser med statslige tilskud. Hjælp fra staten til de arbejdslø-
se med fagforeningerne som formidlingskanal ville lette presset på 
lønningerne under en økonomisk nedgang, og frafaldet fra forenin-
gerne ville blive mindre, argumenterede Social-Demokraten. Under 
gode konjunkturer ville understøttelseskasser være en tilskyndelse 
for arbejderne til at melde sig i fagforening.

Blandt nationaløkonomerne havde 1890’ernes interesse for ar-
bejderspørgsmålet ført til en omtale af andre landes erfaringer med 
hjælp til de arbejdsløse. Over for tanken om arbejdsløshedsforsik-
ring var økonomerne splittet, ligesom de var det i spørgsmålet om 
tvangsopsparing, hvor arbejderne lovmæssigt blev henvist til at 
sætte en del af lønnen til side som en sikring i tilfælde af ledig-
hed. Fortalerne for tvangsopsparing fandt, at denne ville forhindre 
misbrugsproblemer og som en sidegevinst skabe et mere fredeligt 
arbejdsmarked. Modstanderne øjnede politistaten gemt bag spare-
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kassebogen. Dertil kom, at det ofte ville være urealistisk at forvente, 
at en opsparing ville give tilstrækkelig sikkerhed under en arbejds-
løshedsperiode, og hvis opsparingen så endelig var tilstrækkelig: At 
den ville beslaglægge uforholdsmæssigt store summer for det en-
kelte individ. 

Samlingen 1902-03 gav et gennembrud for tanken om aner-
kendte arbejdsløshedskasser. Nu fremsatte også Højre forslag om 
statsstøtte til kasserne under den forudsætning, at deres økonomi 
blev holdt skarpt adskilt fra fagforeningernes. Lov af 27. marts 1903 
om nedsættelse af en kommission til overvejelse af spørgsmålet om 
en almindelig invaliditets- og alderdomsforsikring fastslog i man-
datet, at kommissionen også skulle tage stilling til andre typer af 
forsikring, „navnlig da Spørgsmaalet om Forsikring mod Arbejds-
løshed“. Kommissionen afgav betænkning i foråret 1906, og loven 
om anerkendte arbejdsløshedskasser var, som det vil fremgå af næ-
ste kapitel, en kendsgerning det følgende forår. 

3.7. Sammenfatning
Efter etableringen af en socialistisk bevægelse i 1871 blev arbejds-
løshedstemaet især holdt ved lige af dennes presse, fra 1874 i parti-
avisen Social-Demokraten. I de første år af 1870’erne var der kun få 
indlæg, da tiderne var gode og beskæftigelsen høj. Det ændrede sig 
dramatisk i anden halvdel af 1870’erne, og det var nu, at den socia-
listiske aktivisme blev lagt fast.

Denne aktivisme fik et første resultat, da regeringen Estrup i den 
hårde arbejdsløshedsvinter i februar 1877 fremlagde et lovforslag 
om statslån til kommunerne for at fremme lokale beskæftigelses-
arbejder. Forslaget kom på trods af, at de førende borgerlige aviser 
havde søgt at afdramatisere problemet. Da Højre først havde frem-
lagt sit forslag, formulerede Venstre et supplerende forslag om, at 
staten skulle stille 1 mio. kr. til rådighed for den fri fattigforsørgel-
se ude i kommunerne, dvs. den fattigforsørgelse, der ikke udløste 
tab af borgerlige rettigheder. Begge forslag blev levende debatteret i 
pressen. Højres forslag gik igennem Rigsdagen, mens Venstres faldt 
i Landstinget. Under alle omstændigheder var de arbejdsløse nu et 
centralt emne i aviserne, og de store politiske partier havde i praksis 
anerkendt, at det offentlige havde et vist ansvar for deres eksistens.

Under ny arbejdsløshed i midten af 1880’erne søgte Højre i en 
evig kamp om arbejderstemmerne igen at få en lovgivning igen-
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nem til fordel for de arbejdsløse. I offentligheden førte partiet en 
kampagne, der mindede om socialisternes. Under det politiske død-
vande i disse provisorieår, kom der imidlertid ikke noget ud af initi-
ativet. I fraværet af et offentligt engagement over for de arbejdsløse 
blev den private velgørenhed fortsat af stor betydning. I Social-De-
mokraten kunne læserne orientere sig om, at også fagforeningerne 
gennemførte indsamlinger, og krisen i 1880’erne var årsag til det 
bredere gennembrud for fagforeningernes arbejdsløshedskasser.

Fra og med rigsdagssamlingen 1896-97 og til 1902-03 fremsatte 
Socialdemokratiet et lovforslag om bidrag fra statskassen til under-
støttelseskasser for arbejdsløse. Social-Demokraten fremførte arbej-
derpartiets argumentation om, at netop arbejdsløsheden var samti-
dens største sociale problem, og at det var nedfældet i Grundloven, 
at staten havde pligt til at understøtte dem, der ikke kunne ernæ-
re sig selv. Modstanden i Højre var først betydelig, men samlingen 
1902-03 gav et gennembrud for tanken om anerkendte a-kasser, da 
nu også Højre fremsatte et forslag med den forudsætning, at a-kas-
sernes økonomi blev holdt skarpt adskilt fra fagforeningernes.
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ske agitatorer. Arbejderkommissionen af 1875 behandlede også spørgsmålet 
som en del af sit mandat, og et ikke helt ubetydeligt mindretal forholdt sig 
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4.  Mod den første lov om anerkendte 
a-kasser: 1906-07

4.1. Introduktion
Med Lov af 27de Marts 1903 om Nedsættelse af en Kommission til Over-
vejelse af Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdomsfor-
sikring kom der som nævnt skred i arbejdet med en lovgivning om 
anerkendte a-kasser. Formanden, venstremanden Th. Larsen, og 
4 medlemmer blev udpeget af Venstre-regeringen, mens Folke- og 
Landstinget hver indsatte 7. Kommissionen afgav betænkning i for-
året 1906.

I samlingen 1906/07 lå arbejdsløsheden omkring 7 % blandt de 
organiserede arbejdere, mens den i de første år af 1900-tallet havde 
ligget en del højere.1 Der havde været lønstigninger siden 1903, og 
især i byggefagene var 1907 et „varmt“ år. Tidspunktet for lovens 
vedtagelse var således præget af gode konjunkturer, hvad der af flere 
debattører blev brugt som et argument for dens vedtagelse: Det var 
lettere at gennemføre sociale love i op- end i nedgangstider. Lov-
forslagets vej gennem Rigsdagen blev desuden lettet af, at kommis-
sionen grundigt havde forberedt loven og afdækket en bred politisk 
enighed.

Ifølge forslaget kunne staten yde et bidrag på en tredjedel af a-
kassernes samlede præmiebeløb, men dog ikke mere end 250.000 
kr. pr. år. Forslaget indeholdt desuden mulighed for, at kommuner-
ne kunne støtte lokale kasser, dels ved at yde tilskud til kasserne, 
dels ved at betale tilskud til forsikringspræmien for medlemmer 
med opholds- eller forsørgelsesret i kommunen.

Lovforslaget blev vedtaget med tilslutning fra alle partierne, og 
det blev stadfæstet som Lov Nr. 88 af 9.4.1907: Lov om anerkendte Ar-
bejdsløshedskasser. Loven byggede på det samme princip som syge-
kasseloven af 1892, idet den omfattede „Foreninger af Personer som 
havde sluttet sig sammen for ved bestemte Bidrag at sikre hverandre 
gensidig Hjælp i Tilfælde af Arbejdsløshed“. Dermed var tanken om 
en obligatorisk forsikring eller tvangsopsparing valgt fra. Kommis-
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sionen havde fundet, at en tvungen forsikring ville inkludere grup-
per, der reelt ikke var interesseret i at lade sig forsikre. Herved ville 
forsikringen få karakter af en ekstra skat.2 I det følgende er gennem-
gangen koncentreret om forhandlingerne i samlingen 1906/07.

4.2. Social-Demokratens og Politikens omtale
I Social-Demokraten opfordrede partiets parlamentariske leder F.J. 
Borgbjerg den 1.10.1906 i et polemisk sprog Venstre under ledelse 
af J.C. Christensen til at føre en demokratisk reformpolitik, hvad 
partiet havde tøvet med, siden det kom til magten ved systemskif-
tet i 1901. Venstre havde således ifølge Borgbjerg tilpasset sig det 
konservative Landsting og svigtet i de sociale spørgsmål, herunder 
svigtet de arbejdsløse. Reformerne måtte i stedet gennemføres sam-
men med Socialdemokratiet og partiets nye allierede Det Radikale 
Venstre. Efter 3 til 4 års gentagelser var argumentationen efterhån-
den velkendt blandt avisens læsere, idet Socialdemokratiet tidligt 
efter systemskiftet markerede sig i opposition til Venstre med de 
sociale spørgsmål i fokus. Med i en reformpakke nævnte Borgbjerg 
„Arbejdsløshedskommissionens Forslag“.

Den 4.10.1906 gennemgik arbejderorganet lovforslaget, efter at 
det dagen før var fremsat af indenrigsminister Sigurd Berg (V). Det 
blev også her nævnt, at forslaget byggede på et kommissionsarbejde, 
hvor et stort flertal var nået til enighed. Undtaget var enkelte med-
lemmer af Højre og Venstre, hvis indstilling imidlertid ikke havde 
påvirket indenrigsministeren, der fulgte udvalgets flertal. Arbejds-
løshedskasser blev defineret som: „Foreninger oprettede af Perso-
ner, der som Lønarbejdere er knyttede til et eller flere bestemte Fag 
(f.Eks. Handel, Industri, Haandværk, Landbrug, Beværtningsnæ-
ring, Transportvirksomhed eller Jordarbejde), og som har sluttet sig 
sammen for ved bestemte Bidrag at sikre hverandre gensidig Hjælp i 
Tilfælde af Arbejdsløshed. En saadan Kasse skal enten være knyttet 
til et eller flere bestemte Fag eller være stedlig begrænset“. Om det 
årlige maksimum for statens bidrag på 250.000 kr. vurderede avi-
sen, at det „dog vel senere vil blive forhøjet eller ophævet, saaledes 
som Tilfældet var ved Alderdomsforsørgelsen, hvor Statstilskuddet 
ogsaa oprindelig var begrænset“. Dertil kom, at kommunerne kun-
ne yde et tilskud på indtil 1/6 af præmien for de arbejdere, der hørte 
hjemme i kommunen. Social-Demokraten konkluderede: Samfun-
det kommer således til at yde halvdelen af den samlede udgift. Avisen 
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pointerede, at princippet bag kasserne var arbejdernes eget selvstyre 
og selvkontrol. De nye kasser ville blive en skole i den demokratiske 
socialisme.

Understøttelsen skulle efter seks karensdage sættes til „to Tredje-
dele af den almindelige Arbejdsløn, dog ikke under 50 Øre og ikke 
ud over 2 Kr. daglig“. Der havde tidligere i nationaløkonomiske 
kredse og i højre side af Rigsdagen, været stor opmærksomhed om-
kring mulige misbrugsproblemer, dvs. at nogle arbejdere i perioder 
ville foretrække understøttelse frem for arbejde, eller at midlerne 
skulle glide over i konfliktfonde, og af Social-Demokraten fremgik 
det, at udvalgsarbejdet havde indbygget bestemmelser i loven, der 
skulle imødegå misbrug. Avisen meddelte også, at der efter forbil-
lede for vedtægterne fra sygekasserne var begrænsninger for, hvor 
længe man kunne modtage understøttelse: „Har et Medlem i løbet 
af højst 3 paa hinanden følgende Regnskabsaar modtaget en saa stor 
Understøttelse af Kassen, som svarer til en Dagpengeydelse for 210 
Dage, maa der ikke ydes ham yderligere Understøttelse af Kassen, 
førend han i et derefter følgende helt Regnskabsaar har været Med-
lem af Kassen og betalt de for dette Tidsrum skyldige Præmier“.

Loven fastsatte, at den minimale understøttelse i et kalenderår 
var 70 dage, dvs. at kasserne var forpligtet til mindst at yde i 70 
dage. Det ville have effekt på de sociale følger af vinterledighed, 
men ikke på virkningerne af konjunkturledighed. Ved udløbet af 
understøttelsesperioden, dvs. som oftest de 70 dage, da kassernes 
økonomi ikke tillod mere, var der de kendte forsørgelsesmuligheder 
tilbage: Den private velgørenhed, de fri fattigkasser og pantelåner-
ne. Ved meget lang ledighed fattighjælpen.

Da loven kom til førstebehandling i december 1906, slog Social-
Demokraten på, at det var partiet og fagbevægelsen, der havde ført 
sagen frem. Af de få kritiske kommentarer fremgik det, at fagbe-
vægelsen var betænkelig ved formuleringen om, at de ledige „skal 
modtage det Arbejde, der anvises dem“. Arbejderne skulle således 
ikke tvinges til at „sælge deres Arbejde til en billigere Pris, end de er 
vant til at faa“, og loven skulle ikke virke som et tvangsinstrument 

Det blev F.J. Borgbjerg, der i oktober 1906 i Social-Demokraten kommente-
rede regeringens udspil til en lov om statsanerkendte arbejdsløshedskasser. 
Borgbjergs kæmpeskikkelse og fuldskægget bidrog til, at han blev en kendt fi-
gur i offentligheden, fra 1911 også som redaktør af Social-Demokraten. Her er 
han fotograferet i Stockholm i 1916. Foto: Arbejdermuseet/ABA.
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over for fagbevægelsen. Ret beset var en af understøttelsens klare 
fordele, at den ville moderere arbejdsløses falbyden af deres arbejds-
kraft. Understøttelsen ville bidrage til at lægge en bund under real-
lønnen.

Den 7.12.1906 dækkede avisen udførligt det socialdemokrati-
ske folketingsmedlem, formanden for De samvirkende Fagforbund, 
Martin Olsens tale. Behovet for en lov om arbejdsløshedsforsikring 
udsprang af et påtrængende samfundsmæssigt problem: „Før hed 
det sig, at det var daarlige og dovne Individer, der gik arbejdslø-
se, thi enhver, der vilde arbejde, kunde altid faa noget at bestille. 
Dette Lovforslag er et Vidnesbyrd om, at Statsmagten erkender, at 
Arbejdsløsheden er bleven et Onde, der paakræver dens Indgriben, 
for at ikke hele Samfundsmaskineriet skal lide derved. Kapitalismen 
har anskaffet sig en Armé af Arbejdsløse, som kan træde til i travle 
Perioder, men den har ikke et Øjeblik tænkt paa at betale den i de 
mindre travle Tider“.

Også arbejdsløse, der ramtes af, at maskiner overtog deres arbej-
de, burde omfattes. Det sidste var i modstrid med Højres synspunk-
ter. Martin Olsens væsentligste anke var imidlertid, at forslaget be-
stemte, at a-kasserne ikke måtte henlægges under fagbevægelsen, 
men skulle være organisatorisk og økonomisk adskilt. For en orga-
nisationsmand som Martin Olsen ville en direkte organisatorisk en-
hed mellem a-kasse og fagforening være at foretrække ved fagbevæ-
gelsens bestræbelser på at organisere arbejderne. Dette forbehold 
skulle dog i praksis vise sig at være unødvendigt.

Den 9.12.1906 refererede Social-Demokraten et møde, Dansk 
Forening for Arbejderbeskyttelse havde holdt den 7.12.1906 i Industri-
foreningens Foredragssal. Emnet var „Forsikring mod Arbejdsløs-
hed“, som chefen for Københavns Kommunes Statistiske Kontor Cordt 
Trap havde foredraget over med henblik på det aktuelle lovforslag, 
og ifølge Social-Demokraten med deltagelse af ca. 40 politikere og 
fagforeningsmænd. Fra Socialdemokratiet deltog Martin Olsen og 
maskinarbejdernes forretningsfører J.A. Hansen.

Trap havde gennemgået de midler, der kunne benyttes til at be-
grænse arbejdsløsheden. For arbejderne væsentligst kampen for at 
forkorte arbejdsdagen, for arbejdsgiverne ordninger med arbejdsde-
linger under en lavkonjunktur og for det offentlige anlægsarbejder 
og støtte til udvandring. Alle havde en fælles interesse i en effektiv 
arbejdsformidling. For at svække de sociale konsekvenser af arbejds-
løsheden pegede Trap på to modeller: Opsparing i gode tider så arbej-
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derne havde noget at stå imod med, og så forsikring. Trap henviste til 
den tyske professor Georg Schanz, der hævdede, at arbejderne ikke 
ad frivillighedens vej magtede at spare nok op, og derfor havde fore-
slået en såkaldt „sparetvang“. Socialisterne hævdede derimod, at for-
sikring som et kollektivt anliggende fremmede solidariteten, mens 
opsparing svækkede den, idet den stillede den enkelte uafhængig af 
klassefællerne.

Under den efterfølgende debat insisterede J.A. Hansen på, at kas-
serne burde høre ind under fagforeningerne. Højres Laurits Vilhelm 
Birck replicerede: „Fagforeningerne maa lade Tanken om at faa 
Statsbidraget falde. De kan jo vælge Mænd, som i hvert Fald staar i 
Føling med Fagforeningerne til Bestyrelse for Arbejdsløsheds-Kas-
serne. Staten kan ikke nægte de uorganiserede Arbejdere Tilskud“. 
Til gengæld argumenterede Birck for, at alle arbejdere burde lade sig 
forsikre, for at systemet skulle kunne fungere.

Martin Olsen pegede på, at en lov kunne gøre det muligt for en 
række ellers hårdt trængte fag at oprette en understøttelseskasse. 
Eksempelvis havde den store gruppe af arbejdsmænd endnu ikke 
magtet at etablere fast understøttelse. Dog burde loven ikke inde-
holde bestemmelser om, at kasserne skulle yde hjælp i mindst 70 
dage om året. Arbejdsmændene forhandlede om 1 kr. om dagen i op 
til 35 Dage. Andre fag kunne ikke engang honorere dette.

Efter lovens vedtagelse i Folketinget den 9.3.1907 opfordrede So-
cial-Demokraten: „Arbejdsmænd og Landarbejdere organiser Jer i 
A-Kasser, faa Del i Statens og Kommunens Penge“ (21.3.1907). Med 
den færdige lov var fagforeningerne og a-kasserne adskilt økono-
misk, men reelt etableredes en tæt funktionel sammenhæng mel-
lem de to enheder.

Med loven om anerkendte arbejdsløshedskasser var der herefter 
forstærkede muligheder for at rejse organisationsprocenten blandt 
de uorganiserede arbejdere. Arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og 
Jørgen Steen Madsen betoner eksempelvis, at a-kasserne indførte 
forhøjet kontingent for medlemmer af kassen, der ikke ville tilslutte 
sig den faglige organisation, hvorved der på det individuelle plan 
skulle tungtvejende ideologiske årsager til at fravælge det dobbelte 
medlemskab af fagforening og a-kasse.3 Selvom der i 1913 blev op-
rettet en offentlig arbejdsanvisning, fastholdt a-kasserne også kon-
trollen med anvisningen af deres egne medlemmer inden for deres 
faglige område. Due og Madsen konkluderer: „I realiteten kunne 
lønmodtagere, der gjorde sig for meget ud til bens, risikere at kom-
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me i en situation, hvor det blev særdeles vanskeligt at komme til at 
udøve deres erhverv“.4 De konkluderer også, at den offentligt un-
derstøttede arbejdsløshedsforsikring styrkede de faglige organisati-
oners magtressourcer i lønkampen mod arbejdsgiverne og bidrog til 
den videre regulering af arbejdsmarkedet gennem kollektive over-
enskomster.

Efter fremlæggelsen af lovforslaget omtalte Politiken, at prin-
cippet bag kasserne skulle være hjælp til selvhjælp efter forbillede i 
sygekasserne. Angående mulige misbrugsproblemer citerede Politi-
ken forslagets bestemmelser om, at kasserne kunne nægte at optage 
medlemmer, som af „legemlige eller moralske“ grunde var uegnet 
til regelmæssigt arbejde, eller som ikke kunne samarbejde med ar-
bejdsledere eller kammerater. Hjælp måtte heller ikke gives til per-
soner på fast fattigunderstøttelse, eller som ved egen påviselig skyld 
var arbejdsledige. Avisen pointerede, at kasserne ikke måtte hjælpe 
strejkende eller lockoutede medlemmer. Understøttelsen kunne ske 
som rejsehjælp, huslejehjælp, dagpenge eller understøttelse i natu-
ralier.

En artikel fra den 7.12.1906, der forhåndsomtalte mødet samme 
aften i Foreningen for Arbejderbeskyttelse, var karakteristisk for Politi-
kens redaktionelle holdning. Teksten begyndte med en følelsesladet 
stillingtagen for de ledige, og det blev nævnt, at spørgsmålet om „at 
mindske Arbejdsløsheden nu beskæftiger alle socialt Interesserede i 
Verden. Den Opfattelse synes nu omsider at være bleven herskende 
her og andet Steds, at det Offentlige har en Pligt til at yde Ofre for at 
hemme Arbejdsløsheden og for direkte at komme dem, der lider un-
der den, til Hjælp“. Artiklen fortsatte med at gennemgå de midler, 
det moderne samfund kunne anvende for at forebygge ledighed: 
Forkortelse af arbejdstiden, forbud mod børnearbejde og en effek-
tiv arbejdsformidling både på nationalt og internationalt niveau. 
Den offentlige understøttelse til de ledige så avisen som „et yderste 
Middel, som ogsaa vil finde Anvendelse, om end en praktisk ordnet 
Forsikring mod Arbejdsløshed vil kunne mindske Trangen til saa-
danne direkte Understøttelser“. Det offentlige skulle altså ikke på-
føres det fulde forsørgelsesansvar, idet en væsentlig del burde indfries 
via forsikringsprincippet: Hjælp til selvhjælp samt via en rationel og 
human indretning af arbejdsmarkedet.

Avisen fremhævede, at Danmark var ved at komme nogenlunde 
med i disse bestræbelser. Fagforeningerne kæmpede for at få nedsat 
arbejdstiden, og de gjorde dette i fuld bevidsthed om, at det også 
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kunne skaffe flere i arbejde. Der var allerede lovgivet mod børnear-
bejdet, og „takket være Overretssagfører Hvass’ Initiativ oprettedes 
der allerede for nogle Aar siden et Arbejdsanvisningskontor, gen-
nem hvilket aarlig mange Tusinder finder Beskæftigelse, og som ar-
bejder efter gode Principper, om end det endnu kniber lidt med 
Samarbejdet udadtil“.5 Dertil kom ifølge Politiken, at der blev ydet 
store årlige summer til de arbejdsløse, og „det sidste Punkt paa Ar-
bejdsløshedens Dagsorden er Forsikringsspørgsmaalet, om hvilket 
Rigsdagen netop lovgiver“.

I omtalen af problemets karakter og dets løsning kan man følge 
Det Radikale Venstres fremskridtsoptimisme inden for en socialli-
beral model, hvor staten træder til med midler til de personer, der 
taber deres forsørgelsesmuligheder. De sociale konflikter tolkes som 

Politikens forside den 2.10.1906 fra Folketingets åbning. Kongen har netop 
modtaget trontalen af konsejlspræsidenten og oplæser nu programmet for den 
kommende samling, herunder arbejdet med at lovgive om arbejdsløshedskas-
ser. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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begrænsede og konflikternes aktører modtagelige for et rationelt ar-
gument. Eksempelvis nævnes det ikke, at en nedsættelse af arbejds-
dagen ville påvirke arbejdsgivernes økonomi. Opfattelsen er nær-
mest, at der er tale om en særlig form for „civiliseret kapitalisme“ 
med kun svage klassemodsætninger.6 Siden partiets dannelse i 1905 
havde det haft en stærk tro på argumentets og fornuftens magt.

I Politikens referat af mødet i Industriforeningen kunne læserne 
forsikre sig om, at der var udbredt enighed om nødvendigheden af 
en lov. Avisen noterede dog karakteristisk nok, at der var uoverens-
stemmelser om, hvor tæt kasserne skulle knyttes til fagbevægelsen. 
Under diskussionen i Folketinget havde Det Radikale Venstre mar-
keret, at partiet var forstående over for en organisatorisk sammen-
smeltning under hensyntagen til det store arbejde, fagforeningerne 
udførte for at sikre deres medlemmer under arbejdsløshed.

4.3. De borgerlige aviser
Berlingske Tidende refererede ligeledes mødet i Industriforeningen. 
Indlæggene fra Højre synes generelt at bekræfte den brede accept af 
forslaget i konservative kredse, hvor tankerne om den sociale stat 
og orienteringen mod nye vælgergrupper var ved at slå igennem. 
Kampen om byvælgerne gav sig udslag i Folketinget, hvor Højre 
krigedes med socialdemokraterne om, hvem der havde bragt sagen 
frem til lovforslag. Man kommer uvilkårligt til at genkalde sig Høj-
res og Socialdemokratiets kamp om arbejdernes sjæle og stemmer i 
1880’erne.

Overretssagfører Poul Rasmussen redegjorde på mødet for Høj-
res få indvendinger mod forslaget. Rasmussen var den, der på Høj-
res vegne havde fremsat et forslag om lov om anerkendte a-kasser i 
samlingen 1902-03. Medvirkende til Højres positive stilling var må-
ske også, at kommissionen havde udeladt muligheden af, at arbejds-
giverne skulle betale til kasserne. Hertil kom, at loven byggede på 
forsikringsprincippet under en tilsyneladende kun svag udvidelse 
af det statslige kompetenceområde.

I et referat af forhandlingerne i Folketinget den 7.12.1906 blev 
Højres krav uddybet. Birck ankede ifølge Berlingske Tidende over 
socialdemokraternes ønsker om at forbinde a-kasserne med fagfor-
eningerne. Selvom disse sad inde med det bedste kendskab til de 
arbejdsløse og mulighederne for beskæftigelse, kunne staten ikke 
give „Fagforeningerne direkte Tilskud, da disse stod som Kampor-
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ganisationer overfor Arbejdsgiverne“. En sådan enhed mellem fag-
forening og a-kasse ville også hindre uorganiserede arbejdere i at få 
understøttelse.

Birck kritiserede socialdemokraternes forsøg på at monopolisere 
sagen. Højre havde som socialdemokraterne søgt at fremme arbej-
dernes interesser i dette spørgsmål. Men ellers var taleren positiv 
over for forslaget, idet et middel til „at imødegaa Arbejdsløshedens 
sørgelige Følger var Forsikring. Her er det Statens Pligt at træde til“. 
Birck forfægtede også muligheden af, at stat og kommune kunne 
sætte beskæftigelsesarbejder i gang i dårlige tider. Han pegede dog 
på, at arbejdere, der ramtes af vedvarende arbejdsløshed, typisk ved 
at der indførtes nye maskiner i et fag, ikke skulle ind under loven.

Fra Politikens dækning af mødet i Foreningen for Arbejderbeskyttelse. Kontor-
chef Trap taler over emnet. Foto: Det Kongelige Bibliotek. Avislæsesalen.
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Berlingske Tidendes positive holdning overfor loven under for-
udsætning af, at fagforeninger og a-kasser blev holdt adskilte rent 
organisatorisk, kom ligeledes til udtryk i korte notitser ved lovens 
ikrafttræden (31.7.1907) og ved avisens referat af den første status 
over loven i Tidsskrift for Arbejderforsikring (22.11.1907). Den konser-
vative avis indskrænkede sig til at viderebringe fakta om de nye kas-
ser og undlod at komme med ideologisk prægede indlæg.

Nationaltidende gav den 3.10.1906 en neutral gennemgang af 
forslaget, og indenrigsministeren blev citeret for følgende: „Han 
betragtede Kommissionsforslaget som et udmærket Forhandlings-
grundlag. Det gjaldt her om et meget samfundsgavnligt Supplement 
til de hidtil reiste Bestræbelser for at mindske Arbejdsløsheden“. Re-
feratet den 8.12.1906 af mødet i Industriforeningen formidlede en 
række anerkendende vurderinger, og generelt var tendensen posi-
tiv, dog med de samme indvendinger som gengivet af Berlingske 
Tidende.

Fyns Tidende refererede den 4.10.1906 indenrigsministerens 
fremlæggelsestale, og betænkeligheden ved et muligt misbrug kom 
mere direkte til udtryk end i de øvrige aviser. Ifølge Fyns Tidende 
havde ministeren således godt nok fremhævet, at kommissionens 
forslag var et udmærket grundlag for en lov, der havde sin klare be-
rettigelse. Men han havde også indskærpet nødvendigheden af, at 
alting burde udformes „saaledes, at Misbrug forhindres“.

Ved referaterne af forhandlingerne i begyndelsen af december 
lagde talerne fra regeringspartiet Venstre og fra det nærtstående 
Moderate Venstre, som Fyns Tidende var organ for på dette tids-
punkt, fortsat vægt på det nødvendige i en lov.

Et meget vigtigt punkt var dog, hvad man skulle forstå ved selv-
forskyldt og uforskyldt arbejdsløshed. Th. Larsen måtte derfor pege på, 
at en stram kontrol var aldeles nødvendig. Men en heldig løsning 
af opgaven ville så også bringe „os paa højde med de videst frem-
skredne Lande paa den sociale Lovgivnings Omraade“, en konsta-
tering der nu var næsten fast indslag i denne og andre socialpoli-
tiske debatter. N. Neergaard fra Det moderate Venstre, der kort tid 
efter forenede sig med Venstre, fastslog endnu en gang „Selvhjælps-
princippet“. Statshjælpen skulle „anspore Arbejdernes Selvophol-
delsesdrift. Hertil sigtede forskellige Bestemmelser, bl.a. den, at 
Understøttelsen var begrænset til to Trediedele af den almindelige 
Arbejdsløn“ (Fyns Tidende 8.12.1906). Det skulle altså med en mere 
direkte formulering ikke være for indbringende at gå på dagpenge.
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Jyllands-Posten fremhævede, at både Venstre og Højre generelt 
var positive over for lovforslaget. De tidligere citerede afvisninger 
fra de to partiers side af det socialdemokratiske ønske om, at fag-
foreningerne direkte skulle have kontrollen over a-kasser blev li-
geledes gengivet i Jyllands-Posten – med den væsentlige tilføjelse, 
at Højres Birck i øvrigt „erkjendte, at Lovens Gjennemførelse vil-
de være ret værdiløs uden Fagforeningernes Tilslutning, og imøde-
gik den Paastand, at Tilskudet til Arbejdsløshedskasserne i nogen 
Maa de skulde gavne Arbejdernes Strikekasser“ (Jyllands-Posten den 
7.12.1906).

N. Neergaard blev citeret for en udpræget positiv holdning til 
forslaget: „Taleren gjennemgik udførligt Forslagets forskjellige Be-
stemmelser og fremhævede ligesom Birck Nødvendigheden af, at 
Tanken støttes af Fagforeningerne. Selvhjælpsprincippet, som var 
det fremherskende i hele Lovforslaget, vilde ogsaa skabe Sympati 
for dette i Samfundsklasser, der ellers var ret uinteresserede i Sa-
gen“ (7.12.1906). Vedtagelsen af lovforslaget ville være „en Ære“ for 
begge ting.

Den 11.12.1906 gengav Jyllands-Posten mødet i Industriforenin-
gen. Indtrykket af konsensus fremstod meget klart. Fx fremgik det, 
at Martin Olsen nok havde fremført ønsket om et organisatorisk 
sammenfald mellem fagforening og forsikring, men han havde ikke 
insisteret. Kunne det ikke være anderledes, måtte arbejderne tage 
forslaget, som det var. Borgerlige deltagere i diskussionen fremhæ-
vede, at loven havde karakter af forsøg. Der var ikke de samme bin-
dinger i den, som der var i loven om alderspensioner. Skulle det vise 
sig, at de anerkendte arbejdsløshedskasser ikke kom til at virke efter 
hensigten, kunne loven efterfølgende blive afviklet.

Ved afslutningen af førstebehandlingen blev socialdemokra-
terne dog ifølge Jyllands-Postens referat den 12.12.1906 igen mere 
principielle i synet på nødvendigheden af et organisatorisk sam-
menfald mellem fagforening og a-kasse, og replikskiftet mellem 
Højres og socialdemokraternes ordførere mere kontant. Birck adva-
rede: „Det maa jo staa dem klart, at et socialpolitisk Forsøg af en 
saadan ny og ukjendt Art, som Talen her er om, bliver betragtet med 
stor Skepsis fra mange Sider. Ingen kan tvivle om, at der i alle Partier 
er Mænd, der, hvis de overhovedet gaar med, kun gjør det, fordi de 
ikke i Øjeblikket finder noget enkelt Holdepunkt for at gaa til den 
anden Side“.
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4.4. Hvorfor kom loven i 1907?

Forløbet i Rigsdagen og debatten i avisen var præget af en udbredt 
enighed med hensyn til det rimelige i, at staten involverede sig i for-
sørgelsen af de arbejdsløse, vel at mærke de forsikrede arbejdsløse, 
og vel at mærke så længe at a-kassernes midler blev holdt adskil-
te fra fagforeningernes. Sådan havde det ikke været 10 år tidligere. 
Skiftet i debatten og de politiske konsekvenser af dette skift er så 
omfattende, at det kalder på forklaring.

Først og fremmest kan man pege på organiseringen af arbejds-
markedet og ændringer i klassernes indbyrdes styrkeforhold. Med 
Septemberforliget fra 1899 var der etableret en „arbejdsmarkedets 
grundlov“, der sikrede aftaleforholdene og de planmæssige afvik-
linger af forhandlinger om løn- og arbejdsvilkårene: „Arbejdsgi-
verne fik stadfæstet en centralisering af aftalesystemet og besvær-
liggjort lokale arbejdskampe. Arbejdernes organisationer blev til 
gengæld anerkendte på systemets betingelser“.7 Samtidig anerkend-
tes arbejdsgivernes ret til frit at ansætte og afskedige de ansatte.

Fagbevægelsens folk og arbejdsgiverne kendte og stolede efter-
hånden i en vis udstrækning på hinanden, og såvel fagforeningerne 
som arbejdsgiverne kunne have en interesse i, at de fredelige forhold 
kunne sikres i perioder med ledighed. Arbejdsgiverne skulle heller 
ikke betale til ordningen, og i realiteten fik arbejdere og arbejdsgi-
vere nu statstilskud til at løse et fælles problem. Under alle omstæn-
digheder havde arbejdsgivernes formand i efteråret 1906 ønsket lo-
ven realiseret så hurtigt som muligt, og det var næppe tilfældigt, at 
Industriforeningen var vært for mødet, hvor Cordt Trap talte.

Socialdemokratiet var også for længst blevet anerkendt som et 
jævnbyrdigt parti af de andre politiske partier. Arbejderbevægel-
sens manifesterede vilje til at overholde landets love stod urokket si-
den midten af 1870’erne, og den svage opposition, der havde været 
til venstre for partiet, var nærmest ikke eksisterende. Det stod klart, 
at socialdemokraterne via stemmesedlerne ønskede at overtage den 
politiske magt og gradvis udvide og omforme statsmagten, men det 
var et demokratisk parti. Samtidig var partiet i vækst og opnåede ca. 
25 % af stemmerne ved valgene. Det betød også noget, at Socialde-
mokraterne med dannelsen af Det Radikale Venstre havde fået en 
parlamentarisk allieret, der i det radikale organ, Politiken, støttede 
forslaget. Den radikale avis havde den holdning, at sociale konflik-
ter kunne løses gennem fornuftig samtale, forhandling og rationel-
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Indenrigsminister Sigurd Berg med hustru Astrid Berg i maj 1907. Hartvig 
Pedersen og Aage Huulgaard (red.) (2007) oplyser, at fotoet er optaget den 
31.5.1907, dvs. kort tid efter, at loven var signeret af Kongen og offentliggjort 
den 1.5.1907. Parret var ombord på „Hans Egede“ på vej til Grønland, som 
var et af Bergs embedsområder som indenrigsminister. Foto: Det Kongelige 
Bibliotek.
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le løsninger. Når arbejdsløsheden var et tilbagevendende problem 
for mange mennesker, måtte dette problem løses.

Endvidere kan man pege på ændringer inden for Højre, hvor 
1870’ernes og 80’ernes godsejerdominerede parti var ved at omde-
finere den politiske platform, idet konservatismen siden midten af 
1890’erne havde haft trange kår med massiv tilbagegang i Folketin-
get, ligesom det tidligere så sikre flertal i Landstinget gik tabt. By-
borgerskabet havde efterhånden fået den dominerende rolle i par-
tiet, og socialt indstillede præster fremførte synspunkter i debatten 
til fordel for de arbejdsløse inden for rammerne af den sociale stat. 
I Højre var sket en tilsvarende drejning mod et nyt konservativt 
parti, der ønskede at opprioritere de sociale garantier. Arbejdet med 
at revidere konservatismen kulminerede med anmeldelsen på Rigs-
dagen i december 1915 af Det Konservative Folkeparti som afløser for 
Højre.

I Venstre var der ikke nødvendigvis begejstring for en udvidel-
se af statsbureaukratiet og den økonomiske forpligtelse, der lå i lo-
ven. Men omvendt byggede princippet bag de anerkendte kasser på 
hjælp til selvhjælp, som partiet havde tilsluttet sig i debatten siden 
1870’erne. Samtidig stod det klart, at fagforeningerne faktisk havde 
ydet store økonomiske ofre, og den økonomiske ramme for statens 
engagement var trods alt begrænset på et tidspunkt, hvor endnu 
under 5 % af arbejdsstyrken var organiseret i fagbevægelsens under-
støttelseskasser. Den frivillige forsikringsordning, der byggede på 
organiserede arbejdere, ville heller ikke komme til at påvirke løn-
forholdene i landbruget, hvor landarbejderne indtil 1915 var uor-
ganiserede. Endelig var udvidelsen af statsbureaukratiet også til at 
overse: Kasserne skulle selv administrere loven med en arbejdsløs-
hedsinspektør med ganske få embedsmænd under sig som tilsyn, 
især tilsyn med at midlerne til understøttelse ikke blev kanaliseret 
over i konfliktfondene. Desuden etableredes et arbejdsløshedsnævn 
med repræsentanter for arbejdsløshedskasserne og med arbejdsløs-
hedsinspektøren i spidsen.

Partierne var formentlig også båret af en solid fremskridtsopti-
misme, der blev styrket af de gode konjunkturer ved lovens vedta-
gelse: „Alle de betydningsfulde politisk-ideologiske retninger i årti-
erne før verdenskrigen havde et fælles grundtræk, fremskridtstroen. 
Liberalister, radikale, socialister var alle optimister på fremtidens 
vegne. Videnskab, teknologi, fornuft og politisk demokrati ville ska-
be en lysere og tryggere fremtid“.8 For socialisterne føjedes dertil 
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den marxistiske teori. Den forudsagde den socialistiske fremtids-
stats komme.

Tidens internationale og nationale teoretikere havde orienteret 
sig mod, at samfundet havde et ansvar for de arbejdsløse. Herhjem-
me havde debatten især udfoldet sig blandt nationaløkonomer med 
foredrag i Nationaløkonomisk Forening. Dertil kom praktiske erfa-
ringer med arbejdsløshedsforsikring i Belgien og Schweiz. I den bel-
giske by Gent var der blevet udviklet en model for understøttelse i 
1901 med offentlige tilskud til arbejdsløshedskasser, der i praksis 
blev kontrolleret af fagbevægelsen – også betegnet som den såkald-
te Gent-model eller Gent-systemet. Princippet var hjælp til selvhjælp 
inden for et frivilligt organiseret system, således som det også blev 
tilfældet i Danmark.9

Engelske samfundsreformatorer udviklede på samme tid den 
teoretiske behandling af emnet, fx udtrykt ved det socialliberale 
parlamentsmedlem Percy Aldens bog fra 1905 The Unemployed: A 
National Question: „Der er en voksende overbevisning om, at en el-
ler anden form for statsindgreb til fordel for de arbejdsløse er nød-
vendig“.10 Mest betydende for den offentlige opinion var W.H. Be-
veridges arbejder, først og fremmest klassikeren Unemployment: A 
Problem of Industry (1909). Ud over at Beveridge introducerede nu-
ancerede analyser af arbejdsløshedens væsen, medvirkede han også 
til at overvinde „the mid-Victorian prejudice against unemploy-
ment“.11 Denne fordom – prejudice – havde kredset om, at arbejds-
løshed skyldtes en svag karakter. Nu afdækkede Beveridge, hvad 
mange arbejdere allerede vidste: Arbejdsløshed var (også) konjunk-
turbestemt og skabte fattigdom. I det moderne industrisamfund var 
det uundgåeligt, at mange lønarbejdere ville komme til at lide un-
der cykliske kriser.

Beveridge påviste, at arbejdsløshed kunne skade mennesker så 
meget, at de blev „unemployables“, dvs. „ubeskæftelige“. Da kriser-
ne var cyklisk tilbagevendende, og da arbejdsløshed under krisen 
var uforskyldt med mulige skadelige følgevirkninger for erhvervs-
evnen, havde staten en forpligtelse til at imødegå mere udbredt ar-
bejdsløshed. Målet var at minimere forekomsten af arbejdsløshed 
og tilfældig beskæftigelse og sikre en stabil minimumsløn. Det var 
både arbejderne og industrien bedst tjent med. Da forekomsten af 
arbejdsløshed trykkede lønningerne, havde mange arbejdere ikke 
råd til at forsikre sig, da de levede på et eksistensminimum, og her 
var det så, at staten måtte træde til med tilskud til forsikringspræ-
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mien. Med Beveridge ser man en tendens til, at de arbejdsløse ikke 
længere kun repræsenterede et politisk problem, dvs. et spørgsmål 
om fordelingen af samfundets ressourcer. Vi møder det synspunkt, 
at en rationel politik over for de arbejdsløse kan fremme hele sam-
fundets fleksibilitet og produktionsevne.

4.5. Sammenfatning
Under debatten i 1906/07 fremgik det, at der var en udbredt poli-
tisk enighed om, at staten burde støtte anerkendte a-kasser. Lov-
givningsmagten havde erkendt, at økonomien var underkastet bøl-
gebevægelser, der fra tid til anden gav ledighed med store afledte 
sociale problemer. Der var derfor en gennemgående accept af, at sta-
ten skulle træde til med hjælp til frivillige forsikringsordninger.

Dér, hvor skellene gik i debatten, var for det første, at Socialde-
mokratiet krævede, at fagforeninger og a-kasser skulle høre sam-
men organisatorisk. Dette synspunkt blev støttet af Det Radikale 
Venstre. En mulig forklaring på denne enighed var den alliance 
mellem de to partier, der havde udviklet sig for at vælte regerin-
gen. Heroverfor stod Venstre og Højre, der argumenterede for en 
adskillelse mellem fagforeninger og a-kasser. Fagforeningerne var 
kamp organisationer og burde ikke modtage statsstøtte. Uorganise-
rede arbejdere burde også have adgang til at melde sig i a-kasse og 
modtage understøttelse under ledighed uden at skulle underkaste 
sig en fagforening.

For det andet var der en forskel i vurderingen af effekterne på 
arbejdsmoralen. Især Venstre hævdede betydningen af kontrol, der 
skulle hindre misbrug af arbejdsløshedsdagpengene, hvor nogle for-
sikrede valgte ledighed for at få dagpenge. For at undgå dette frem-
hævede partiet, at der måtte være en mærkbar forskel på under-
støttelsen og daglønnen. I den modsatte ende af den politiske skala 
mente socialdemokraterne, at kontrollen ikke måtte praktiseres så 
hårdt, at arbejderne blev tvunget til at tage arbejde til en løn, der 
var under den gældende i faget. Reglerne måtte heller ikke udfor-
mes, så de fik en krænkende karakter. For arbejdersiden stod det 
klart, at en arbejdsløshedsunderstøttelse ville medvirke til at lægge 
en bund under lønnen, så tidligere tiders store fald i reallønnen 
under en alvorlig krise kunne undgås. Med loven fik fagforenin-
gerne også et instrument til at hæve den faglige organisering, idet 
fagforeningsfolkene i praksis overtog kontrollen med a-kasserne og 
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udformede et regelsæt, der begunstigede de fagligt organiserede på 
bekostning af de uorganiserede.
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„som faa andres været knyttet til den liberale og radikale Bevægelse i Kjø-
benhavn, og man kan sige, til hele denne Bys Trivsel og Udvikling i frisindet 
Retning“. Hvass havde siddet i Københavns borgerrepræsentation fra 1898 
til 1909.

6 Jf. også Søren Kolstrup (1995).

7 Kolstrup (1995), s. 20.

8 Niels Finn Christiansen (1990), s. 190.

9 Se Due og Madsen (2007) og Per H. Jensen (2007) for en nærmere omtale af 
ordningen. Cordt Trap var i sit foredrag også eksplicit om ordningens prove-
niens: „Ofte bærer dette System Navn efter Byen Gent, ikke fordi det først 
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mærksomhed langt udover Belgiens Grænser“ (her citeret efter Nationaløko-
nomisk Tidsskrift, årgang 1907).

10 Percy Alden (1905), s. 144, her citeret efter Atsushi Komine (2004), s. 259.

11 Komine (2004), s. 255.
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5.  Byggekrise og debat om den nye 
lov: 1908-09

5.1. Introduktion
Tiden op til vedtagelsen af 1907-loven var præget af gode konjunk-
turer. Men i 1908 steg ledigheden kraftigt, især i København, og 
den høje ledighed førte til en styrkelse af arbejderbevægelsens ven-
strefløj, hvilket resulterede i krav om nye foranstaltninger for de ar-
bejdsløse. Da disse begivenheder dokumenterede nogle problemer, 
loven næsten var „født“ med, og som igen skulle blive aktuelle un-
der Første Verdenskrig, vil dette kapitel følge begivenhederne i de 
første par år efter 1907.

Den internationale højkonjunktur led et knæk, da det japanske 
efterkrigsboom efter den russisk-japanske krig blev svækket. Et sam-
menbrud på de globale jern- og kobbermarkeder og et forsøg på en 
antitrustlovgivning i USA bidrog til store kursfald på det amerikan-
ske aktiemarked. Herhjemme var det dog mere afgørende, at det kø-
benhavnske boligmarked faldt sammen: Årene efter 1902 havde set 
et forceret, spekulationsbaseret boligbyggeri, hvor entreprenørvirk-
somheder og håndværkskonsortier havde stået for opførelsen af sto-
re boligkomplekser i København. Erhvervet blev drevet uden egen-
kapital af betydning, og trak i stedet på store bankgarantier. Da det 
i 1907 viste sig, at nybyggeriet dårligt kunne udlejes, måtte de ban-
ker, der havde lånt byggematadorerne penge, indkassere betydelige 
tab. Krisen forstærkedes i februar 1908, da to mindre københavnske 
banker kom i vanskeligheder. Det medførte krav fra indskyderne 
om at få deres penge igen, hvilket førte til et pres på de københavn-
ske bankers likviditet.

5.2. Social-Demokraten og den syndikalistiske 
opposition
Finansverdenen var med andre ord rystet og på vagt over for udlån 
til byggeriet. Da ledigheden var mest udtalt i Hovedstaden, var det 
især den københavnske fagbevægelse, der rejste krav om offentli-
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ge anlægsarbejder og ekstraordinær understøttelse til de ledige ud 
over mulighederne i den nye lov. Byggefagene blev særligt hårdt 
ramt, og i maj 1908 – dvs. midt i årets bedste tid – var der i disse 
fag i København en ledighed på 33 %, mens industrifagene og ar-
bejdsmændene var mindre berørt med en ledighed på 6 %. På et 
fællesmøde i begyndelsen af april 1908 blandt repræsentanter fra 
bygningsarbejderne blev det vedtaget at opfordre Arbejdernes Fælles-
organisation i København til at arrangere et offentligt møde for de 
arbejdsløse. Fællesorganisationen ville følge de kampagnemønstre, 
der var blevet udviklet tilbage i 1870’erne med store folkelige møder 
som platform for vedtagelse af resolutioner og etablering af et pres 
på myndighederne for at skabe arbejde og yde kontant støtte til de 
arbejdsløse.

Mødet fandt sted den 15.4.1908 i Odd Fellow-Palæet. Ud fra So-
cial-Demokratens referat kunne man identificere en revolutionær 
strømning blandt bygningsarbejderne, hvilket afspejlede, at en syn-
dikalistisk opposition var ved at etablere sig. Det blev manifesteret 
organisatorisk i 1910 ved dannelsen af Fagoppositionens Sammenslut-
ning, og syndikalisterne stod netop stærkest blandt de københavn-
ske bygningsarbejdere og blandt arbejderne i Københavns Havn.1

Forsamlingens socialdemokratiske flertal havde vedtaget en re-
solution med krav om: „1) Statens og Kommunens energiske Ind-
skriden ved kraftig Fremme af de paabegyndte eller planlagte Arbej-
der; 2) eventuelt direkte Hjælp fra Stat og Kommuner til Lindring af 
den ved Arbejdsløsheden fremkaldte Nød“ (Social-Demokraten den 
16.4.1908). Men der havde været et mindretal, der yderligere kræve-
de, at fagforeningernes midler blev uddelt til de arbejdsløse, at der 
blev organiseret en massehenvendelse til kommunen om understøt-
telse, og at der blev organiseret en huslejeboykot. Desuden fremfør-
tes et krav om 8 timers arbejdsdag ved de offentlige arbejder uden 
lønnedgang. Mest bemærkelsesværdigt markerede mindretallet, at 
de arbejdsløse hvis nødvendigt måtte anvende „alle til Raadighed 
staaende Midler for at opretholde Livet“. Disse arbejdere var i reto-
rikken indstillet på voldelige aktiviteter for at nå deres mål.

Social-Demokraten noterede, at der uden tvivl var velmenende 
arbejdere blandt mindretallet, men der var nu engang tale om uklo-
ge midler og svært håndterlige revolutionære fraser i mindretallets 
resolutionsforslag. Arbejderne burde undgå „Splittelsens onde Sæd“: 
„Det er Separatisterne og de skinrevolutionære Elementer, der kun 
har Ord. Den organiserede, socialdemokratiske Arbejderbevægelse 
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er Handling, Virksomhed, Fremskridt, Aktion“. De socialdemokrati-
ske ledere understregede betydningen af at arbejde inden for de po-
litiske og fagretslige rammer. Blev fagforeningerne drænet for mid-
ler, var de tabt som kamporganisationer under en strejke.

5.3. De øvrige aviser om aktionerne
Analogt med avisens holdninger forud for 1907-loven beskrev Poli-
tiken i april 1908 med stor forståelse den sociale nød blandt hånd-
værkerne. Avisen, der ikke var bundet til fagbevægelsen, lod ven-
streoppositionen komme mere direkte til udtryk end Social-Demo-
kraten.

Den 15.4.1908 konstaterede Politiken: „Et af Bankkrisens første 
Resultater er, at der er indtraadt en absolut Standsning i det private 
Byggeri her i Byen. Hvad der var paabegyndt, fuldføres, men intet 
nyt Byggeforetagende projekteres, og om saa godt som alt det, der 
var planlagt, gælder det, at det indtil videre stilles i Bero“. Følgen 

Fra Social-Demokratens omtale af mødet i Odd Fellow-Palæet. De arbejdsløse 
ankommer til mødet (16.4.1908). Foto: Det kongelige Bibliotek, Avislæsesa-
len.
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var en arbejdsløshed langt større, end man havde kendt til det i 
mange år. Avisen opfordrede derfor det offentlige til at forcere sine 
byggeforetagender. Samtidig annoncerede avisen de arbejdsløses 
aktiviteter senere samme dag: „Mødet er et naturligt Udtryk for den 
Ængstelse, hvormed Tusinder af Arbejdere ser de kommende Maa-
neder i Møde, og forhaabentlig vil baade Statens og Kommunens 
ledende Mænd til fulde forstaa Situationens Alvor og hver paa sit 
Omraade søge at afbøde Ulykkerne ved en overhaandtagende Ar-
bejdsløshed“.

Den 16.4.1908 bragte Politiken en forsideomtale af mødet, hvor 
der fra en del af forsamlingen rejstes „en heftig Modstand mod So-
cialdemokratiets gamle Førere. Som offentligt Arbejdermøde var 
det uden Forbillede herhjemme, om end man i Betragtning af Øje-
blikkets fortvivlede Stilling ikke bør tillægge Oppositionen særdeles 
megen Vægt“. Oppositionen anklagede de faglige ledere for at have 
udviklet sig til pampere, og de socialdemokratiske førere til leve-
brødspolitikere, der tjente næsten lige så meget som ministrene, og 
„gnider sig op ad de Store for selv at komme til! Den ene vil hellere 
være Minister end den anden! De glemmer nok, at de engang var 
Arbejdere!“

Når socialdemokraterne afviste en huslejeboykot, skyldtes det 
ifølge mindretallet, at fremtrædende partimedlemmer havde op-
købt ejendomme, som de udlejede. En taler proklamerede: „De maa 
godt kalde mig Anarkist, for det er jeg“. Politikens reportage inde-
holdt elementer af ironisk distancering, men ellers kunne en ud-
talelse som denne opfattes alvorligt nok, da anarkisterne var akti-
ve med terrorhandlinger over store dele af Europa.2 Det fremgik af 
Politiken, at punkt 2 i flertallets resolution, dvs. kravet om direkte 
hjælp fra stat og kommune, først kom til under pres fra salen. Indtil 
da havde der kun været kravet om, at stat og kommune skulle frem-
skynde alle offentlige arbejder. Politiken gengav også de socialde-
mokratiske lederes argumenter og vurderede, at de ikke havde gen-
nemslag i forhold til de kritiske røster: „Det er jo en Gang saadan, at 
sultne Mennesker lader sig vanskeligt mætte med Fornuftgrunde“.

Den 23.4.1908 refererede Politiken fra et møde, oppositionen 
havde holdt den 22.4.1908 i Folkets Hus på Enghavevej, hvor om-
kring 1.000 mennesker havde været forsamlet. Mødets hovedtaler, 
snedker Willumsen, blev citeret for, at „hvis alle Bestræbelser glip-
per, maa der agiteres for en Generalstrejke“. At Politikens sympati 
på trods af et detaljeret referat af oppositionens synspunkter lå hos 
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de socialdemokratiske førere, dvs. hos de radikales allierede i Rigs-
dagen, kan man se af, at disse førere blev beskrevet som tålmodige 
og besindige mænd, der søgte at overbevise ved argumentets kraft. 
Flere steder blev der lagt en klar distance til de revolutionære.

Den 24.4.1908 omtalte Politiken, at det udvalg, der var blevet 
nedsat på det første møde for at føre resolutionen igennem, havde 
fået tilsagn om, at der fra magistratens side snart ville blive fremsat 
et forslag for borgerrepræsentationen om, at kommunen skulle yde 
det maksimum af en sjettedel af den samlede præmie til de aner-
kendte a-kasser, som 1907-loven tillod. Artiklen gav også et referat 
af udvalgets henvendelse til regeringschefen J.C. Christensen, der 
havde lovet at fremskynde alle statsarbejder, „saa vidt det var for-

På forsiden af Politiken den 16.4.1908 kunne man finde denne omtale af 
mødet i Odd Fellow-Palæet. Vi er så inde i bygningen og ser nogle af talerne. 
De besindige fagforeningsfolk – formænd for bygningsfagenes a-kasser – er 
gengivet i de små bobler øverst på tegningen, mens oppositionens folk – mu-
rer Christensen og snedker Willumsen – taler i de større bobler nederst. En 
kender af den danske syndikalisme – Carl Heinrich Petersen – beskriver H.P. 
Willumsen som en af bevægelsens bedste agitatorer. Foto: Det Kongelige Bib-
liotek, Avislæsesalen.
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svarligt“. Desuden havde han nævnt, at det kunne komme på tale at 
forhøje statstilskuddet ud over de 250.000 kr., der var afsat i loven, 
hvis tilslutningen fra arbejdernes side til kasserne blev så stor, at be-
løbet ikke strakte til.

Jyllands-Posten omtalte den 14.4.1908 den høje ledighed. Det 
fremgik, at der allerede før mødet i Odd Fellow Palæet var blevet 
nedsat et udvalg, der den 9.4.1908 havde henvendt sig til trafikmi-
nisteren, der blev citeret for følgende: „Det er frygteligt med denne 
Arbejdsløshed. Jeg beklager i høj Grad, at Forholdene for Tiden er 
saa sørgelige, som jeg her hører af Dherr.s Mund. Det berører mig 
pinligt at erfare, at saa mange Mennesker gaar uden Beskæftigelse. 
Jeg skal gjøre alt, hvad der staar i min Magt for at fremme alt det un-
der mig sorterende Bygningsarbejde. Jeg er villig til at forcere Arbej-
det af al Kraft, og Dherr. skal hos mig finde en god Støtte!“

Den 22.4.1908 trådte velviljen over for de arbejdsløse i karak-
ter, idet Jyllands-Posten samtidig oplyste, at Højre tidligt havde ta-
get de faretruende konjunkturer op i Rigsdagen: „Spørgsmaalet om 
Arbejdsløsheden er nu for Alvor sat paa Dagsordenen, og Midlerne 
til at imødegaa dens uheldige Følger er Gjenstand for Overvejelse i 
snart sagt alle Samfundsinteresserede Kredse. At dette Spørgsmaal 
maatte paatvinge sig i en nær Fremtid, var der allerede tidligere 
Mænd, der havde Øje for, og de søgte derfor i Tide at faa det sat un-
der Debat. Ved Finanslovsforslagets 2. Behandling i Folkethinget i 
Januar Maaned stillede nemlig Højremændene Dr. Birck, Etatsraad 
Hammerich og Godsejer Joh. Knudsen med Hammerich som Ord-
fører Forslag om at tilføje Lovens § 27 II, der omfatter en Mængde 
store offentlige Arbejder en saalydende Bemærkning: Ministeren for 
offentlige Arbejder bemyndiges til – uden at søge en Forhøjelse af 
Bevillingen – at forcere Arbejdet paa saadanne under dette nævnte 
Afsnit nævnte offentlige Arbejder, i Fald Ministeren skjønner, at Ar-
bejdsløsheden antager et saadant Omfang, at det offentliges Hjælp 
er ønskelig“.

Venstre havde stillet sig afvisende, idet regeringen havde fejl-
bedømt konjunkturerne. Jyllands-Posten konstaterede samtidig, at 
det dog var endnu mere bemærkelsesværdigt, at socialdemokrater-
ne havde forholdt sig passive. De socialdemokratiske parlamentari-
keres stillingtagen var dermed endnu et vidnesbyrd om, „at Forslag 
til Arbejderstandens Vel kun har Interesse for dem, naar de selv fø-
rer dem frem“. Det var derfor velfortjent, når lederne var kommet i 
ilden på mødet i Odd Fellow-Palæet, selvom heller ikke oppositio-
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nen „synes at have bedre Midler til de Arbejdsløses Hjælp end de 
gamle Førere. For begge Parter er Agitationen i og for sig øjensynligt 
det vigtigste, men den alene fører ikke til det ønskede Resultat“. Jyl-
lands-Posten sluttede af med at opfordre til, at de offentlige anlægs-
arbejder blev intensiveret.

Den 25.4.1908 dækkede Jyllands-Posten udvalgets henvendelse 
til regeringschefen, og det fremgik, som tilfældet også havde været i 
Politikens referat, at J.C. Christensen havde forholdt sig imødekom-
mende: „Ministeriet var ikke uden Blik for, at Staten i vanskelige Ti-
der burde fremme planlagte Statsarbejder for at afhjælpe Ulæmper 
i Arbejdsforholdene“.

Af Berlingske Tidende fremgik det tilsvarende, at arbejdsløshe-
den blandt bygningsarbejderne var stor, og at der var en oppositi-
on til lederne i Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Også her blev 
vendingen om at bruge alle til rådighed stående midler citeret. Det 
fremgik endvidere, at de socialdemokratiske ledere var blevet op-
fordret til at give „af deres Overflod, som de havde faaet af Arbej-
derne, yde et par Tusinde Kr. hver til at understøtte de Arbejdsløse“. 
Avisens aftenudgave den 15.4. skildrede, hvordan de yderligtgående 
var blevet tilbage i Odd Fellow-Palæet og havde vedtaget deres egen 
resolution, efter at flertallet var gået hjem.

Den 28.4.1908 dækkede Berlingske Tidende en forhandling i 
Frederiksberg Kommunalrepræsentation, der havde diskuteret fler-
tallets resolution fra mødet i Odd Fellow-Palæet med den deri inde-
holdte opfordring til, at Københavns og Frederiksberg Kommune 
fremskyndede deres anlægsarbejder. Det fremstod, at den konserva-
tive kommune forholdt sig positiv over for initiativer til at begrænse 
den grasserende arbejdsløshed.

I Fyns Tidende var begivenhederne i København forsidehistorie 
over flere dage. Den 18.4.1908 noterede avisen, at mødet havde haft 
en stormende karakter med skarpe sammenstød mellem de social-
demokratiske ledere og „den oprullende Opposition“. Flere talere 
pointerede, at understøttelsen var ved at løbe ud, og at der så kun 
var den „den nøgne Arbejdsløshed tilbage“. Referatet gengav heref-
ter den splittelse, der kom til udtryk på mødet. Artiklen blev afslut-
tet med den oplysning, at der længe havde været en voksende mis-
fornøjelse med de socialdemokratiske førere, og at der nu med den 
høje ledighed var en anledning til mobilisere oppositionen.

Den 21.4.1908 citerede Fyns Tidende en hel artikel fra Aalborg 
Stiftstidende, der hoverede over, at de socialdemokratiske ledere, 

Hvad skre aviserne.indb   73 24-09-2008   14:15:27



74

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

der gennem 7 år havde angrebet Venstres regering, nu måtte stå for 
skud blandt deres egne. Samme tema gik igen den 23.4.1908, og de 
revolutionære arbejdere fik på det nærmeste tildelt en aura af auten-
ticitet i Venstreorganet, der åbenlyst glædede sig over arbejdernes 
kritik af Venstres mest ihærdige modstandere i Rigsdagen, bl.a. af 
Borgbjerg, der havde haft en central rolle, da angrebene på justits-
minister P.A. Alberti blev indledt under finanslovsdebatten i Folke-
tinget i 1906-07.

5.4. Bevægelsens baggrund
Blandt de internationale begivenheder, der påvirkede den trods 
alt endnu begrænsede syndikalisme i Danmark, var den mislykke-
de revolution i Rusland i 1905, hvor de russiske arbejdere var gået 
fra massestrejke over til åben revolution. Ideologisk var de danske 
syndikalister dog især påvirket af fransk syndikalisme samt af den 
militante amerikanske organisation Industrial Workers of the World 
(IWW), der forholdt sig stærkt kritisk til den etablerede fagbevæ-
gelse.

En af de ledende kræfter bag oprettelsen i 1905 af IWW, William 
D. Haywood, deltog som delegeret ved den socialistiske kongres i 
II Internationale i København lidt før dannelsen af fagoppositio-
nen i september 1910. Haywood holdt flere foredrag, som de hjem-
lige syndikalister formentlig har overværet: „Jeg talte ved adskil-
lige møder i København, hvor Clara Zetkin og Alexandra Kollontay 
oversatte for mig. Ved at tale på mange fagforeningsmøder blev jeg 
kendt med form og metoder af organisationen. Jeg erfarede, for ek-
sempel, at typograferne var hundrede procent organiseret, men da 
jeg spurgte, hvem deres formand var, fortalte de mig, at det var en 
mand, der drev sin egen virksomhed med mere end hundrede ar-
bejdere. Så fik jeg at vide, at typografernes fagforening havde en ni-
årig overenskomst med arbejdsgiverne. Jeg anvendte dette faktum 
i min tale og spurgte, hvorfor arbejderne ikke skrev under for halv-
fems år eller for den sags skyld ni hundrede år, mens de var ved det, 
og således afskaffede klassekampen i deres levetid!“3

Til de oppositionelle grupper hørte fra tid til anden Socialdemo-
kratisk Ungdomsforbund oprettet i 1906 samt De socialdemokratiske 
Diskussionsklubber. Oppositionen til venstre for Socialdemokratiet 
blev dog aldrig betydende, inden den russiske revolution brød ud i 
1917, og i forhold til arbejderbevægelsen i andre europæiske lande 
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var den danske fortsat meget homogen. Men socialdemokraterne så 
fra første færd på syndikalisterne med den største alvor, en „ubøn-
hørlig kamp mod disse „splittelsesfolk“, overalt hvor de dukkede op 
i det urolige årti mellem 1910 og 1920“.4

5.5 Reaktioner på krisen
Den etablerede fagbevægelse og Socialdemokratiet reagerede i 1908 
over for arbejdsløsheden med afprøvede aktionsformer, bl.a. hen-
vendelser til Københavns og Frederiksberg Kommune med opfor-
dring til at fremme projekterede anlægsarbejder. I Københavns 
Kommune førte det til fremskyndelse af anlægsarbejder i Fælled-
parken, af Bispebjerg Hospital og af forskellige vejarbejder. I efter-
året 1908 var kommunen desuden langt fremme med planer om 
sanering af Brøndstrædekvarteret.

I Rigsdagen fremsattes to lovforslag af henholdsvis Socialdemo-
kratiet og Højre, der skulle bringe hjælp under de ekstraordinære 
forhold. Resultatet blev Loven af 27.5.1908, der gjaldt for finansåret 
1908-09, og som gav kommuner med ekstraordinær ledighed ad-
gang til at yde et særligt tilskud til hjælpekasserne, der havde afløst 
de fri fattigkasser i 1907. Desuden fik de anerkendte a-kasser, der 
endnu ikke havde bestået i 12 måneder, mulighed for at indlede un-
derstøttelsesvirksomhed over for de medlemmer, der stod i kassen 
på anerkendelsestidspunktet. Endelig fik kommunerne tilladelse til 
at yde disse kasser ekstraordinært tilskud ud over det normale til-
skud, ligesom kasserne kunne få forskud på statstilskuddet.

I samlingen 1908-09 indbragte Socialdemokratiet et lovforslag, 
der efter ændringer i Rigsdagen, blev ophøjet til lov af 1.4.1909. Iføl-
ge loven kunne kommunerne i finansåret 1909-10 yde a-kasserne 
ekstraordinære tilskud. Kommuner med ekstraordinær ledighed 
kunne desuden yde hjælpekasserne forhøjede tilskud, og statstil-
skuddet efter hjælpekasseloven forhøjedes. I april 1909 indbragte 
socialdemokraterne endvidere et forslag om fortsat hjælp til de ar-
bejdsløse efter arbejdsløshedsdagpengenes ophør. Forslaget resulte-
rede i loven af 8.5.1909, der var gældende indtil den 1.4.1910. Ar-
bejdsdirektør Aage Vater (1932) har følgende vigtige konstatering: 
„Ved denne Lov gaves der første Gang Kassernes Medlemmer Ad-
gang til fortsat Hjælp, idet det bestemtes, at den Hjælp, som et Med-
lem med opbrugt forsikringsmæssig Understøttelse modtog af Op-
holdskommunen til sit og Familiens nødvendige Underhold, ikke 
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skulde betragtes som Fattighjælp, forsaavidt og saa længe Hjælpen 
ikke i Omfang skønnedes at overstige den af Arbejdsløshedskassen 
ydede Understøttelse“. Hermed var der fastlagt mulighed for ekstra-
ordinær hjælp uden tab af borgerlige rettigheder kort tid efter vedtagel-
sen af 1907-loven. Rigsdagen havde under en ekstraordinær krise 
markeret, at arbejdsløsheden var et samfundsmæssigt problem, den 
enkelte kun i ringe udstrækning havde ansvar over for.

5.6. Tilgangen til kasserne
Nationaløkonomisk Tidsskrift gjorde i 1910 status over tilgangen til 
a-kasserne: Den 1.3.1909 var der 44 a-kasser, som havde modtaget 
anerkendelse. 39 kasser havde eksisteret før loven. 5 var kommet til 
efter. Det samlede medlemstal var 83.836 personer, hvoraf 6.634 
(8 %) var kvinder. I industrien var omkring 60 % af mændene og 
noget under 20 % af kvinderne forsikrede. Den største kasse var ar-
bejdsmændenes med 22.000 medlemmer. 3 kasser havde mellem 5. 
og 10.000 medlemmer, 7 mellem 2. og 5.000. Resten havde under 
2.000 medlemmer.

Historikeren Niels Thomsen opsummerer kassernes økonomi 
lige efter lovens vedtagelse: „Med et årligt kontingent på omkring 
12 kr. og en supplering ved tilskud fra stat og kommune androg 
indtægterne hen ved 20 kr. om året pr. medlem, hvoraf tre fjerdele 
kunne gå til regulære dagpenge“.5 Dagpengene var af forskellig stør-
relse, afhængig af ledighedsrisikoen i faget, men de lå typisk på 1-
1 ½ kr. om dagen. Det kan man sammenholde med en dagløn for 
faglærte i byerne på 3-5 kr. Thomsen vurderer: „Disse radikale ind-
tægtsnedgange ved arbejdsløshed var reelt endnu langt større, idet 
dagpengene ikke udbetaltes i de første seks-otte „karensdage“ og 
ikke fortsatte ud over de første ti uger, så at de egentlig kun dækkede 
halvdelen af de registrerede arbejdsløse dage“.6

I virkeligheden var kasserne kun udformet så de kunne håndtere 
den ledighed, der var selv i de bedste år som følge af den uundgåeli-
ge sæsonledighed. Ved højere ledighed måtte de arbejdsløse derfor 
henvende sig i de kommunale hjælpekasser, der med et budget på 
godt 0,5 million kr. imidlertid også skulle dække andre opgaver. Al-
ligevel afviser Thomsen ikke, at arbejdsløshedsloven påvirkede det, 
han betegner som „lønkampens rammebetingelser“, og det offent-
lige viste også i de følgende år frem til 1910, at det var parat til at 
sætte ind med ekstra midler under ekstraordinær ledighed. I finans-
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året 1910-1911 lå det offentliges samlede udgifter til arbejdsløsheds-
forsikringen allerede på 1 million kr.

5.7. Sammenfatning
I 1908, da en alvorlig krise i boligbyggeriet brød ud i København, 
opstod en opposition til venstre for Socialdemokratiet. Denne syn-
dikalistiske venstrefløj så med det samme de arbejdsløse som et væ-
sentligt grundlag for aktioner med et samfundsomvæltende poten-
tiale og brugte mobiliseringen til at kritisere de socialdemokratiske 
ledere i parti og fagbevægelse som pampere, der havde tilpasset sig 
kapitalen og systemet. Socialdemokratiet stod derefter århundredet 
ud over for risikoen for, at en venstreopposition ville vokse sig stærk 
i perioder med lang og udbredt ledighed og angribe partiet for at 
være for systemtilpasset og modvirke arbejderklassens sande inte-
resser.

Som i 1906/07 forud for vedtagelsen af loven om anerkendte a-
kasser var der en forholdsvis udbredt enighed i det politiske system 
og i aviserne om, at det offentlige burde træde til og hjælpe de ar-
bejdsløse gennem forcering af anlægsarbejder og udvidede rammer 
for a-kasserne og hjælpekasserne. Socialdemokratiet og Højre mar-
kerede sig i denne sammenhæng ved at fremsætte hvert deres lov-
forslag til sikring af de arbejdsløses levevilkår. Der var lagt op til en 
dobbeltsidet strategi byggende på a-kasserne i perioder med almin-
delig ledighed og støtte via hjælpekasserne til fortsat hjælp til dem, 
der mistede deres ret til dagpenge under ekstraordinær ledighed. 
Det to-strengede system eksisterer stadig den dag i dag, selvom ar-
bejdsløshedsdagpengene dækker væsentligt mere.

To år efter lovens vedtagelse havde omkring 60 % af de mandlige 
arbejdere i industrien og små 20 % af de kvindelige industriarbej-
dere meldt sig ind i en a-kasse.
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Chr. Christensen som den ledende kraft. Programmets punkt 6 fastslog, at 
oppositionen skulle „(…) udbrede Kendskab til den sociale Generalstrejke, 
igennem hvilken den arbejdende Klasse afskaffer det bestaaende Lønslaveri 
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2 Anarkismen har ingen betydende historie i Danmark, men som holdnings-
markør var læserne klar over udtalelsens potentiale. Den europæiske anar-
kisme havde siden 1880’erne bevæget sig på forskellige niveauer. Mest kendt 
var den „revolutionære vold“, der blev propaganderet som et legitimt svar på 
statens undertrykkelse og som et middel til at vække masserne. De symbol-
ske repræsentanter for den gældende orden, konger, præsidenter, ministre og 
direktørerne for store virksomheder, blev valgt som mål.

3 William D. Haywood (1979), s. 211.
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6.  Debatten under Første Verdenskrig

6.1. Introduktion
Ledigheden steg kraftigt lige efter krigens udbrud, og i oktober 1914 
blev der bevilget midlertidige statstilskud til de kommunale hjæl-
pekasser, der havde afløst de fri fattigkasser i 1907. Statstilskuddet 
gjorde det muligt for hjælpekasserne at forsørge dem, der blev ar-
bejdsløse som følge af de ekstraordinære forhold. Staten etablerede 
også en lånekasse for kommunerne, der gav lån til anlægsarbejder. 
Initiativerne vidnede igen om et beredskab i det politiske system til 
at sætte ind over for ekstraordinær ledighed med ekstraordinære 
midler.

Med en smidig neutralitetspolitik og en statslig regulering af va-
reforsyningen lykkedes det at stabilisere forsyningerne så nogen-
lunde. Da den udenlandske efterspørgsel efter danske varer var høj, 
faldt ledigheden igen og kom i 1916 ned på 5 % blandt de forsikre-
de. Med til at fastholde beskæftigelsen var desuden indkaldelser til 
sikringsstyrken. Efter stærke prisstigninger umiddelbart efter krigs-
udbruddet søgte regeringen også at holde priserne i ro. Initiativer-
ne dæmpede ellers helt uforudsigelige prisstigninger, og alligevel 
steg fødevarepriserne med 85 % fra 1914 til 1918. Brændselspriserne 
med over 175 %.

6.2. Ekstraordinær lovgivning
Situationen med voksende produktion og beskæftigelse ændrede 
sig i 1917, da Tyskland erklærede en uindskrænket ubådskrig, der 
gav store problemer for importen af råvarer. De fabrikker, der kun-
ne fortsætte på trods af forsyningskrisen, mødte vanskeligheder for 
eksporten. I 1917 gik 9,7 % arbejdsløse, året efter 18,1 %.

Allerede i maj 1917 dokumenterede fagbevægelsen en ledighed 
på mellem 10 og 50 % i fagene, og en del medlemmer af a-kasserne 
havde opbrugt understøttelsen. Da der var udsigt til, at ledigheden 
ville stige til et niveau, hvor kasserne ikke kunne sikre medlem-
merne, blev det første af en række ekstraordinære lovgivningsmæs-
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sige tiltag inden for a-kassesystemet sat i værk i oktober 1917 med 
tilslutning fra alle Rigsdagens partier. Først og fremmest blev der 
lagt dyrtidstillæg til understøttelsen for at bevare købekraften. Der-
udover blev bestemmelsen om, at et medlem umiddelbart forud for 
understøttelsens ydelse, skulle have været betalende medlem af kas-
sen i 12 måneder, midlertidigt ophævet. Endvidere blev der givet 
fortsatte hjælpemuligheder i a-kasserne for medlemmer, der havde 
opbrugt deres dagpengeret, og der blev indført huslejehjælp til fa-
milieforsørgere. Fag, der ikke tidligere havde haft en a-kasse, blev 
hjulpet økonomisk med at danne en sådan kasse. Endelig bestem-
tes det, at de kommunale hjælpekasser kunne yde den arbejdsløse 
yderligere understøttelse i henhold til den kommunale dyrtidslovs 
almindelige regler, hvis særlige forhold gjorde sig gældende.

Ud over at loven skulle opretholde levevilkårene, førte den let-
tere adgang til understøttelse til en opdrift i kassernes medlemstal: 
Ved afslutningen af regnskabsåret 1914-15 var der ca. 140.000 med-
lemmer, i regnskabsåret 1919-20 ca. 313.000. Med den åbne adgang 
til kasserne, en midlertidig afskaffelse af kontrollen og med den ge-
nerelle dyrtidssikring af understøttelsen brød regeringen med for-
sikringstanken bag kasserne, og sigtet blev væsentligt udvidet til at 
omfatte sociale lag helt uden for den oprindelige målgruppe. A-kas-
sesystemet fik herved en generel forsørgelsesorienteret karakter gennem 
den ekstraordinære lovgivning.

I december 1917 eskalerede dyrtiden imidlertid, og i begyndel-
sen af 1918 nåede ledigheden 20 %. Samtidig havde venstrefløjen 
en stærk inspiration fra begivenhederne i Rusland i efteråret 1917. 
I løbet af vinteren 1917-18 og på initiativ af den syndikalistiske Fag-
oppositionens Sammenslutning (FS) organiserede de arbejdsløse sig, 
idet de gennem store demonstrationer vandt opmærksomhed om 
deres krav. Arbejdende kolleger støttede de arbejdsløse ved punkt-
strejker.

Den 13.12.1917 forsamledes 1.100 arbejdsløse i Arbejdernes For-
samlingsbygning i København. Social-Demokraten gengav mødets re-
solution med krav om en mindsteunderstøttelse på 30 kr. om ugen, 
bolig og brændsel til de arbejdsløse og statslig priskontrol med alle 
varer. „Vi pointerer, at hurtig Handling fra Regeringens Side her er 
nødvendig, om ikke den stigende Nødstilstand skal tvinge os til at 
gaa andre Veje i Kampen for vore Hjems Opretholdelse“. For at få 
formidlet kravene ud i offentligheden havde arbejderne henvendt 
sig foran Social-Demokraten, der kommenterede: „Hvad Kravene 
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angaar, danner de jo kun et fuldkommen forstaaeligt og naturligt 
Udtryk for den Nødstilstand, hvori mange Tusinde Arbejdsløse for 
Tiden befinder sig“. Redaktionen håbede, at Rigsdagen ville tolke 
demonstrationen som et vidnesbyrd om vigtigheden af en fornyet 
indsats for de arbejdsløse.

I januar 1918 eksploderede temaet i Social-Demokraten med over 
100 indlæg. Strategien var, at avisen dagligt betonede, hvad partiet, 
fagbevægelsen, kooperationen, a-kasserne samt stat og kommune 
gjorde for de arbejdsløse. Omtalen af den syndikalistiske opposition 
var begrænset indtil udgangen af måneden, dikteret af et ønske om, 
at de syndikalistiske talere ikke skulle få en platform i den socialde-
mokratiske avis.

Den 1.1.1918 skrev Social-Demokraten, at det udvalg, som ned-
sattes på mødet den 13.12.1917, sammen med Fællesorganisationen 
allerede havde udført et stort arbejde. Man havde forhandlet med 

Den uindskrænkede ubådskrig skabte forsyningsvanskeligheder og arbejdsløs-
hed i Danmark. Her ses nogle af de frygtede tyske orlogsskibe med deres be-
sætninger. Mange af disse søfolk overlevede ikke krigen. Ud af 343 ubåde mi-
stede den tyske flåde 178. Foto: POLFOTO.
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Socialdemokratiets repræsentanter i Rigsdagen, med Københavns 
Kommune og med den politiske ledelse i købstæderne. Stauning, 
der fra den 30.9.1916 fungerede som kontrolminister i ministeriet 
Zahle II, udtalte „sin Tilslutning til ethvert retfærdigt Krav fra de 
Arbejdsløse. Han lovede at virke for, at man saavel i Stat som Kom-
mune satte Arbejder i Gang, og omtalte de Dyrtidsforhandlinger, 
der er og i den kommende Tid vil blive gennemført“. Partilederen 
mindede dog også om, at Socialdemokratiet ikke var enerådende, 
men måtte drive Højre og Venstre til indrømmelser.1

Den 8.1.1918 annoncerede Social-Demokraten arbejdsløsheds-
møder i København den følgende dag, og det blev omtalt, at re-
præsentanter for de arbejdsløse ville få foretræde for den radikale 
regeringschef C. Th. Zahle og indenrigsminister Ove Rode allerede 
samme dag. Avisen opfordrede den 9.1.1918 de partitro, arbejdsløse 
læsere til at deltage i aktionerne for at undgå, at syndikalisterne sat-
te sig på bevægelsen.

I referatet af henvendelsen til regeringen gengav avisen kravet 
om arbejde og ellers: „Føde, Husrum og Brændsel, saaledes at vore 
Paarørende og Børn ikke sulter og fryser“. Konkret var kravene hø-
jere understøttelse og udsættelse af skattebetalinger. Zahle havde 
vist sig forstående og lovet højere understøttelse og skattemoratori-
um. Regeringen gjorde, hvad den kunne for at sætte arbejder i gang, 
selvom materialemanglen var en begrænsende faktor. Det samle-
de indtryk var en radikal regering, der ville bevæge sig langt for at 
bringe de arbejdsløse frelst gennem den sociale nød. Læserne måtte 
altså få bekræftet, at samarbejdet med Det Radikale Venstre, herun-
der Staunings deltagelse i regeringen som kontrolminister, havde 
sin fulde berettigelse.

Den 10.1.1918 bragte Social-Demokraten en omtale af møder i 
Rømersgade og i Folkets Hus. Af referatet fik man indtryk af, at de 
arbejdsløse havde sluttet op om den etablerede fagbevægelse og So-
cialdemokratiet. Avisen søgte endnu en gang at fremhæve den ind-
sats, partiets tillidsmænd havde gjort i fagbevægelsen, på Christi-
ansborg og i kommunerne. Rent undtagelsesvis kom syndikalisten, 
redaktøren af Solidaritet Chr. Christensen til orde, og han havde 
ikke været imponeret: „De vundne Resultater har ingen Interesse 
nu (!). Livet har vejret dem bort“. Chr. Christensen havde dog til-
sluttet sig den resolution, mødet vedtog med krav til Rigsdagen om 
øjeblikkelig behandling af de arbejdsløses krav: „Nøden er nu saa 
stor blandt de Arbejdsløse, at det er nødvendigt, at Spørgsmaale-

Hvad skre aviserne.indb   82 24-09-2008   14:15:28



83

D
ebatten under Første V

erdenskrig

Oktoberrevolutionen i 1917 lagde klangbunden under de arbejdsløses aktio-
ner i vinteren 1917-18. Petrograd-revolutionære poserer i slutningen af 1917 
foran en panservogn erobret fra den provisoriske regering. Foto: POLFOTO.
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ne løses straks. Hvis ikke tvinges Arbejderne til at gaa andre Veje“. 
Hvilke veje var med udviklingen i Rusland næppe til at tage fejl af. 
Det hele var dog ikke værre end, at forsamlingen også vedtog et 
fortsat samarbejde med fagbevægelsen og „Arbejdernes Repræsen-
tanter i Stat og Kommune“. Derefter gik de arbejdsløse til Rigsda-
gen, hvor talsmændene fik foretræde for partierne.

Venstres kontrolminister i regeringen, J.C. Christensen, fandt, 
at de arbejdsløses situation var alvorlig „men Forslag maa jo kom-
me fra Regeringen“. Den radikale Carl Slengerik udtalte fuld tilslut-
ning: „Vi kan gøre det med Tryghed, fordi de danske Arbejdere har 
saa udmærkede Organisationer, og disse maa vi selvfølgelig staa i 
Rapport med og overlade Administrationen af de Foranstaltninger, 
der skal iværksættes“. Den konservative Albert Abrahamsen lovede 
at møde rimelige fordringer med Velvilje (Social-Demokraten den 
10.1.1918). Deputationen havde understreget den bredere sociale 
baggrund: „Denne Henvendelse finder i særlig Grad Sted, fordi man 
her faar Lejlighed til at tale med Venstre og Højre. Vi lægger dem 
ved Henvendelsen alvorligt paa Sinde at være imødekommende, 
derved undgaar de bedst den Forstyrrelse af Samfundsfreden, som 
alle helst ønsker at undgaa“.

Frem gennem januar 1918 orienterede Social-Demokraten igen 
og igen om nye socialdemokratiske initiativer over for de arbejdslø-
se: Udlevering af dyrtids- og brændselsmærker i Københavns Kom-
mune, foredrag og koncerter, gratis kul, fremføring af de arbejdslø-
ses krav på Rigsdagen, vedtagelse af kommunale ekstra skatter for 
at finansiere anlægsarbejder, henvendelser til landbruget for at op-
fordre til jordarbejder samt afholdelse af offentlige møder. Der var 
udtalt kritik af bankerne, der tøvede med at give tilsagn om midler 
til en lånefond til fremme af kommunale byggerier, og af kommu-
nalbestyrelser, hvor Venstre eller Højre nægtede at følge bestem-
melserne i den midlertidige lov fra oktober 1917 om hjælp i tilfælde 
af ekstraordinær trang.

Den 17.1.1918 refererede Social-Demokraten fra a-kassernes Re-
præsentantskabsmøde, der øgede presset på regering og rigsdag. På 
mødet formuleredes krav om anlægsarbejder, højere tillægssatser, 
at unge under 18 år kunne modtage understøttelse, at huslejehjæl-
pen også burde ydes til enlige arbejdsløse samt om ekstrabevillin-
ger til kasserne. Desuden krævede resolutionen prisreguleringer, så 
„den Arbejdende kan leve af sin Arbejdsløn“. Derimod var der ikke 
krav om en mindste understøttelse på 30 kr. pr. uge, som ellers var 
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Den 10.1.1918 dækkede Social-Demokraten de arbejdsløses henvendelse i 
Rigsdagen. Øverst ses „Demonstranterne i Rigsdagens Gaard“. Nedenfor de 
arbejdsløses deputation. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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fremført i resolutionen efter mødet i København den 13.12.1917. 
Baggrunden for udeladelsen var ifølge Knud Vilby (1978), at kravet 
lå over lønningerne i visse minimallønsområder, eller med andre 
ord: At det var urealistisk højt.2

Den 22.1.1918 gengav avisen forhandlingerne i Arbejdsløsheds-
nævnet, der skulle komme med en indstilling til indenrigsministe-
ren om behovet for ekstraordinær hjælp. Nævnet havde været enigt 
i, at der måtte ske en betydelig forhøjelse af understøttelsen. De 
konservative havde dog været mere tilbageholdende end resten af 
nævnet, idet de udtrykte frygt for, at understøttelsen skulle nærme 
sig „Arbejdsfortjenesten“. Nævnet havde derefter afgivet en flertals- 
og en mindretalsindstilling.

Ved en sammenfatning fremstår det, at der i de første tre uger af 
1918 næppe var en dag, hvor Social-Demokraten forsømte at dække 
den indsats, parti og fagbevægelse ydede. De radikale blev fremstil-
let som trofaste hjælpere, og Venstre og Højre som enten tøvende 
over for eller direkte modstandere af de arbejdsløses krav, hvilket 
var en pointe, det var værd at drive igennem i januar 1918, hvor den 
radikale regering netop havde udskrevet valg. Syndikalisternes rolle 
blandt de arbejdsløse var derimod meget underbelyst: De syndikale 
skulle ties ihjel. Til gengæld blev det til en del retorisk kapitalisme-
kritik, og indimellem henviste bladet til revolutionstruslen som et 
argument for sociale reformer.

6.3. Social-Demokratens opgør med syndikalisterne
Mod slutningen af januar måned var en lov med forbedringer for de 
arbejdsløse så langt fremme i Rigsdagen, kontrollen over den etab-
lerede fagbevægelse så fast og syndikalisternes kritik af Socialdemo-
kratiet så pågående, at redaktionen af Social-Demokraten tog et op-
gør med syndikalisterne. Medvirkende var måske også, at deres ak-
tioner blev mere og mere yderligtgående. På baggrund af den hidtil 
meget begrænsede omtale af syndikalisterne måtte artiklen „Speku-
lation i Arbejdsløsheden“ den 24.1.1918 dog nok have overrasket de 
partitro læsere.

Anledningen var et møde dagen før i Arbejdernes Fællesorgani-
sation. Med afsæt i, at syndikalisterne havde dannet Organisation 
for Arbejdsløse uden for den etablerede fagbevægelse, ønskede den 
socialdemokratiske fagbevægelse nu at udgrænse venstreoppositio-
nen, og blandt de godt 600 deltagende fagforeningsfolk havde kun 

Hvad skre aviserne.indb   86 24-09-2008   14:15:30



87

D
ebatten under Første V

erdenskrig

4 vendt sig mod en resolution, der tog skarpt afstand fra syndikali-
sterne.

Avisen gav så hele forhistorien: Mødet den 13.12.1917 var, ved-
gik Social-Demokraten nu, foranstaltet på initiativ af den „hervæ-
rende Syndikalistklub“: „Hensigten var allerede den Gang at arran-
gere en Demonstration mod vort Parti, men denne Plan kunde ikke 

Mod slutningen af Første Verdenskrig dækkede Social-Demokraten intensivt 
fagbevægelsens og partiets bestræbelser på at sikre de arbejdsløses levevilkår. 
Tegningen fra Social-Demokraten den 31.1.1918 viser et udsnit af deltagerne 
ved Københavns Kommunes koncert for de arbejdsløse dagen før. Foto: Det 
Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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komme til Udførelse, da de Arbejdsløse henvendte sig til vort Blad 
og til Fællesorganisationen, der begge tilbød deres Medvirken til 
ærligt Arbejde for de Arbejdsløses Sag“. Resultatet blev De Arbejdslø-
ses Udvalg, der samarbejdede med de københavnske fagforeninger, 
og dette udvalg stod bag de to møder for de arbejdsløse den 9.1.1918 
med efterfølgende demonstration til Rigsdagen: „Denne Demon-
stration forløb som Helhed mønsterværdigt, men der forefaldt ved 
den Lejlighed enkelte Optrin, som var de københavnske Arbejdere 
uværdige og uvedkommende, forsaavidt som de foranstaltedes af 
Syndikalist-Agitatorer. Vi modtog herom et Brev fra en Kreds af Ar-
bejdsløse efter Demonstrationen i Rigsdagens Gaard, hvori de Paa-
gældende udtalte, at de skammede sig over den Adfærd, der var ud-
vist af flere Talere inde i Rigsdagsgaarden, thi hvad de sagde, var 
ikke Udtryk for de Arbejdsløses Opfattelse. Vi optog ikke det paa-
gældende Brev, da vi ønskede at afvente Udviklingen af det Samar-
bejde, som var etableret“. Socialdemokraterne havde således fortsat 
kæmpet for at få sociale reformer igennem, „og sandsynligvis vil 
man snart kunne vente Lovforslag gennemført, som i høj Grad for-
bedrer de Arbejdsløses Kaar“.

På denne baggrund opfordrede Fællesorganisationen alle for-
nuftige arbejdere til at afvente resultaterne af det parlamentariske 
arbejde og optræde samlet og enigt inden for den etablerede bevæ-
gelse. For partierne i Rigsdagen måtte læren af den syndikalistiske 
aktivitet være, at de fulgte den indstilling, flertallet i Arbejdsløs-
hedsnævnet var kommet med med hensyn til ønsker om fornyet 
lovgivning.

Syndikalisterne havde ifølge Social-Demokraten planlagt at mis-
bruge De Arbejdsløses Udvalg til at gennemføre demonstrationer 
af aggressiv karakter, „for hvilke Arbejderne og deres organisatio-
ner saa skulde have haft Skylden, ligesom Socialdemokraterne na-
turligvis skulde beskyldes for de Foranstaltninger, som offentlige 
Myndigheder fandt det fornødent at iværksætte. (…). De syndika-
listiske Medlemmer af Udvalget røbede, at de Arbejdsløses Møder 
skulde bruges til gennemførelse af en Plan om at besætte Raadhuset 
og Rigsdagen!“. På et møde tidligere på ugen var det også kommet 
frem, at syndikalisterne ville proklamere generalstrejke. Førende so-
cialdemokratiske medlemmer af udvalget havde taget konsekven-
sen og meldt sig ud af De Arbejdsløses Udvalg. Syndikalisterne ville 
nu holde nye møder, og „det er muligt at de skal ende med de be-
budede Optøjer, men Ansvaret skal da ogsaa lægges paa de selvbe-
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staltede syndikalistiske Førere“. Avisen advarede: Arbejdsløse, der 
ikke vil ødelægge arbejdernes sag, burde holde sig fra disse møder 
og i stedet stole på deres organisationer. På Rigsdagen blev lovgiv-
ningsarbejdet med hjælp til de arbejdsløse modarbejdet af Venstre 
og Højre, og det „gælder derfor om, at vore Partifæller paa Rigsda-
gen har Organisationernes Støtte“.

Fra Folketinget refererede Social-Demokraten den 26.1.1918 for-
handlingerne om en forbedring af den ekstraordinære lovgivning. 
Den væsentligste ændring gik på, at staten skulle yde et tillæg for 
familieforsørgere til understøttelsen på mindst 1 kr. og 25 øre pr. 
dag, og til medlemmer, der ikke var familieforsørgere, på mindst 75 
øre pr. dag. I kasser med meget lav understøttelse ville staten garan-
tere en understøttelse på 2 kr. og 50 øre pr. dag for familieforsørgere 
og 2 kr. for enlige. Der var også forslag om et lån på 30 mio. kr. til 
kommunerne til hurtig iværksættelse af beskæftigelsesarbejder, om 
udvidelse af huslejehjælpen og om eftergivelse af kommuneskatter. 
Social-Demokraten roste regeringen og mere modereret de konser-
vative og Venstre. Regeringen havde arbejdet hurtigt og med „fuld 
Forstaaelse af de Krav, som den voldsomt voksende Arbejdsløshed 
og den stigende Nød stiller“.

Under debatten i Folketinget påpegede Socialdemokratiets ord-
fører, Martin Olsen, at arbejdsløsheden siden oktober 1917 var ste-
get fra 9.000 til 46.000. „Debatten blev saa kort, som Diskussionen 
kun yderst sjælden har været om et saa stort og vidtrækkende Lov-
forslag. Forhaabentlig har man Lov til heri at se et Vidnesbyrd om, 
at der ogsaa fra andre Sider paa Rigsdagen er levende Forstaaelse af, 
at Forholdene ikke opfordrer til langvarige Drøftelser, men til hurtig 
Handling, og at det gælder om snarest at faa Bugt med de Betænke-
ligheder, der kom til Orde under den korte 1. Behandling. Forsla-
gene afspejler Betydningen af vort Partis Arbejde gennem Aartier“. 
Implicit: Tro ikke på de syndikalistiske fusentaster. Tro på den organise-
rede bevægelses lange seje træk inden for det parlamentariske og faglige 
system.

I referatet af førstebehandlingen i Folketinget blev Venstres S. 
Svendsen citeret for en udtalt bekymring for den voksende arbejds-
løshed. Hans eneste indvending mod forslaget var, at de nye satser 
var så høje, at de nærmede sig daglønnen. Svendsen ville have ind-
ført et loft, hvor understøttelsen kun måtte være højst 75 % af ar-
bejdsfortjenesten. „Trusler mod Lovgivningsmagten vil ikke bevir-
ke, at Sagen fremmes hurtigere“. De konservatives ordfører Arnold 
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Fraenkel anbefalede også en „haandgribelig Forskel paa Understøt-
telsen og Arbejdsfortjenesten“.

Martin Olsen imødegik. Under dyrtiden var lønnen heller ikke 
til at leve af. Mange fik dyrtidshjælp, og niveauet for dagpengene 
burde ikke sammenlignes med de overenskomstmæssige minimal-
lønninger, der netop kun var mindste- og ikke gennemsnitsløn-
ninger. Det blev under de helt ekstraordinære forhold fortsat nød-
vendigt at se bort fra forsikringstanken bag a-kasserne, idet staten 
måtte påtage sig meget mere af ansvaret. Selvom forslagene inde-
holdt forhøjelser af understøttelsen, var det indlysende, at denne 
efter yderligere prisstigninger ikke ville slå til. Det var derfor nød-
vendigt, hvilket var indeholdt i lovforslaget, at der måtte indgå be-
stemmelser, der præciserede over for kommunalbestyrelserne, at ar-
bejdsløse forsikrede havde ret til dyrtidshjælp, når understøttelsen 
ikke var tilstrækkelig. Inden forslaget gik i udvalg, afsluttede Rode 
debatten: „Forslaget har Bestemmelser, der sikrer, at Understøttel-
sen ikke naar op mod Arbejdslønnens Niveau. Men sammen med 
Dyrtidshjælp af anden Art kan dette meget vel ske. Det er imidlertid 
ikke Arbejdsløshedskassernes Skyld. Nej, det skyldes, at Lønnen er 
for ringe“.

Den 27.1.1918 bragte Social-Demokraten artiklen „Syndikali-
sternes Metoder“. Syndikalisterne var uden et sammenhængende 
samfundssyn. Deres lære kun „en Blanding af giftfyldt Misundelse 
og misforstaaede og forvanskede revolutionære Fraser. Læresætnin-
gerne afpasses, ligesom Maalene, efter de forskellige foreliggende Si-
tuationer (…). Tyveri og Voldshandlinger er det eneste positive Pro-
gram“. Syndikalisterne foretrak angreb på socialdemokraterne frem 
for angreb på kapitalen.

Den 27.1.1918 berettede avisen fortsat om syndikalisternes ska-
delige virksomhed: „Arbejdsløshedsloven. Syndikalistiske Trusler 
virker forsinkende paa Sagen“. Højre og Venstre ville trække ud-
valgsbehandlingen ud for at demonstrere, at den lovgivende magt 
ikke bøjede sig for pression. De to partier fremførte stadig betæn-
kelighed ved dagpengenes niveau, der kunne skade arbejdslysten 
og fremme dovenskaben – den såkaldte moralske dimension. Den 
27.1.1918 advarede 160 fagforeningsformænd i et opråb arbejderne 
mod deltagelse i planlagte syndikalistdemonstrationer.

At kedlen måske var ved at koge over, viser nye artikler i So-
cial-Demokraten den 28. og 29.1.1918. Det blev hævdet, at syndi-
kalisterne så pjalteproletarerne som revolutionens fortrop, og at de 
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Thorvald Stauning optaget i 1916 foran den gamle Rigsdag. Foto: Arbejder-
museet/ABA.
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derfor ønskede at nedkæmpe fagbevægelsens organisationer. Lige 
akkurat det mål enhver arbejdsgiver ville sætte så stor pris på! Syn-
dikalisterne angreb især De samvirkende Fagforbund og vendte sig 
mod enhver form for central ledelse. I stedet for faglig organisering 
og centrale forhandlinger ønskede syndikalisterne den direkte aktion 
som kampmiddel, dvs. spontane lønkampe besluttet decentralt på 
arbejdspladserne: „Men dette er ikke organiseret Kamp, det er Anar-
kiets Diktatur, og det vilde være det mest ulykkelige for Arbejder-
klassen, om denne forrykte Idé vandt indpas“. Om syndikalisternes 
hyppige henvisning til generalstrejken som det mest effektive vå-
ben, advarede avisen: Generalstrejken kunne ved sjældne lejlighe-
der og i særlige situationer tages i anvendelse. Det skulle imidlertid 
ske efter en velovervejet plan og efter en flertalsbeslutning blandt 
fagbevægelsens medlemmer. Generalstrejken var et farligt våben, 
der hurtigt kunne munde ud i kaos.

Social-Demokraten sammenfattede: „Syndikalisternes negative 
Arbejderprogram er et positivt Overklasseprogram“. Hvis syndika-
listerne slog igennem blandt arbejderne, ville kapitalen få frit spil i 
form af varefordyrelse, udbytning og kapitalistisk skattepolitik, og 
overklassen ville befri sig for byrderne til social lovgivning: „Syn-
dikalisternes Maal var da naaet – saa blev der et i Elendighed ned-
sunket Proletariat, men at dette skulle magte en Frigørelseskamp 
bedre end den oplyste, velorganiserede uafhængige Arbejderstand, 
kan kun Daaren eller Svindleren hævde“. Om syndikalisternes for-
hold til a-kasserne skrev avisen: „En særlig indædt Uvilje har Syn-
dikalisterne altid næret mod Arbejdsløshedskasserne, fordi disse 
ogsaa anviser Arbejde. Da de Arbejdsløses Udvalg blev dannet i De-
cember, og der ved tilfældige Valg kom nogle Syndikalister ind deri, 
gjorde disse voldsom Modstand imod, at det første Punkt paa Pro-
grammet kom til at lyde Arbejde! Det blev dog gennemført ved de 
socialdemokratiske Udvalgsmedlemmers stærke Fastholden deraf. 
Men Syndikalisterne lurede paa Hævn, og et af Formaalene med 
deres nuværende Forsøg paa at udnytte Arbejdsløsheden er at faa 
Arbejdsløshedskasserne ødelagt“. Avisen mindede om, at det havde 
kostet lange og hårde kampe at få de borgerlige partier med til det 
eksisterende forsikringssystem, der reelt var styret af arbejderne selv 
(29.1.1918).

Parallelt med angrebene på syndikalisterne, der blev udstillet 
som arbejdssky og virkelighedsfjerne splittelsesmagere, fortsatte 
avisens dækning af Socialdemokratiets bestræbelser på at sikre de 
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arbejdsløse under ekstreme betingelser med fokus på forhandlin-
gerne i Rigsdagen.

Flertalsindstillingen fra Folketingets udvalg foreslog at forhø-
je mindstesatsen for familieforsørgere med 25 øre yderligere i for-
hold til regeringens forslag. Mindretallet i udvalget bestående af de 
konservative og Venstre ønskede indført en grænse, hvorefter en 
families samlede indtægt blev modregnet i understøttelsen, hvis 
den oversteg 35 kr. om ugen. Forhandlingerne om statsgarantier for 
lån til kommunerne til anlægsarbejder vandt derimod en enig til-
slutning. Loven var færdig fra Rigsdagens side den 7.2.1918 med de 
nævnte forbedringer for de arbejdsløse.

6.4. Syndikalisternes „Solidaritet“
Social-Demokraten vedgik den 24.1.1918, at mødet i København 
i december 1917 blev organiseret af syndikalisterne. Hvordan det 
skete, kunne man da også følge temmelig detaljeret i Solidaritet. I 
begyndelsen af december 1917 havde avisen annonceret mødet den 
13.12.1917, og det fremgik, at to af de helt centralt placerede syndi-
kalistiske agitatorer, redaktøren af Solidaritet Chr. Christensen og 

Solidaritets annonce for mødet for de arbejdsløse den 13.12.1917. Mødeind-
kalder var Københavns Afdeling af Fagoppositionens Sammenslutning. Foto: 
Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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metalarbejderen Poul Gissemann, ville blive mødets hovedtalere, 
samt at det var Fagoppositionens Sammenslutning, der indkaldte 
til mødet.

I Solidaritets referat af mødet den 13.12.1918 fremgik det, at den 
resolution, der blev vedtaget på mødet var udsprunget af et lands-
møde, FS havde holdt i Odense den 4.11.1917, hvor „Hovedlinjerne 
for de Arbejdsløses Krav til Regeringsmagt og Kommunalraad i den 
kommende Vinter nærmere var blevet udformet“. Landssekretari-
atets formand, maskinarbejder Lauritz Hansen, havde rejst rundt 
i landet og agiteret for kravene. Det fremgik også, at det var Chr. 
Christensen, der den 13.12.1917 havde foredraget resolutionen for 
forsamlingen. Flere talere havde talt om voldsom hamstring i rig-
mandshjemmene og forudset, at det kunne blive nødvendigt med 
selvtægt for at sikre en retfærdig fordeling af landets goder. Under 
mødet indløb et telegram fra arbejdsløse i Århus med hilsen til kol-
legerne i København: „Ned med Udbytterne, Pengepugerne! Vort 
Løsen: Til Kamp for Brød, Husly, Brændsel! Ingen politisk Humbug! 
Direkte Handling!“.

Omtalen sluttede med en skildring af Social-Demokratens stil-
lingtagen: „Det blev besluttet at henvende sig til Bladet Social-Demo-
kraten, dels for at faa Resolutionen optaget, og dels for at faa optaget 
gratis Annoncer vedrørende Møder o.l. Dagen efter var Resolutio-
nen optaget i Social-Demokraten, og Bladets Redaktion tilføjede, at 
de i Resolutionen anførte Krav var berettigede og i Overensstem-
melse med Socialdemokratiets Krav. Da disse Krav er formulerede 
og vedtagne paa Syndikalisternes Landsmøde i Odense, kan man 
altsaa for en enkelt Gang konstatere, at Socialdemokratiet og Syndi-
kalisterne er enige. Nu skal Tiden dog afgøre, om denne Enighed er 
holdbar, og fra vor Side ønsker vi med det samme skarpt at pointere, 
at vi har opstillet disse Krav for at faa dem opfyldte og at sætte Magt 
bagved for at naa dette! Vi haaber, at vi ogsaa i denne Henseende er 
enige med Socialdemokratiet. Thi at erklære nogle Krav for beretti-
gede, og ikke gøre noget alvorligt for at faa dem opfyldte, er fordøm-
meligt Lurendrejeri! (…). Vil Magthaverne ikke opfylde Kravene, da 
kald de arbejdsløse Tusinder sammen, da frem til Handling!“.

Den 29.12.1917 sammenlignede redaktionen a-kassernes bu-
reaukrati med bureaukratiet i Københavns Understøttelsesforening. 
Begge udsendte inspektører for at undersøge medlemmernes for-
hold, og disse bureaukrater veg ikke tilbage for at forhøre sig hos na-
boerne i opgangen: „ (…) et sandt tyrannisk Rædselsregimente over 
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for de Arbejdere, som ikke vil krybe og fedte for dette foragtelige 
Bureaukrati“. A-kasserne var dermed blevet en del af et bureaukrati, 
der i stedet for at fremme arbejdernes kampevne stækkede arbejder-
ne og tilpassede dem til den borgerlige stat. Den 29.12.1917 gik avi-
sen i det hele taget til frontalangreb. Målet var direkte aktioner på 
arbejdspladserne kulminerende med „den sociale generalstrejke“, 
hvor arbejderne overtog produktionsmidlerne.

I løbet af januar 1918, mens Rigsdagen forhandlede arbejdsløs-
hedsloven, blev agitationen blandt de arbejdsløse skruet yderligere 
op, og ifølge avisen med betydelig succes. Et socialdemokratisk par-
timøde i Århus med deltagelse af 3.000 arbejdere samt to socialde-
mokratiske MF’ere havde eksempelvis vedtaget den samme resolu-
tion som de københavnske arbejdsløse, vel vidende at der verserede 
en indædt konflikt i Århus mellem byens socialdemokratiske ledelse 
og FS. Med afsæt i organiseringen af de arbejdsløse søgte syndika-
listerne også at stille krav til provinsens byråd. Den 5.1.1918 klage-
de avisen over, at arbejdsløshedssagen var blevet trukket i langdrag 
ved forhandlinger med Fællesorganisationen og Socialdemokratiets 
repræsentanter i Borgerrepræsentationen og Rigsdagen. Arbejdsløs-
hedsudvalget havde nu indkaldt til møder den 9.1.1918.

Henvendelsen til regeringen den 8.1.1918 blev omtalt den 
12.1.1918 – og igen med vægt på, at det var syndikalisterne, der hav-
de været afgørende for organiseringen af de arbejdsløse og frem-
sættelsen af kravene. I referatet af udvalgets møde med Zahle, Rode 
og Stauning postulerede avisen, at Det Radikale Venstre ønskede at 
efterkomme de arbejdsløses krav, mens Stauning havde forholdt sig 
passiv.

I Solidaritets reportage fra de arbejdsløses aktioner den 9.1.1918 
hævdede avisen, at de socialdemokratiske talere, herunder Stau-
ning, forgæves havde forsøgt at retfærdiggøre partiets indsats for ar-
bejderklassen. Stauning havde bl.a. fremført, at partiet konsekvent 
havde søgt at holde Danmark uden for krigen. Dette argument – 
der havde været trumf indtil da – blev imidlertid afvist af forsam-
lingen som uvedkommende i den akutte situation. Stauning havde 
desuden forsøgt at angribe syndikalisterne ved at hævde, at de var 
splittelsesmagere. Også dette var ifølge Solidaritet kategorisk blevet 
afvist af de arbejdsløse.

Noget i modstrid med disse påstande – Solidaritet blev aldrig præ-
get af en professionel journalistik – omtalte avisen, hvordan toget 
af arbejdsløse fra mødet i Rømersgade havde sat Stauning i spidsen 
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for demonstrationen. Avisen beskrev derefter deputationens møde 
med partierne inde i Rigsdagen. Partilederne virkede noget tøven-
de, indtil lyden af de mange demonstranter trængte ind gennem 
vinduerne. Ude i Rigsdagsgården talte Chr. Christensen og Thøger 
Thøgersen. Chr. Christensen agiterede for, at arbejderne måtte rejse 
sig og „følge vores russiske Brødres Eksempel og afkaste Kapitalis-
mens Aag“. Det blev pointeret, at de arbejdsløse ville vende tilbage 
og måske være knap så fredelige, hvis loven ikke kom hurtigt igen-
nem Rigsdagen. Den 29.1.1918 samlede syndikalisterne sig til en de-
monstration på Københavns Grønttorv, og drog til Rigsdagen, hvor 
en deputation igen fik foretræde for indenrigsministeren. Lignende 
demonstrationer fandt sted i provinsbyerne.

Den 9.2.1918 var loven færdigbehandlet. Alligevel skumlede So-
lidaritet: „Man har villet indbilde os, at man her i Landet har en 
saa demokratisk Styre- og Regeringsform, at den i sig selv var en 
Forebyggelse mod enhver revolutionær Folkerejsning! Den Maade, 
hvorpaa først Folketinget og nu – og endnu mere – Landstinget har 
smølet med Arbejdsløshedsloven, maa da overbevise ethvert tæn-
kende Menneske om det modsatte“. 50.000 arbejdsløse og „mindst 
tre Gange saa mange Kvinder og Børn“ gennemlevede stærk social 
nød, mens parlamentarikerne forhalede sagen. Tålmodigheden var 
opbrugt: Efter denne „demonstrative Udhaling af Lovens Vedtagel-
se, indrømmer vi de Arbejdsløse: Her er ikke mere at tale om! Store 
massemøder i København på Mandag“. Møderne skulle finde sted 
den 11.2.1918, og de ville gå over i historien på grund af „Stormen 
på Børsen“, dvs. de aktionerendes voldelige indtrængen i Børssa-
len.

6.5. Den ekstraordinære lovgivning i de øvrige aviser
Politiken mente også, at vedtagelsen af loven var trukket for læn-
ge ud som følge af forhalinger i Landstinget. De konservatives og 
Venstres bekymring for, at satserne var for høje, var slået igennem 
i Landstingets behandling af lovforslaget, men Folketinget havde 
ifølge Politiken fornuftigt bøjet af og søgt kompromis. Forligsbe-
stemmelserne var heller ikke mere håndfaste end, at det reelt iføl-
ge Politiken blev op til indenrigsministeren at afgøre, hvornår sat-
serne var for høje. Formelt stod der ganske vist i loven, at loftet 
ikke måtte overstige 75 % af den normale arbejdsløn. Men der stod 
også i en tilføjelse, „at det ikke blot overlades til Ministeren, men 
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endog paalægges ham, at sørge for, at denne Grænse ikke overhol-
des i alle de Tilfælde, hvor den vilde spille en Rolle for de paagæl-
dende Arbejdsløses Økonomi. Det hele var endt i noget formalistisk 
Pindehuggeri“. Loven var blevet forringet i dens administrative ud-
formning, idet det nu blev nødvendigt at pålægge et overbebyrdet 
arbejdsløshedsinspektorat endnu mere bureaukrati. For de arbejds-
løse betød ændringerne derimod ikke i praksis en forringelse. Og at 
loven ville blive administreret så humant som muligt, „derom be-
høver ingen være i Tvivl“ (Politiken 8.2.1918).

I Politikens kronik den 11.2.1918 – „Det Danske Socialdemokrati 
under Krigen“ – søgte regeringschefen Zahle at gendrive „de uri-
melige Angreb, der er blevet rettet mod Arbejderpartiet og dets Fø-
rere (…). Efter min Mening skylder alle Danske vor Arbejderstand 
stor Tak for det Fædrelandssind, som den har lagt for Dagen i de 
forløbne vanskelige Aar. Dyrtiden og den store Arbejdsløshed maa 
uundgaaeligt skaffe Urostiftere gode Vilkaar at virke under, men vi 
har set det danske Arbejderparti gaa i Spidsen for Bekæmpelsen af 

Portrætfoto af Solidaritets redaktør Chr. Christensen. Fotoet er ifølge oplys-
ninger bag på kortet taget omkring 1912, dvs. 5 år før de dramatiske begiven-
heder satte ind i vinteren 1917-18. Foto: Arbejdermuseet/ABA.
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disse Urostiftere. Der er Grund til at lægge Mærke til dette. Det er 
af den største Vigtighed, at Ro kan bevares indadtil i Tider som de 
nuværende. Derfor tror jeg, at Ministeriet lægger sin Politik rigtigt 
til Rette, naar vi bevarer Samarbejde med vort store socialdemokra-
tiske Parti i de Tider, som stunder til“.

De konservative organer Berlingske Tidende og Jyllands-Posten 
var detaljerede i omtalen af Venstres og de konservatives påtale af, 
at en for generøs lovgivning kunne skabe det, vi i dag ville kalde 
incitamentsproblemer, i datiden beskrevet som „det moralske pro-
blem“. Eller som Jyllands-Posten formulerede det den 8.2.1918: „Un-
derstøttelserne maa ikke bringes op over eller i saa stor Nærhed af 
den almindelige Arbejdsfortjeneste i de forskjellige Fag, at det bliver 
økonomisk fordelagtigere at gaa ledig end at have et Arbejde, hvil-
ket i høj Grad vilde være ubilligt overfor den Arbejdende og kunde 
faa skadelig Indflydelse paa Arbejdsforholdene i al Almindelighed“.

Hverken Berlingske Tidende eller Jyllands-Posten havde dog det 
svære skyts fremme ved månedsskiftet januar-februar 1918, dvs. på 
et tidspunkt hvor Social-Demokraten havde lagt afstand til syndi-
kalisterne. Endnu den 10.1.1918 dækkede Berlingske Tidende de ar-
bejdsløses demonstration til Rigsdagen ud fra en kritisk vinkel, idet 
den slog fast, at toget som „Forspids“ havde haft Stauning, borger-
repræsentant F.K. Madsen og sekretær Hedebol fra De samvirken-
de Fagforbund. Demonstrationen var således „officielt anerkendt af 
Socialdemokratiets Ledelse. I Rigsdagsgaarden tog Togets Plakatbæ-
rere Opstilling paa den store Koksbunke og præsenterede saaledes 
Rigsdagsmændene for de agitatoriske Indskrifter, som dog næppe i 
Kraft holdt Maal med Talerne, hvis Førstemænd karakteristisk nok 
var Syndikalistredaktøren, Hr. Chr. Christensen og den tvangsfod-
rede Militærnægter, Hr. Thøgersen“.3

På trods af Berlingske Tidendes åbenlyse uvilje mod de ar-
bejdsløses aktionsformer skiftede bladets holdning imidlertid den 
28.1.1918, efter at Social-Demokraten entydigt tog afstand fra syn-
dikalisterne. Læserne måtte ikke forveksle syndikalisterne med de 
arbejdsløses store hær, „som alle erkender har Krav paa hurtig og 
udvidet Hjælp“. I et referat i Berlingske Tidende den 29.1.1918 af 
Folketingets forhandlinger om lån til kommunale anlægsarbejder 
fremgik det også, at de borgerlige partier var positive.

I en omtale af syndikalisternes aktion den 29.1.1918 hævdede 
Berlingske Tidende, at truslen om en generalstrejke langtfra var ble-
vet til noget. Alligevel kom bladet ikke helt uden om, at der for-
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mentlig havde været omkring 14.000, da demonstrationen nåede 
Rigsdagen. Mange var imidlertid blot nysgerrige, og de arbejdsløse 
formentlig i undertal. Den 8.2.1918 konstaterede avisen, at Lands-
tingets justeringer af indenrigsministerens lovforslag havde fjernet 
„den Fare af Loven, at de foreslaaede forhøjede Understøttelser kan 
naa op over eller i saa stor Nærhed af den almindelige Arbejdsfor-
tjeneste i de forskellige Fag, at det bliver økonomisk fordelagtigere 
at gaa ledig end at have Arbejde“. Slutindtrykket blev, at loven efter 
de foretagne justeringer var rimelig. Stærkt rosende var avisen i sin 
omtale den 9.2.1918 af, at det på Landmandsbankens initiativ var 
lykkedes at etablere en komite, der i filantropisk øjemed skulle dan-
ne et byggeselskab med det formål at lette bolignøden og arbejds-
løsheden. Planen gav „et stort og smukt Bevis paa den Forstaael-
se og Offervillighed, der findes i de ledende og formaaende Kredse 
herhjemme (…)“.

I de borgerlige blade var der en tæt dækning af de revolutionære begivenheder 
ude i Europa. Berlingske Tidende gengav den 10.2.1918 en tegning af rødgar-
disters angreb på et hotel i Helsingfors, hvor kontrarevolutionære havde taget 
stilling. I København gik rygterne om, at syndikalisterne havde forsynet sig 
med skydevåben. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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Fyns Tidende fremhævede den 8.2.1918 Venstres J.P. Dalsgaards 
markeringer i Landstinget. Han havde udtalt, at loven af 27.10.1917 
i mange tilfælde havde fungeret som en præmie for arbejdsløshed, 
og de forsøg på at lægge loft over understøttelsen, som de to borger-
lige partier fremkom med, blev gennemgået. Ove Rode blev citeret 
for, at han i princippet var enig med Venstre, men at forsøg på at 
lægge loft over understøttelsen ville løbe ind i administrative van-
skeligheder. I referatet fra den afsluttende behandling i Folketinget 
fremhævede avisen dog harmonien mellem partierne.

6.6. Sammenfatning
Under Første Verdenskrig fik staten og organisationerne en omfat-
tende betydning for fastholdelsen af så normale forhold som mu-
ligt. Med en lav ledighed frem til foråret 1917 var a-kasserne ikke 
i første omgang afgørende for denne statslige regulering, ligesom 
de arbejdsløse ikke var et emne, der optog aviserne særligt meget. 
Det ændrede sig, da ledigheden i 1917 skød i vejret som følge af 
forsyningsvanskelighederne forårsaget af den uindskrænkede ty-
ske ubådskrig. De danske syndikalister søgte nu at mobilisere de ar-
bejdsløse, der også var presset af krigens dyrtid.

Karakteristisk for den syndikalistiske agitation var, at den lige 
så meget var vendt mod Socialdemokratiet og „a-kassebureaukrati-
et“ som mod kapitalismen som samfundssystem. Karakteristisk var 
også, at syndikalisterne søgte at mobilisere de arbejdsløse og her-
ved presse Socialdemokratiet til stærkere aktionsformer. Ultimativt 
ønskede syndikalisterne at bruge bevægelsen som en del af den re-
volutionære rejsning, hvor arbejderne gennem den sociale general-
strejke skulle overtage fabrikker og værksteder.

I oktober 1917 søgte regeringen at inddæmme de sociale konse-
kvenser af den tiltagende ledighed via en ekstraordinær lovgivning, 
der forbedrede understøttelsen, så den holdt trit med dyrtiden og 
tillod nye grupper optagelse i kasserne. Mod midten af december 
1917 var de arbejdsløse alligevel ved at blive radikaliseret. Retorisk 
var deres møder præget af den syndikalistiske organisering af bevæ-
gelsen, og de arbejdsløse fremstod som en stadig mere artikuleret 
del af hovedstadens og de store byers liv.

Social-Demokraten valgte i første omgang en form for omklam-
ring af bevægelsen. Avisen udtalte sin tilslutning til de arbejdsløses 
krav, den dækkede deres aktiviteter tæt, men forhindrede de syn-
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dikalistiske organisatorer i at komme til orde. Parallelt med orien-
teringen om de arbejdsløse gav avisen fyldige referater af den store 
virksomhed, parti, fagbevægelse og den radikale regering samt de 
socialdemokratisk ledede kommuner gennemførte for at fremme de 
arbejdsløses interesser. Det var et farligt dobbeltspil, idet det samti-
dig i den syndikalistiske avis Solidaritet stod klart, at det var syndi-
kalisterne, der drev bevægelsen frem, bl.a. med opfordringer til at 
følge de russiske revolutionæres eksempel. Og i de borgerlige aviser 
blev det fremhævet, at Stauning deltog i de arbejdsløses aktionstog i 
begyndelsen af januar 1918, styret og organiseret af syndikalisterne 
som det var.

Da syndikalisterne optrappede kritikken af Socialdemokratiet, 
og da en lovgivning var ved at være på plads mod slutningen af ja-
nuar, tonede Social-Demokraten rent flag: De arbejdsløses krav var 
egentlig formuleret af fagoppositionen, men socialdemokraterne og 
fagbevægelsen havde søgt at målrette bevægelsen mod parlamen-

Berlingske Tidendes reportage fra den syndikalistiske demonstration den 
29.1.1918. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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tariske krav. Nu måtte de socialdemokratiske ledere imidlertid sige 
fra, og kritikken af syndikalisterne blev formuleret i samme hade-
fulde sprog som modstandernes.

De borgerlige aviser kvitterede i positive vendinger for denne di-
stancering, og generelt var der en overvejende tilslutning til beho-
vet for en oprustning af a-kasserne og understøttelsen, dels under 
indtryk af den stigende ledighed og dyrtiden, dels, men mere im-
plicit, under indtryk af radikaliseringen af de arbejdsløse samt de 
revolutionære bevægelser ude i Europa. Tilslutningen var dog ikke 
så total, at de borgerlige aviser forsømte at pege på mulige „moral-
ske problemer“ ved en for generøs understøttelse. Med dette mente 
man, at en for høj understøttelse ville skade arbejdslysten og frem-
me dovenskaben.

I Politiken blev den radikale indenrigsminister citeret for, at un-
derstøttelsen i visse tilfælde kunne nå minimallønningerne. Men 
det var ikke understøttelsen, der udgjorde problemet. Det var de 
lave lønninger. I øvrigt fremgik det af Politiken og Social-Demokra-
ten, at de to bagvedliggende partier kørte et tæt parløb i vinteren 
1917-18 – også i spørgsmålet om arbejdsløshedsunderstøttelsen og 
initiativerne over for de arbejdsløse.

Referencer
Vater, Aage (red.). 1932. Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark gennem 25 

Aar 1907-1932. København: Arbejdsdirektoratet.

Vilby, Knud i samarbejde med Kjeld Sørensen. 1978. Fattig i Danmark. 
En beretning om 50 års forsorg og fattigdom i Danmark. København: 
Gyldendal.

Noter
1 Ved valget i 1913 havde de radikale med støtte fra Socialdemokratiet dannet 

en regering med flertal i Folketinget, men langtfra i Landstinget.

2 Knud Vilby (1978), s. 22.

3 Thøger Thøgersen havde sluttet sig til militærnægterbevægelsen, hvor han 
blev kendt gennem sin fængsling og efterfølgende sultestrejke.
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7.  Debatten ved fredsafslutningen: 
Fortsat midlertidig lovgivning?

7.1. Introduktion
De syndikalistiske aktioner blandt de arbejdsløse kulminerede den 
11.2.1918 med Stormen på Børsen, der er gået over i historieskriv-
ningen om Danmark under Første Verdenskrig. Alle aviserne gav da 
også detaljerede beretninger om de voldelige begivenheder, og en 
del var opskræmte. Alligevel stod det hurtigt klart, at aktionen var 
begrænset, og at den ikke blev fulgt op. Flere af aviserne – herunder 
Berlingske Tidende og Politiken – betonede, at ulovlighederne, hvor 
demonstranter stormede og trængte ind i Børsen for efterfølgende 
at komme i slagsmål med politiet, ikke kunne bebrejdes de arbejds-
løse. Samtidig pointerede aviserne, at Rigsdagen gjorde, hvad der 
var muligt for de ledige. Selve aktionen var en fiasko ifølge medi-
erne, og de syndikalistiske ledere havde vist sig som kriminelle og 
krysteragtige, da de flygtede ved politiets indgriben.

7.2. Bøllestreger
Berlingske Tidende lod politidirektør Dybdal sammenfatte: „Der er 
neppe nogen Anledning til at se alt for alvorligt paa Begivenhederne 
igaar. Det var ikke noget Udslag af en virkelig Bevægelse, det meste 
af, hvad der skete, var Bøllestreger, ganske vist meget alvorlige Bølle-
streger“ (12.2.1918). Budskabet blev gentaget i Berlingske Tidendes 
leder, der fastslog, at de arbejdsløse ikke havde taget del i balladen, 
idet de havde forståelse for statens indsats for at sikre levevilkårene. 
En mulig tolkning af arbejdsløshedsbevægelsen som et revolutio-
nært potentiale blev derved afvist i det konservative hovedorgan. 
Social-Demokraten anklagede syndikalisterne for at opfanatisere 
nogle unge mennesker, som de så havde ladt i stikken, da politiet 
greb ind. Blandt de organiserede arbejdere lod man sig ikke føre på 
vildveje. Aktionens hele ufarlige karakter havde vist sig ved, at ak-
tierne på Børsen havde fortsat deres stigning uforstyrret af tumul-
terne. Den 14.2.1918 opfordrede Social-Demokraten politiet til at 

Hvad skre aviserne.indb   103 24-09-2008   14:15:33



104

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

få anholdelserne af de syndikalistiske førere overstået en gang for 
alle. Ellers fik de igen en alt for stor omtale i den borgerlige presse, 
der havde været fascineret af syndikalisterne i en mistænkelig grad, 
simpelthen fordi kapitalistpressen endnu havde brug for at holde 
syndikalismen i live for at splitte arbejderne.

Over for de københavnske dagblades skildring af stormen på 
Børsen fastholdt Solidaritet, at demonstranterne bestod af arbejds-
løse, og avisen forudså parlamentarismens snarlige ophør.

7.3.  Kommissionsarbejde om den ekstraordinære 
lovgivning

Stormen på Børsen betegnede ifølge de store aviser et antiklimaks 
for den syndikalistiske agitation blandt de arbejdsløse. I løbet af 
1918 indledte regeringen og rigsdagen en forsigtig stramning af den 
ekstraordinære hjælp inden for a-kasserne i takt med, at beskæfti-
gelsen blev bedre, og den ekstraordinære lovgivning blev et tilbage-
vendende mål for oppositionens angreb på regeringen. Argumen-
terne var „det moralske aspekt“ og de dyrtidsregulerede understøt-
telsers bidrag til en voldsom vækst i statsbudgettet.

Forlængelsen af den ekstraordinære lovgivning med Lov af 8. fe-
bruar 1918 havde gyldighed til den 30.6.1918. Ved revisionen i juli 

Stormen på Børsen var forsidestof i Politiken den 12.2.1918. Begivenheden 
blev dog ikke omtalt som revolutionær. Der var blot tale om „en urolig Dag i 
Kjøbenhavns Historie“. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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1918 blev indført en ventetid på 2 måneder, før nye medlemmer 
kunne få adgang til understøttelse. Den 18.7.1918 blev der nedsat 
en kommission, som skulle komme med forslag til yderligere revi-
sioner af den midlertidige lovgivning, og Berlingske Tidende frem-
hævede den 23.7.1918, at det var understøttelsens omfang og vilkår 
samt kontrollen med de ledige, der var i centrum. Den 14.9.1918 
betonede den konservative avis kontrolaspektet: Medlemmerne i 
kommissionen var enige i, at understøttelsen burde „forhøjes noget, 
men derimod er der Uenighed om Størrelsen af dette Tillæg og om 
Kontrollens Udøvelse, hvilket sidste Spørgsmaal jo ikke mindst gav 
Anledning til Kommissionens Nedsættelse“. Den 8.10.1918 minde-
de Berlingske Tidende om, at den forrige vinters beskæftigelsesar-
bejder i „betydelig Grad blev hindret ved Striker eller – Mangel paa 
Arbejdskraft, samtidig med at Tusinder af Arbejdere gik arbejdsløse 
og oppebar Arbejdsløshedsunderstøttelsen. Det abnorme Forhold er 
der Anledning til at tage med i Betragtning under den forestaaende 
Revision af Arbejdsløshedslovgivningen“.

Den 4.10.1918 fremlagde den radikale regering et lovforslag til 
forlængelse af den ekstraordinære lovgivning, og syndikalisterne 
forsøgte sig den 15.10.1918 med en denne gang fredelig demonstra-
tion til Rigsdagen.

Den 18.10.1918 behandlede Folketinget lovforslaget, og ifølge 
Berlingske Tidende havde Venstres og de konservatives ordførere 
krævet skærpet kontrol for at hindre misbrug. De to partier hav-
de også peget på paradoksproblemer: Hvorfor var det vanskeligt at 
skaffe folk til beskæftigelsesarbejder, når så mange gik ledige? Ende-
lig havde oppositionen betonet, at der kun skulle være tale om en 
midlertidig lovgivning, og at der burde gennemføres en revision af 
den ordinære lovgivning, så forsikringsprincippet igen blev eneher-
skende. De konservative talte ligefrem om en overgang til en stats-
forsikringsanstalt til erstatning for a-kasserne, hvilket ville være et 
alvorligt slag for en fagbevægelse, der brugte a-kasserne som argu-
ment for at lade sig organisere i fagforeningen, jf. kapitlet om 1907-
loven.

Især den konservative ordfører pegede på konkrete misbrug: 
„Ved Havnen havde ca. 80 Arbejdere under D.F.D.S. oppebaaret 
Understøttelse ogsaa for de Dage, de havde vellønnet Arbejde ved 
Havnen. Det var Selskabet, som var kommet under Vejr med den-
ne Fremgangsmaade og havde anstillet Undersøgelser, hvis Resul-
tat faldt som en Bombe i Arbejdsløshedsinspektionen“ (Berlingske 
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Tidende 19.10.1918). Den konservative ordfører pegede også på, at 
nogle a-kasser nægtede at anvise ledige arbejdere til arbejdsgivere, 
der havde påtalt misbrugsproblemer til arbejdsløshedsinspektøren. 
Socialdemokraterne havde ifølge Berlingske Tidendes referat ind-
rømmet, at der fandt et vist misbrug sted, men at det var at finde 
blandt de nye medlemmer, der var strømmet ind i kasserne under 
krigen. De rigtige arbejdere ønskede kontrol. Derfor burde kontrol-
len overlades til kasserne.

Ove Rode rundede debatten af: „Eksempler paa bristende Kon-
trol, Misforstaaelser og Defraudationer repræsenterede en forholds-
vis ringe Procent, naar man tog Hensyn til den Brug, Staten hav-
de gjort af Arbejdsløshedskassernes vidtforgrenede Omraade og det 
Gode, som var opnaaet. Meget vilde have set anderledes og for Sam-
fundet farligere ud, hvis vi ikke havde kunnet anvende Arbejdsløs-
hedskasserne. Ministeren var ikke tilbøjelig til at indføre skarpere 
Kontrolbestemmelser (…)“.

7.4. Nye syndikalistiske uroligheder – november 1918
I løbet af efteråret 1918 havde myndighederne gennemført indgreb 
over for den revolutionære presse og fængslet nogle af lederne. Den 
10.11.1918 holdt FS og det nydannede Danmarks socialistiske Arbej-
derparti (SAP) et offentligt møde på Grønttorvet i København, hvor-
fra udgik et ultimatum til regeringen: Var de fængslede ikke sat på 
fri fod senest dagen efter, ville man etablere en 24 timers general-
strejke den 13.11.1918 med et nyt offentligt møde kl. 12. Selvom 
den sociale uro var tiltagende lige syd for grænsen, hvor kejserdøm-
met blev afviklet i disse dage, blev lederne selvsagt ikke løsladt. Den 
13.11.1918 løb mødet så af stabelen for at munde ud i uroligheder, 
hvor over 100 politifolk og flere hundrede demonstranter blev ind-
bragt på de københavnske hospitaler.

Den 12.11.1918, dvs. dagen før aktionen, noterede indenrigsmi-
nister Ove Rode i sin dagbog: „Om formiddagen talte Munch, Zahle 
og jeg om stillingen, der ved den nye rivende udvikling i Tyskland 
har fået en særlig ængstelig karakter. Enige om, at det er bedst at 
søge en del reformlove i nøje tilknytning til stillingen og ikke sætte 
noget i bevægelse derudover, men søge at holde ligevægten. Under 
samtalen kom Stauning. Han syntes noget ængstelig m.h.t. morgen-
dagens syndikalistmøde og strejkeforsøg. Mente det rigtigt, at so-
cialdemokraterne mødte frem med nogle krav. Jeg tilrådede, at det 
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var ham, der i ministeriet fremsatte ønsker, som vi gav tilslutning, 
for at hans stilling kunne styrkes, og bad ham overveje, hvad der 
kunne være tale om“.1 Den 13.11.1918, hvor optøjerne på Grønttor-
vet fandt sted, pressede de radikale ministre på for at få Stauning til 
at overtage Indenrigsministeriets sociale områder. Socialdemokrati-
ets rigsdagsgruppe udsendte samme dag et opråb med krav om re-
former: Offentlig kontrol med bankerne og produktionen, prisregu-
leringer og dyrtidsforanstaltninger, 8 timers arbejdsdag, afskaffelse 
af natarbejde i bagerier, forbedring af alderdomsunderstøttelsen og 
af arbejdsløshedsloven, beklædningshjælp samt jordreformer. So-
cial-Demokraten tog igen stærkt afstand fra syndikalisterne og op-
fordrede til ro og orden.

Indenrigsminister Rode var dog ikke så bekymret efter urolighe-
derne, selvom der var omvæltninger i gang i Tyskland, og selvom de 
borgerlige blade i de samme dage skrev om udenlandske revolutio-
nære agenters indblanding i de hjemlige aktiviteter: „De ondartede 
optøjer er blevet slået hårdt ned af politiet. Arbejderne har holdt sig 
fjernt, så planen om generalstrike totalt mislykkedes. Mange social-
demokrater er naturligvis påvirket af disse angreb fra neden, selvom 
de ikke tror på nogen varig styrke deri. De ledende personligheder 
er også alt for ukyndige og ringe. Thøgersen er en ren komediant“.2

7.5. Afviklingen af den ekstraordinære lovgivning
Komedianter eller ej. Ved en revision af 30.11.1918 videreførtes 
den ekstraordinære lovgivning, og der blev tilført yderligere nogle 
millioner og nye kategorier af hjælp under indtryk af den fortsatte 
dyrtid: Børne- og tillægshjælp for langvarig arbejdsløshed, dækket 
fuldt ud af det offentlige og udbetalt via hjælpekasserne. Men det 
er værd at bemærke, at den gradvise optrapning af kvalifikations-
perioden blev fortsat med revisionen, indtil den igen skulle være 
oppe på 12 måneder efter den 1.10.1919. Kasserne fik ret til at nægte 
optagelse af personer, der ikke hørte til den kreds af arbejdere, som 
regelmæssigt var beskæftiget inden for deres område. Revisionen 
medførte desuden, at understøttelsen blev sat ned i en række kasser, 
hvor „den rette Afstand mellem Understøttelse og Arbejdslønnen i 
Faget eller Faggruppen ikke skønnedes at være til stede“.3 Det dre-
jede sig hovedsageligt om kvindefagene. Dertil kom, at arbejdsløs-
hedsinspektøren fik mandat til at kræve skærpede kontrolregler i de 
enkelte kasser. Endelig blev kasserne forpligtet til at give meddelelse 
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til arbejdsgiverne, når de anviste arbejde til dem, og arbejdsgiverne 
blev forpligtet til at anmelde arbejdsvægringer. Ved arbejdsforhol-
dets afbrydelse skulle kasserne have meddelelse om, hvorvidt med-
lemmet selv havde forladt arbejdet eller var blevet afskediget. Da re-
geringen forventede, at tilførselsforholdene ville være genetableret 
ved udgangen af 1919, og beskæftigelsen normaliseret, fik den mid-
lertidige lov gyldighed til den 1.1.1920.

De borgerlige avisers kritik af den ekstraordinære lovgivning 
fortsatte ufortrødent. Helt fremme i angrebene var Nationaltiden-
de, der indigneret kritiserede de dyrtidsregulerede dagpenges nega-
tive påvirkning af arbejdsmoralen.

Efter revisionen i november 1918 fortsatte Nationaltidende kam-
pagnen, eksempelvis den 7.1.1919, hvor avisen fortolkede nogle ud-
talelser fremsat af arbejdsløshedsinspektøren: „Materialemangelen 
er ikke den eneste – og naar alt kommer til alt, heller næppe den alvor-

Clara Black havde været arbejdsløshedsinspektør siden 1915. I de turbulente 
år ved slutningen af Første Verdenskrig udførte hun et stort arbejde, der imid-
lertid også kunne møde hård modstand i de borgerlige aviser. Fotoet oven-
for viser hendes sidste møde som formand i Arbejdsløshedsnævnet, december 
1920. Foto: Arbejdermuseet/ABA.
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ligste – Aarsag til Situationen. I alt Fald fremhæver Arbejdsløsheds-
inspektøren som en Kendsgerning, hvis Rigtighed man absolut ikke 
kan anfægte, at Slappelsen i Arbejdsvillien gør sig gældende i ikke 
ringe Grad, efter at den allerede var begyndt at vise sig i sidste Vin-
ter. Den har stadig taget stærkere Fart – og hvad værre er, man synes 
at staa ganske hjælpeløs overfor den“. Med den høje understøttelse nå-
ede man tæt op ad lønnen.

I en leder den 13.1.1919 citerede Nationaltidende Trælastarbej-
dernes medlemsblad i København for, at understøttelsen for en gift 
arbejder med hustru og tre børn lå 5 kr. over ugelønnen. Avisen 
fortsatte: „Allerede under Forhandlingerne i Folketinget blev der pe-
get paa den Fare ved de høje Understøttelser, som nu giver sig saa tyde-
lige Udslag. Men Hr. Rode affærdigede denne Side af Sagen med, at 
saa var Arbejdslønnen for lille. I alle Tilfælde – sagde han – kunde 
Understøttelsen ikke være mindre end foreslaaet. Derimod kunde 
der forhandles om skarpere Kontrol“. Nationaltidende pointerede: 

De revolutionære begivenheder i Tyskland i kølvandet på Første Verdenskrig 
gav ved årsskiftet 1918-19 debatten om de arbejdsløse en alvorlig baggrund. 
I januar 1919 udbrød der kampe i Berlin mellem de revolutionære socialister, 
spartakisterne, og regulære tropper. Foto: Roger Viollet, POLFOTO.
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Nogen stor tillid til den skærpelse af kontrollen, der omsider var 
kommet, var der ikke. Og lønningerne var i virkelighedens verden 
ikke bestemt af moralske kriterier, men af hvad markedet kunne 
bære. På baggrund af revolutionære begivenheder syd for grænsen 
var den borgerlige kritik forbavsende skarpt trukket op.

Social-Demokraten svarede igen den 30.1.1919: „Dag efter Dag 
fortsætter den kapitalistiske Presse, anført af Nationaltidende, sine 
Angreb paa de Arbejdsløse, som beskyldes for at udvise „Mangel paa 
Arbejdsmod““. Med 66.000 ledige kunne man selvsagt ikke afvise, 
at enkelte kun ønskede understøttelse, men dette anfægtede ikke 
den kendsgerning, at a-kasserne udførte den mest årvågne kontrol. 
Og kun „den sorteste Uvidenhed om, hvad det i Grunden vil sige 
at skulle opretholde et Hjem i lang Tid paa Grundlag af Arbejdsløs-
hedsunderstøttelse kan føre til den Paastand, at de „høje“ Under-
støttelser frister til at sky Arbejdet“. Dyrtiden alene forklarede de 
højere satser. Der, hvor løn og understøttelse rent undtagelsesvis 
nærmede sig hinanden, var det en skændsel for arbejdsgiveren.

Herefter rullede debatten videre, og godt et halvt år efter – den 
11.9.1919 – gengav Social-Demokraten en henvendelse til regerin-
gen fra Venstre om snarest at revidere den gældende lovgivning, 
„saa hele denne Sag atter bliver ordnet som en Forsikring om end 
med Støtte af det offentlige og heraf fornødne Kontrolbestemmel-
ser“. Arbejdsløse, der nægtede at tage anvist arbejde på en virksom-
hed ramt af en ulovlig arbejdsnedlæggelse, skulle miste understøt-
telsen.

Ifølge Berlingske Tidendes referat den 11.9.1919 af en forespørg-
selsdebat i Folketinget den 10.9.1919 havde J.C. Christensen nævnt 
muligheden af, at en sådan arbejdsvægring „eventuelt ogsaa kom-
mer til at øve Indflydelse paa Ydelse af Sygekassehjælp“. Anled-
ningen til dette yderligtgående krav med sanktioner over for ret-
tigheder, der var etableret helt uden for arbejdsmarkedet, var en 
syndikalistisk organiseret strejke blandt havnearbejderne i Køben-
havn. Direktøren for den Faste Voldgiftsret, C. Ussing, havde allere-
de i juli 1919 i artiklen „Statssyndikalismen“ i tidsskriftet Tilskueren 
peget på det uhensigtsmæssige i, at understøttelsen kun blev næg-
tet de direkte konfliktende arbejdere, og ikke de arbejdsløse under 
den pågældende fagforenings område, der måtte nægte at tage det 
konfliktramte arbejde. Spørgsmålet var i højeste grad aktuelt med 
mange syndikalistisk inspirerede og overenskomststridige arbejds-
nedlæggelser.
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Nationaltidende skrev om folketingsdebatten om aftenen den 
10.9.1919. J.C. Christensen havde slået på, at havnearbejderne mod-
tog russiske penge, hvilket Rode havde afvist. Rode havde også 
nævnt, at „der for Tiden ikke fandtes mange duelige Arbejdsløse“. 
Og igen manede den forsigtige Rode til besindighed: „Paa vor Tid, 
da der her i Landet ses Spor af voldsomme Verdensbevægelser, maa 
man optræde roligt“.

Sideløbende med at Venstre efterlyste strammere kontrolregler 
i september 1919, var kasserne egenhændigt begyndt at tage initia-
tiver til en øget kontrol, der i praksis blev muliggjort af et falden-
de antal arbejdsløse i forhold til kassernes administrative apparat. 
Social-Demokraten refererede den 1.9.1919 fra det årlige delegeret-
møde i Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse. Mødet besluttede, at 
der over for arbejdsløse i fag med god beskæftigelse og en høj løn 
kunne indføres en regel om, at der kun blev ydet understøttelse for 
4 af ugens dage. Begrundelsen var på baggrund af Social-Demokra-
tens tidligere stillingtagen overraskende: „Dette Forslag blev en-
stemmigt vedtaget, og Grunden er, at man derigennem vil ramme 
arbejdssky Medlemmer, saaledes at de ikke undslaar sig for at tage 
Arbejde, selvom det kun er af kort Varighed“. De delegerede havde 
også vedtaget en forhøjelse af kontingentet med 100 %: Det var me-
ningen, at den ordinære understøttelse skulle forhøjes tilsvarende, 
når den ekstraordinære hjælp bortfaldt.

At syndikalisterne og SAP fortsat agiterede blandt de ledige frem-
gik, da kassens formand afsluttede mødet: „Han pointerede, at det 
gjaldt om at bevare Enighed, thi kun derved kunne man naa frem 
til, støttet til Socialdemokratiet, Gavn og Lykke for de smaa Hjem“. 
I september 1919 var omtalen af de arbejdsløse dog med kun 9 regi-
strerede indlæg lavt prioriteret i Social-Demokraten, der til gengæld 
satte fokus på en lang række af arbejdskonflikter. For hele landet lå 
antallet af forsikrede arbejdsløse nede på godt 10.000.

Et indlæg af mere principiel interesse blev bragt i Social-Demo-
kraten den 27.9.1919 med referat af et møde i foreningen Samfun-
det. Arbejdsanvisningsdirektøren, den tidligere indenrigsminister 
under såvel J.C. Christensen som Niels Neergaard, J. Jensen-Sønde-
rup, havde holdt et foredrag om a-kasserne under krigen. Direktø-
ren havde hævdet, at det var en fejl, at nye medlemmer kunne nyde 
understøttelse uden forudgående at have betalt bidrag til kasserne: 
„I Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse var der indgaaet 20,000 
Medlemmer, som aldrig burde have været der“. Udbredt misbrug 
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var det også blevet til: „Da Loven om forhøjet Understøttelse kom, 
gik Lysten til at søge Arbejde ned. Den større Understøttelse har 
ført med sig, at der manglede Arbejdsmod“. Der måtte „gaas strængt 
frem mod de Slyngler, der kun vil leve af Understøttelsen og som 
ikke vil arbejde. Selvom der saa blev begaaet Uret mod nogen, saa 
var Arbejderne bedst tjent med, at der blev gaaet strængt til Værks“. 
Taleren ønskede at tage understøttelsen fra arbejdere i konfliktram-
te fag og sluttede med et krav om, at kasserne „ligesom før Krigen 
omdannes til rene Forsikringskasser“. Fra salen blev foredragsholde-
ren imødegået af repræsentanter fra a-kasserne. Kritikken var sær-
ligt hård af forslaget om, at dagpengene skulle inddrages i fag med 
en verserende arbejdskonflikt: „Jensen-Sønderup skulde nødigt true 
med at knægte Arbejdernes Organisationer“.

Berlingske Tidende gav et referat, der på mange måder svarede 
til Social-Demokratens. Dog blev Jensen-Sønderups ærinde under 
den syndikalistisk ledede havnearbejderstrejke klarere formuleret: 
„Naar der var Tale om ulovlige Striker – som nu Havnestriken – var 
det et Spørgsmaal, om man ikke burde søge at komme disse til livs 
ved at nægte Understøttelse til de Folk indenfor samme Art Orga-
nisation – ved Havnestriken Kuske o.s.v. – der blev ledige ved den 
ulovlige Strike. Da Striken er ulovlig, kunde disse Folk henvises til at 
tage Arbejde i stedet for de Strikende. Det var at tage fat med  haard 
Haand, men mon ikke endda Arbejdernes Hovedorganisation stod 
sig ved, at man indtog det Standpunkt? Folk, der ikke bøjede sig 
for Organisationen, burde maaske endda helt udstødes af denne og 
nægtes Arbejde i den By, hvor de havde lavet ulovlig Strike“. I Na-
tionaltidendes dækning af mødet intonerede avisen stærkt beskyld-
ningerne om misbrug: „Det rigtige vilde være at tage enhver Under-
støttelse fra Arbejdsløse, der ikke vilde udføre Arbejder, som ulovligt 
var nedlagt (…). Naar Arbejderorganisationerne ikke kan kontrolere 
deres Medlemmer, maa de tage Skade for Hjemgæld. Organisatio-
nerne burde behandle de Medlemmer, som ulovligt nedlægger Ar-
bejdet, som daarlige Arbejdskammerater, man ikke vil have noget at 
gøre med. Det vilde være af megen Virkning“.

7.6. Tilbage til forsikringsprincippet
I december 1919 forhandlede Rigsdagen en lov, der atter skulle gøre 
a-kasserne til forsikringskasser. Afviklingen af den ekstraordinære 
hjælp skete på et tidspunkt, hvor et efterkrigsboom havde bragt le-
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digheden ned til 6 % i 1920, selvom den igen var på vej op i efter-
året. Den revolutionære fare var desuden nedtonet væsentligt. Stau-
ning, der nu var socialminister i Ministeriet Zahle II, søgte under 
forhandlingerne at få forlænget den ekstraordinære lovgivning til 
udgangen af marts 1920. Derefter skulle der frem til udgangen af 
marts 1921 ydes et tillæg til den ordinære vedtægtsmæssige under-
støttelse samt mulighed for fortsat hjælp efter udløbet af den ordi-
nære dagpengeperiode. Men modstanden fra de borgerlige partiers 
side var for stærk, og krigstidens ekstraordinære lovgivning blev af-
viklet.

Den 10.12.1919 gengav Politiken forhandlingerne i Folketinget. 
Sigurd Berg fra Venstre havde endnu en gang indskærpet betydnin-
gen af øget kontrol og argumenteret for, at alle deltagere i ulovlige 
strejker burde udelukkes fra enhver form for understøttelse fra sta-
ten. I øvrigt hævdede han, at den danske arbejdsmoral var for ringe. 
De konservative angreb regeringens forslag for at være uoversku-
eligt, og man måtte bort fra de ekstraordinære understøttelser. Der-
efter gik de konservative til angreb på arbejdsløshedsinspektøren: 
„Arbejdsløshedsinspektør Frk. Clara Black har nylig sagt, at var hun 
en Arbejderske med syv Børn, der kunde faa 24 Kr. om Ugen for at 
arbejde og 20 Kr. for at gaa ledig, vilde hun blive hjemme hos Børnene. 
Det Synspunkt er vel nogenlunde saa forkasteligt, som det vel kan 
være. Man giver ligefrem Anvisning paa at benytte Arbejdsløsheds-
hjælpen i Lønkampen“.

Den 19.12.1919 refererede Politiken fra forhandlingerne i Lands-
tinget, hvor Stauning lagde det reviderede lovforslag frem. Det hele 
udviklede sig til en debat om de høje lønninger. Industrimanden 
Alexander Foss fra de konservative hævdede, at lønnen i industrien 
kun blev overgået i Norge. Især var den helt opskruet i byggebran-
chen som resultat af de syndikalistiske aktioner.

I Fyns Tidendes referat den 10.12.1919 gengav avisen stort set 
kun Venstres indlæg i folketingsdebatten. Partiet krævede en øje-
blikkelig tilbagevenden til forsikringsprincippet, der ville give en 
garanti for en selvjustits i kasserne, og misbruget havde efter Ven-
stres vurdering været meget større, end hvad der var dokumente-
ret. Arbejdsvilligheden måtte styrkes. Den 17.12.1919 triumferede 
avisen: „Fra Understøttelse til Forsikring. I Folkethingets Udvalg er 
opnaaet Enighed om en gennemgribende Ændring af Regeringens 
Forslag. Fra 1. Januar 1920 ophører al ekstraordinær tvungen Udbe-
taling gennem Hjælpekasserne, og Arbejdsløshedskasserne overgaar 
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til Forsikringsgrundlaget“. Den 19.12.1919 gengav Fyns Tidende for-
handlingerne i Landstinget. Stauning og Martin Olsen blev citeret 
for stor betænkelighed ved lovforslaget, og at de kun gik med til det 
„af Nød og Trang“. Efter de voldsomme aktioner i 1918 og 1919 var 
arbejderbevægelsen under den begyndende fredskrise på vej i de-
fensiven. Venstre udtrykte derimod stor glæde over, at lovgiver nu 
vendte tilbage til forsikringsprincippet.

Den 10.12.1919 gengav Social-Demokraten Folketingets for-
handlinger: „Ny Sladder om „de mange Misbrug““. Socialdemokra-
ten H.P. Hansen gik imod denne sladder ved at gengive en statistik, 
der viste, at der i august 1919 kun havde været tale om et meget be-
grænset misbrug. Den borgerlige snak om for lavt arbejdstempo var 
også bluf: Der blev jo i stor udstrækning arbejdet på akkord, og løn-
nen afhang i høj grad af den præsterede arbejdsmængde. Når indu-
strien hævdede, at a-kasserne samlede store midler ind med henblik 
på at bruge pengene som strejkefond under en eventuel storkon-
flikt, var det ren nonsens. De radikale blev citeret for, at det var uri-
meligt at angribe kasserne for, hvad der var resultatet af den ekstra-
ordinære lovgivning. Stauning rundede af. Situationen havde ikke 
normaliseret sig. Han beklagede derfor, hvis der ikke kunne gives 
ekstraordinær hjælp. Om misbruget udtalte han: „At vi i 1917 slap 
for mange ind i Kasserne, skyldtes jo en nødvendig Bestræbelse for 
at afhjælpe en fortvivlet Situation. Alle Partier gik med dertil. Han 
var i øvrigt stolt af, at der paa 227,000 Arbejdsanvisninger kun var 
ca. 200 Misbrug“.

Ved ændringerne, der blev udformet som en revision af den or-
dinære lovgivning fra 1914 (Lov af 5. Januar 1920 om anerkend-
te Arbejdsløshedskasser), blev optagelsesbetingelserne til kasserne 
skærpet, og der blev tilføjet en ny bestemmelse, hvorefter kasserne 
fik mulighed for at nægte adgang til kasserne, eller udelukke med-
lemmer, der ikke kunne anses som arbejdssøgende. Hensigten var at 
hindre tilgang af „arbejdssky“ personer samt at give kasserne mu-
lighed for at skille sig af med medlemmer af denne type. Spektret 
af sanktionsmuligheder blev udvidet. Vurderingen af konsekven-
sen af arbejdsvægring for retten til understøttelse blev overført fra 
kassens ledelse til arbejdsinspektøren. Mest politisk var en bestem-
melse om, at kasserne ikke måtte udbetale understøttelse til perso-
ner, der vægrede sig ved at overtage et ulovligt nedlagt eller blokeret 
arbejde, i det omfang disse i øvrigt under hensyn til fag, evne og 
bopæl ville kunne have påtaget sig arbejdet og måtte anses for for-
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pligtede til dette efter den krænkede overenskomst samt tilhørte en 
faglig organisation, der havde godkendt arbejdsstandsningen eller 
undladt at tage afstand fra denne.

Alt i alt blev kontrollen og optagelsesbestemmelserne skærpet, og 
bortfald af understøttelsen blev inddraget som sanktion ved overens-
komststridige konflikter. Til gengæld fik a-kasserne stærkere kontrol 
over, hvem de ville optage i medlemskredsen. I regnskabsåret 1919-
20 var der 313.000 medlemmer af kasserne. Året efter 284.000. 
Aage Vater tolker denne nedgang som resultat af den „udrensning 
af Medlemsbestanden, som blev taget op, da Sommeren 1920 bragte 
gode Beskæftigelsesmuligheder og dermed skabte Mulighed for at 
udskille den Kreds af ikke arbejdsvillige Personer, der med Urette 
var kommet ind i Kasserne i den Tid, Adgangen til Kasserne var let-
tet“.4 Denne „udskillelse“ kunne finde sted på baggrund af loven fra 
januar 1920.

Samlet set var det meget betydelige midler, det offentlige afsat te 
til den ekstraordinære arbejdsløshedshjælp. I tiden fra den 1.11.1917 
til den 31.12.1919 blev der i ekstraordinær hjælp ydet ca. 60 mio. 
kr. Dertil kom de offentlige tilskud til den ordinære understøttelse. 
„Man faar af disse Millionbeløb Indtryk af, at Statsmagten har taget 
Konsekvensen af de ekstraordinære Forhold i disse Aar og ydet Kas-
serne og deres Medlemmer den Hjælp, som maatte anses rimelig og 
naturlig. De forannævnte absolutte Tal giver ganske vist ingen di-
rekte Forestilling om, hvad den enkelte Arbejdsløse har faaet i Un-
derstøttelse, men sammenholdt med de i det foregaaende meddelte 
Oplysninger angaaende Satserne og Understøttelsens Varighed, be-
styrkes det Indtryk, at der fra det offentliges Side er ydet Kasser-
nes Medlemmer en virkelig værdifuld Hjælp under Arbejdsløshed, 
navnlig naar henses til, at der tillige ydedes Tillægshjælp fra Hjæl-
pekasserne“.5

I en tale holdt på Det nordiske interparlamentariske Forbunds 11. 
delegeretmøde den 3.9.1919 sammenfattede den politiker, der om 
nogen havde haft ansvaret for den ekstraordinære lovgivning, dvs. 
den radikale indenrigsminister Ove Rode, lovgivningen på denne 
måde: „Der var da Arbejdsløsheden var størst, et uhyre stort Antal 
af Arbejdsløse, men ingen Dansk vil driste sig til at paastaa, at der 
i dette store Tal, som naaede op til 70,000, var mere end en ganske 
ringe Brøkdel, som var arbejdsløse paa Grund af andet end den ved 
Blokaden fremtvungne Nødvendighed (…). Jeg tror ogsaa at turde 
sige, at alle de, som nu efter at denne Periode er overstaaet, væsent-
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lig hæfter sig ved Misbrugene og de Vanskeligheder, som derved er 
fremkommet, ser forkert paa, hvad denne Lov har virket for den so-
ciale Tilstand. Den har efter min Opfattelse været en af Hovedga-
rantierne for den sociale Ro i Danmark i de Aar, vi har gennemlevet, 
thi ligesom Arbejdsløsheden i sig selv er det største sociale Onde, er 
Arbejdsløshed sammenlagt med Sult den farligste Kilde til Oprør“ 
(her efter Nationaltidende den 10.9.1919).

7.7. Sammenfatning
Stormen på Børsen udgjorde et klimaks for de aktioner blandt de ar-
bejdsløse, der var organiseret af syndikalisterne. Episoden var imid-
lertid af begrænset rækkevidde, bl.a. som følge af at en lovgivning 
med ekstra tilførsler til de arbejdsløse, netop var færdigforhandlet 
af Rigsdagen. Herved blev den betydelige ekstraordinære hjælp, der 
var indledt i efteråret 1917, fortsat og udvidet.

Aviserne beskrev den syndikalistiske aktion som en fiasko. Kun 
Solidaritet fastholdt, at det var de arbejdsløse, der handlede som 
kollektiv, og at dette kollektiv havde bevaret sin revolutionære kraft. 
Vurderet som personer beskrev de store aviser syndikalisterne som 
feje og kriminelt disponerede. Social-Demokraten betonede, at når 
den borgerlige presse omtalte denne gruppering, var det med den 
slet skjulte dagsorden, at den skulle forhindre, at arbejderklassen via 
et stærkt socialdemokrati og en enig fagbevægelse fik kræfter til at 
handle politisk under dyrtid og udbredt arbejdsløshed. Retrospek-
tivt trådte det imidlertid frem, at de borgerlige aviser og politikere 
var relativt tilbageholdende i arbejdsløshedsspørgsmålet i det sidste 
krigsår, da de ikke ønskede at provokere unødigt.

I løbet af foråret 1918 gik ledigheden ned til det halve af vinte-
rens ledighed, og de arbejdsløse mistede betydning for den syndika-
listiske agitation, der i stedet og med en betydelig succes kastede sig 
over lønkampe ude på arbejdspladserne og aktioner for 8 timers ar-
bejdsdagen. Syndikalisterne var også aktive med militærnægteragi-
tation og agitation blandt soldaterne i sikringsstyrken. Da de syndi-
kalistiske uroligheder nåede et nyt og mere omfattende højdepunkt 
med optøjerne på Grønttorvet i november 1918, var det karakteri-
stisk nok ikke med de arbejdsløse som omdrejningspunkt.

Regeringen og myndighederne var med de revolutionære begi-
venheder lige syd for den danske grænse som baggrund en del mere 
bekymret end i februar 1918. Alligevel brød der heller ikke ved den-
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ne lejlighed en revolution ud i Danmark, og i 1919 var tiden under 
gunstigere konjunkturer kommet til at afvikle krigens mange sær-
ordninger, herunder den ekstraordinære lovgivning om a-kasserne. 
De borgerlige aviser bed sig fast i „det moralske problem“, dvs. at 
høje understøttelser nedbrød „arbejdsmodet“. De borgerlige poli-
tikere ønskede at vende tilbage til udgangspunktet for a-kasserne: 
Hjælp til selvhjælp byggende på forsikringstanken og med virksom-
me kontrolbestemmelser. I tilknytning til de syndikalistisk organi-
serede arbejdskampe ønskede de borgerlige politikere at fratage de 
arbejdsløse understøttelsen, hvis de nægtede at tage anvist arbejde 
på en virksomhed, der var ramt af en ulovlig, dvs. overenskomst-
stridig, konflikt.

I indlæg fra delegeretmøder i a-kasserne i 1919 blev der fremsat 
ønske om øget kontrol for at undgå misbrug. Det fremgik, at kas-
serne ved at forhøje kontingenterne orienterede sig mod en tilbage-
venden til udgangspunktet fra 1907. På arbejdsmarkedet var tiden 
tilsyneladende gunstig for en normalisering. Ved udgangen af 1919 
vendte lovgivningen under stor beklagelse fra Social-Demokraten 
tilbage til en ordinær forsikringspraksis.
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cialistisk Arbejderparti i foråret 1918. Efter urolighederne på Grønttorvet sad 
han indespærret i 1 ½ år.

3 Aage Vater (red.) (1932), s. 65.

4 Samme s. 50. 

5 Samme s. 69.
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8. Debatten i 1920’erne

8.1. Introduktion
I december 1919 afvikledes krigens ekstraordinære a-kasselovgiv-
ning under en tilsyneladende tilbagevenden til normale tider – og 
hvad skete så? Allerede i efteråret 1920 indledte en fredskrise tiåret, 
der tilmed blev afsluttet med udbruddet af endnu en krise: Det store 
børskrak i New York i 1929. På trods af betegnelsen „De brølende 
20’ere“ svingede ledigheden mellem 10,7 % og 22,5 %. Mange hør-
te til blandt de 120.000, der var vandret til byerne siden 1914, og 
disse landarbejdere blev grundstammen i 1920’ernes store skare af 
langtidsledige. Da den ordinære understøttelse ikke kunne opfange 
behovene, intensiveredes debatten endnu en gang.

Politisk blev 1920’erne præget af en styrkeprøve mellem Social-
demokratiet og Venstre om regeringsmagten. Spørgsmålet er, hvor-
dan temaet „de arbejdsløse“ indgik i denne kamp mellem arbejder-
nes og bøndernes partier.

En dramatisk indgang til 1920’erne var Påskekrisen i april 1920, 
hvor Chr. 10., påvirket af nationalistiske kræfter, der ønskede at 
bringe Flensborg tilbage til Danmark uanset udfaldet af afstem-
ningsresultatet i Sønderjylland, afskedigede ministeriet Zahle, uden 
at dette havde haft et flertal imod sig i Folketinget. Dette brud på 
en parlamentarisk statsskik indskrev sig i et politisk spændingsfelt, 
hvor stærke borgerlige kræfter kæmpede for afviklingen af det ra-
dikale ministerium. Socialdemokratiet svarede igen med en trussel 
om generalstrejke. For at få alle fagforeninger med skete dette i alli-
ance med de ellers så forkætrede syndikalister.

Resultatet blev en tilbagevenden til parlamentarismen og et valg, 
hvor Det Radikale Venstre blev halveret fra 33 til 17 mandater. På-
skekrisen gav sit bidrag til et nærmest forgiftet politisk klima med 
stejle frontlinjer mellem de borgerlige partier og Socialdemokratiet 
og Det Radikale Venstre. Uanset partifarve førte den til enhver tid 
siddende regering i 1920’erne imidlertid en tilbageholdende øko-
nomisk politik med vægt på, at statens udgifter skulle balanceres 
af indtægterne. Venstre overtog en betydelig statsgæld, og i løbet af 
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1920’erne var staten i en vedvarende økonomisk klemme. Da Ven-
stre trådte til i maj 1920, var arbejdsløshedsunderstøttelsen et af de 
områder, partiet især havde øje for, både af finansielle årsager og af 
mere ideologiske.

8.2. Fredskrise
I efteråret 1920 mærkede industrien en øget international konkur-
rence i takt med, at de store lande omstillede til civil produktion. 
Lagre og butikker blev overfyldte med usælgelige varer. Priserne 
faldt, og 1921 og 1922 blev hårde kriseår, hvor et stort antal speku-
lationsprægede virksomheder drejede nøglen om.

På arbejdsløshedsinspektørens årsmøde med arbejdsløsheds-
nævnet den 8.10.1920 formulerede a-kassernes tillidsmænd en reso-
lution, der krævede anlægsarbejder og en ekstraordinær understøt-
telse til medlemmer, der havde opbrugt deres ret til understøttelse. 
Desuden skulle der indgå tillægshjælp for børn samt huslejehjælp. 
Igen var der lagt op til, at debatten blev centreret om den ekstraor-
dinære hjælp ud fra en erkendelse af, at en tilbagevenden til situa-
tionen før 1914 alligevel ikke lå lige om hjørnet.

I december 1920 fremlagde Venstreregeringen og Socialdemo-
kratiet hver sit forslag til en genoptagelse af den ekstraordinære lov-
givning. Det springende punkt var bl.a. administrationen af udbe-
talingerne. Socialdemokraterne ønskede, som under de sidste år af 
krigen, at den fortsatte hjælp skulle administreres af a-kasserne, og 
satserne skulle sættes op. Venstre ville bruge hjælpekasserne, og den 
ekstraordinære ydelse skulle omfatte alle med forsørgelsesproble-
mer som følge af ekstraordinær ledighed. Ydelserne skulle udmåles 
efter et skønsprincip, hvor ikke-forsørgere kun i begrænset omfang 
kom i betragtning.

Debatten blev endnu en gang hård. Den nye regering var libera-
listisk orienteret og især orienteret mod landbrugets interesser. I det 
hårdere ideologiske klima ønskede Venstre at svække fagbevægel-
sen. Det kunne bl.a. ske ved at løfte den ekstraordinære hjælp ud af 
a-kasserne og over i hjælpekasserne, hvor ydelserne som hovedregel 
skulle ydes efter et skønsprincip og uden hensyntagen til tarifferne 
på arbejdsmarkedet, hvorved understøttelsen ikke på samme måde 
som dagpengene påvirkede lønsatserne i bunden af arbejdsmarke-
det.
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8.3. Debat om den midlertidige lovgivning

De borgerlige blade gik til angreb på Socialdemokratiets holdning 
til de arbejdsløse. Fyns Tidende berettede om et udbredt dagpenge-
misbrug. I Svendborg havde byrådet oprettet et udvalg, der skulle 
undersøge forholdene, men socialdemokraterne havde afvist at del-
tage i udredningen. Endnu værre var det, at de arbejdsgivere, der 
gav oplysninger om misbrug til udvalget, ikke længere fik anvist 
arbejdskraft fra kasserne, hvilket understregede magten i et reelt an-
visningsmonopol (26.10.1920). Den 29.10.1920 citerede avisen in-
denrigsminister Sigurd Berg for en udtalelse om, at ledigheden i vir-
keligheden ikke var „særlig stor“.

Den 30.10.1920 refererede Fyns Tidende et ekstraordinært de-
legeretmøde for hjælpekasserne. Fra borgerlig side advarede man 
mod, at understøttelsen til de ledige var maskeret strejkeunder-
støttelse. Arbejderne måtte spare op i de gode tider til smalhalsen 
i de dårlige, og det private hjælpearbejde burde gives mere plads. 
Dertil kom, at misbruget var udbredt. Endelig krævede de borger-
lige delegerede, at en fortsat hjælp skulle gives efter skøn foretaget i 
hjælpekasserne. Man ville under ingen omstændigheder acceptere 
genindførelsen af krigsårenes åbning af a-kasserne for alle ledige. 
Trods den markerede uenighed mellem et borgerligt mindretal og 
et socialdemokratisk flertal nåede mødet dog frem til en resoluti-
on, der opfordrede regeringen til i den kommende vinter at afsætte 
ekstra midler til ekstraordinær hjælp. Om denne skulle ydes inden 
for a-kasserne eller uden for, tog resolutionen ikke stilling til. Re-
solutionen mundede desuden ud i en opfordring til regeringen og 
kommunerne om „i den Udstrækning, det maatte være muligt, at 
iværksætte Arbejder, da Arbejde selvfølgelig langt maa foretrækkes 
for Understøttelse“.

Den 16.11.1920 gengav Fyns Tidende et referat af en tale Ar-
bejdsgiverforeningens formand, bogtrykker Langkjær havde holdt 
i Studenterforeningen: For at undgå den stigende ledighed måtte 
arbejderne acceptere lønnedgang. Om dagpengene hævdede han: 
„Understøttelsen maa vige for Arbejdet, Understøttelsesretten for 
Arbejdspligten“. Arbejderklassen led af mangel på samfundsfølelse.

Nationaltidende mindede den 9.10.1920 om de meget store be-
løb, den ekstraordinære lovgivning havde kostet indtil 1920. A-kas-
serne måtte ikke diktere samfundet, hvad det skulle foretage sig. 
Avisen konstaterede nemlig, at „Samfundet har ikke blot Ret, men 
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ogsaa Pligt til at sørge for, at ingen Hænder er ledige, som der kan 
skaffes Beskæftigelse til, selv om Beskæftigelsen ikke ligger netop 
paa det Felt, de ledige Hænder er vant til at tage fat ved“. Først når 
det havde vist sig helt umuligt at få et arbejde, burde det offent-
lige træde til. Den 15.11.1920 insisterede Nationaltidende: „Hvad 
Understøttelsen angaar, maa det kræves, at der tages Hensyn ikke 
alene til Socialdemokratiet, men tillige til det Ansvar Staten har 
overfor dem, der skal betale Pengene“. Fra et møde i Foreningen Sam-
fundet gengav avisen den 16.11.1920 en udtalelse af cand.polit. L. 
Estrup: „Man burde indføre en Slags civil Værnepligt, saaledes at 
Arbejderne maa arbejde udenfor deres Fag“. En anden taler havde 
udtalt: „I Øjeblikket er det saaledes her i Landet, at Kapitalen holder 
sig tilbage, fordi den skræmmes af Arbejdernes skarpe Stilling“.

Berlingske Tidende kørte i efteråret 1920 en lidt blødere linje 
end Nationaltidende, selvom de to konservative aviser grundlæg-
gende var enige. Den 6.12.1920 orienterede Berlingske Tidende om, 
at der var meget stor forskel mellem svensk og dansk arbejdsløs-
hedspolitik. Sverige satsede langt hårdere på en arbejdslinje med en 
effektiv arbejdsformidling. Ledige arbejdsmænd blev eksempelvis 
anvist skovarbejde rundt omkring i landet. Resultatet var langt fær-
re arbejdsløse og ubetydelige udgifter til understøttelse.

Rigsdagens partier nåede på trods af de stejle holdninger frem 
til et forlig lige før juleferien i 1920. Den ekstraordinære hjælp skul-
le som hovedregel ydes gennem hjælpekasserne, der skulle tage 
hensyn til den arbejdsløses forsørgelsesforpligtelser. Hermed blev 
skønsprincippet sat over de forsikringsmæssige rettigheder. Under 
de afsluttende forhandlinger søgte Socialdemokratiet og Det Radi-
kale Venstre forgæves at få indført faste takster for ydelsen. Blandt 
argumenterne var, at de ledige ellers ville flytte til kommuner med 
den højeste understøttelse.

8.4. Debat om lovens administration
Loven åbnede dog mulighed for et samarbejde med a-kasserne, og 
allerede den 1.1.1921 skrev Social-Demokraten om forholdene i Ho-
vedstaden. Her skulle udbetalingerne af den fortsatte hjælp admini-
streres af a-kasserne, og efter loven skulle indenrigsministeren give 
nogle faste takster i København og på Frederiksberg samt i kom-
muner med mindst 15.000 indbyggere. Social-Demokraten fandt, 
at det var højst kritisabelt, at indenrigsminister Sigurd Berg havde 
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skåret mindstebeløbet for forsørgere i Hovedstaden ned fra de 35 kr. 
pr. uge, som Københavns og Frederiksberg Kommune havde indstil-
let, til 30 kr. I det hele taget blev det fremstillet som om, at Berg var 
usædvanlig aktiv med angreb på de ledige: „Indenrigsministeren 
har bestemt, at Arbejdsløse under 25 Aar overhovedet ingen Hjælp skal 
have udover den vedtægtsmæssige Understøttelse gennem Arbejds-
løshedskasserne; de skal være udelukket fra enhver Hjælp efter den 
nye Arbejdsløshedslov“.

Den 3.1.1921 fortsatte angrebene: „5 Kroner er for Statskassen et 
ringe Beløb. Men det er sikkert stort nok til at vise Danmarks Stor-
agrarer, hvilken Kraftkarl, der nu er Indenrigsminister. Hr. Berg vil 
smilende modtage den Jubel, som vil ombølge ham for hans spar-
sommelige og „haandfaste“ Optræden mod Arbejderne. Det er saa 
nemt for Ekscellencen at tage en Femkroneseddel fra den Arbejdslø-
se. Men aner han mon, hvad det Beløb kan betyde for den, der skal 
stride Vinteren igennem uden Arbejde; for den, der skal krydse frem 
mellem Laanekontorer og glubske Fordringer; for den, der skal hol-
de Liv i Hustru og Børn og hindre Kulden i ganske at lægge Hjem-
met øde?“ Avisen sluttede: „Ekscellencen Bergs Nytaarshilsen til de 
Arbejdsløse var en ond Handling, en samfundsnedbrydende Hand-
ling, én af de Handlinger, der saar Had, som læges sent. Den stor-
mægtige Ekscellence, der raner den fattigstes Femkroneseddel, er et 
stygt Billede, som vil huskes længe som Illustration til et Venstre-
styre, der er en Skamplet for Danmark, og som det er en Æressag at 
bekæmpe“. Angrebene på Venstre under kampen om regeringsmag-
ten var nu sat på formel: Storagrarer, der førte rendyrket klassekamp 
vendt mod samfundets svageste grupper. Enhver tale om sparsom-
melighed i statshusholdningen kunne skydes ned som et udslag af 
et asocialt klasseregimente. Socialdemokratiet var givetvis både un-
der stærkt pres som følge af regeringsskiftet med udsigt til en stærk 
nedtoning af den socialliberale politik under den forrige regering. 
Desuden var partiet fortsat klemt af syndikalisterne og de nye grup-
peringer på venstrefløjen, hvortil også dele af Socialdemokratiet var 
skallet af. Begge dele bidrager til at forklare ordvalgene.

Den 5.1.1921 fremgik det af Social-Demokraten, at det kun var 
efter stor betænkelighed, at Hovedstadens a-kasser havde indvilget 
i at administrere de ekstraordinære udbetalinger. Man huskede alt 
for godt „den ondsindede Kritik“, der var fremsat fra borgerlig side 
af, at kasserne ødelagde arbejdsviljen. Kun fordi Københavns Under-
støttelsesforening og Frederiksberg Hjælpekasse havde været stærkt insi-
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sterende, havde a-kasserne påtaget sig det betydelige ekstraarbejde.
Den 6.1.1921 advarede forretningsudvalget for De samvirkende 

Fagforbund i Social-Demokraten mod, at de arbejdsløse lod sig fange 
ind af aktiviteterne i den syndikalistiske organisation: De Arbejdslø-
ses Organisation. Samme dag uddybede den: „Socialdemokratiet har 
ikke mere den Indflydelse paa Landets Regering, som tidligere har 
været Tilfældet. Syndikalisterne har efter fattig Evne medvirket til 
dette Resultat, og bl.a. de Arbejdsløse maa nu bøde derfor, idet den 
gældende Lov er højst utilfredsstillende. Misfornøjelsen med denne 
Lov vil Syndikalisterne nu forsøge at bortlede fra Magthaverne, som 
har Ansvaret for Loven og vende imod Socialdemokratiet, der af al 
sin Magt netop har virket for en Gennemførelse af en bedre Lov“. 
Den 7.1.1921 skildredes et syndikalistisk møde, der havde sendt en 
deputation til Københavns borgerrepræsentation. Social-Demokra-
ten tolkede: Det var sigende, at syndikalisterne havde rettet deres 

Med den store arbejdsløshed i 1920’erne kunne det private hjælpearbejde end-
nu gøre sig gældende. I 1907 havde Hovedstadens kvinder stiftet København-
ske Kvinders Kaffevogn, der blev drevet ved frivilligt arbejde. Til arbejdsløse 
uddeltes billetter til kaffe og brød. Fotoet er optaget i midten af 1920’erne. 
Endnu i 1930’erne var de københavnske kvinder aktive i dette hjælpearbejde 
(Foto: Arbejdermuseet/ABA).
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angreb mod regeringen, da Socialdemokratiet havde haft indflydel-
se der. Nu hvor Venstre var ved magten, fredede de regeringen, og 
angreb i stedet det socialdemokratiske bystyre.

Af en oversigt den 27.1.1921 over overenskomstforhandlinger-
ne fremgik det af Social-Demokraten, at arbejdsgiverne med den 
internationale krise som baggrund og 60.000 arbejdsløse søgte at 
sænke lønningerne og afskaffe 8 timers arbejdsdagen. I et interview 
med den københavnske hjælpekasses formand den 17.9.1921 udtal-
te denne: „Jeg vil hæfte mig ved, at de Arbejdsløse har maattet ofre 
alt, hvad der kunde give Livet lidt Glæde og sætte lidt Kulør paa 
Tilværelsen: En Stump Kolonihave, et Lysthus, lidt mere Indbo end 
absolut nødvendigt, en Bog i Ny og Næ etc., nej Hjemmene er bog-
stavelig talt skrællede af for alt, hvad der gaar ud over det rene Eksi-
stensminimum. Jeg møder Mængder af gode, hæderlige og arbejd-
somme Mennesker, som er i ynkværdig Forfatning“.

8.5. Ny ordinær lov, december 1921
Den gentagne forlængelse af den ekstraordinære lovgivning kunne 
med nogen ret opfattes som uhensigtsmæssig, og i efteråret 1921 
forberedte Indenrigsministeriet en revision af den ordinære lovgiv-
ning, så den kunne opfange svingningerne i konjunkturerne, hvil-
ket ville være en væsentlig forbedring af 1907-loven. I december 
1921 søgte regeringen via etableringen af Arbejdsløshedsfonden at op-
rette en buffer over for de ekstraordinære behov. Fonden skulle dan-
ne grundlag for den ekstraordinære understøttelse under ekstraor-
dinær ledighed, dvs. primært tilvejebringe midler til fortsat hjælp. 
Desuden skulle dens midler anvendes til anlægsarbejder. Midlerne 
skulle skaffes til veje via obligatoriske bidrag fra arbejdsgiverne og 
a-kasserne samt tilskud fra staten.

Under forhandlingerne i efteråret 1921 var debatten igen truk-
ket skarpt op. De emner, der fik den største opmærksomhed i So-
cial-Demokraten, var for det første et forsøg på lovgivningsmæssigt 
at bestemme, hvad der var en legitim begrundelse for en ledig til at 
afslå et anvist arbejde. For det andet søgte Social-Demokraten at af-
vise et udspil om, at nødhjælpsarbejder ikke skulle gennemføres til 
normal løn, da de primært var igangsat for at hjælpe de arbejdsløse. 
Regeringens forslag gav anledning til en frygt for, at de arbejdsløse 
kunne bruges til at trykke lønnen. For det tredje var debatten cen-
treret om forslag om yderligere at skærpe kontrollen med de ledi-
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ge ved brug af kontrolkort, som arbejderavisen konsekvent omtalte 
som „hundetegn“.

Lønspørgsmålet var allerede centralt placeret tidligt på efteråret. 
Den 9.9.1921 berettede Social-Demokraten fra arbejdet i Udvalget 
angaaende Nødarbejde. Det fremgik, at fagbevægelsen havde krævet 
tarifmæssig betaling og mulighed for akkord. Arbejdsløse, der blev 
henvist til dette arbejde, skulle kunne afslå uden at miste deres un-
derstøttelse.

Den 25.9.1921 kommenterede Social-Demokraten de dele af 
regeringens udspil til en revision af den ordinære lov, der nu var 
kendt af offentligheden: „Nødhjælpsarbejderne skal udføres under 
den tarifmæssige Løn. Kommunerne faar ingen Ret til at give tarif-
mæssig Løn for Nødarbejder og den Arbejder, som vægrer sig ved 
disse Vilkaar, bliver frataget sin Understøttelse“. Avisen konkluderede, 
at loven ville forvandle arbejdsløshedshjælpen til et middel i løn-
trykkeriets tjeneste. Samme dag truede Social-Demokraten: Angre-
bet på den tarifmæssige løn i udkastet til den nye arbejdsløshedslov 
betød et angreb på selve overenskomstsystemet. Hvordan ville rege-
ringen så vente, at det gik med arbejdernes respekt for overenskom-
sterne? Hele grundlaget for det danske arbejdsmarked var dermed 
ifølge avisen stærkt truet ved lovforslaget. Statsautoriseret løntryk-
keri, som avisen bemærkede, en krigserklæring mod arbejderklas-
sen. Den 28.9.1921 optrykte avisen en protest fra De samvirkende 
Fagforbund: „Loven kan ikke affattes saaledes, at man ved Hjælp af 
Understøttelsen kan tvinge Arbejdslønnen ned“.

Om Socialdemokratiets holdning skriver Ernst Christiansen i 
den socialdemokratiske partihistorie: „Det utilfredsstillende forslag 
fremkaldte megen bitterhed mod dets ophavsmand, indenrigsmi-
nister Krag, og blev skarpt kritiseret af Socialdemokratiet. I den for 
hele arbejderbefolkningen så uhyre alvorlige situation anså Social-
demokratiet det for sin pligt ikke at nøjes med kritik, men at prøve 
at opnå det efter omstændighederne for arbejderne bedst mulige, og 
der sluttedes derfor et forlig om loven“.1 Om regeringens villighed 
til at igangsætte offentlige arbejder eller indføre toldbeskyttelse af 
industrien skriver samme forfatter: „Bortset fra adgangen til nød-
hjælpsarbejder var regeringen døv over for kravene om offentlige 
arbejder, og heller ikke positive foranstaltninger til ophjælpning af 
erhvervslivet var den interesseret i“.2

Politikens markeringer var først nedtonede. Efter Påskekrisen i 
1920, hvor den radikale avis havde taget del i mobiliseringen mod 
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kongehusets indblanding i det politiske liv, var Politiken ramt af an-
nonceboykot fra det store erhvervslivs side. Avisen var dermed øko-
nomisk svækket, som de radikale var politisk svækket efter 1920, 
hvor mange vælgere forbandt partiet med overdreven statskontrol 
og en uhellig alliance med arbejderne. Det var måske på denne bag-
grund, at Politiken i efteråret 1921 indtog en mere refererende stil-
ling til arbejdsløshedsspørgsmålet, der var nedprioriteret, indtil de 
afsluttende forhandlinger satte ind i december.

Endelig den 20.12.1921 trådte Politiken så i karakter, da den an-
klagede de borgerlige partier for at tvinge loven igennem med „Bi-
beholdelse af alle dens løntrykkende og mod Arbejderne fjendtli-
ge Bestemmelser“. I Folketinget talte den radikale Bertel Dahlgaard 
mod de borgerliges „ubegribelige Stædighed og Uforstand (…). Ar-
bejdsløshedskasserne har hidtil været nevtrale i Kampen mellem 
Arbejdere og Arbejdsgivere. Nu gøres de ganske bevidst til et Red-
skab for Arbejdsgiverne, et Redskab i den sociale Kamp, udstyret til at 
holde Arbejderne nede“.

I de borgerlige aviser blev skytset rettet mod understøttelsens 
moralske aspekter og mod socialdemokraternes insisteren på, at be-
skæftigelsesarbejder skulle aflønnes til normal betaling.

Den 9.9.1921 noterede Nationaltidende, at kommunerne var i 
fuld gang med at planlægge beskæftigelsesarbejder. Men mange af 
disse ville ikke blive gennemført, hvis der skulle betales efter tarif-
fen. Avisen havde dog den opfattelse, at det store flertal gerne ville 
arbejde under tariffen, da lønnen alligevel ville ligge højere end un-
derstøttelsen. Om de ledige nu faktisk også kom i arbejde afhang af, 
om Socialdemokratiet ville erkende nødvendigheden af lavere ta-
riffer. Den 10.9.1921 fortsatte angrebene: „Vi mener, at naar Staten 
eller Kommunerne sætter Arbejder i Gang, som de i og for sig ikke 
har Raad til at føre igennem nu, og som ogsaa kunde vente, og naar 
dette sker for at skaffe ledige Hænder Beskæftigelse, saa maa de ledige 
Hænder tage dette Arbejde, selvom der ikke kan tjenes saa meget 
paa det, som Tariffen foreskriver“. Staten kunne ikke blive ved med 
at understøtte med „Millioner og atter Millioner“. Men for Socialde-
mokraterne spillede den finansielle side af sagen ingen rolle: „Det er 
ikke de socialdemokratiske Vælgere, der skal betale Gildet. Og hvad 
kommer det saa dem ved, hvor dyrt det bliver?“

Jyllands-Posten kørte en tilsvarende hård linje, kombineret med 
indslag, der skulle dokumentere en manglende arbejdsvilje un-
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der indtryk af, at understøttelsen var et reelt alternativ til arbejde. 
Fremstillingen blev krydret med eksempler på misbrug over for kas-
serne. Andre steder nedlagde arbejdsløse i nødhjælpsbeskæftigelse 
arbejdet, fordi de var utilfredse med lønnen. Produktiviteten ved 
nødhjælpsarbejderne var også forbløffende ringe. Mange arbejds-
løse var, når man fratrak udgifterne ved det at bestride et arbejde, 
lige så godt stillet som folk i arbejde. Satserne måtte altså revideres, 
ellers ville det slet ikke blive muligt at få arbejdere til de kommende 
nødhjælpsarbejder.

I en artikel den 16.12.1921 afviste avisen helt generelt nød-
hjælpsarbejderne som en måde at stimulere økonomien på. Dét, det 
handlede om, var slet og ret at få gang i industrien igen. Ifølge Jyl-
lands-Posten ville en toldlov, der beskyttede den hjemlige industri 
mod den internationale konkurrence, have sin indlysende beretti-
gelse. På arbejdersiden måtte man for at forbedre konkurrenceev-
nen acceptere en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden med redu-
cerede overarbejdssatser. Socialisterne led dog stadig ifølge avisen 
af den vildfarelse, at „Arbejderne lever i en Gullaschtid, i hvilken 
de kan opretholde højere Løn og kortere Arbejdstid end Arbejderne 
i andre Lande. Og med denne Politik gør Førerne det umuligt at 
skaffe Arbejde“.

Den 17.12.1921 rapporterede Jyllands-Posten om hårde forhand-
linger i Landstinget. Et flertal af konservative og Venstre ønskede, 
at regeringens forslag til kontrolkort ikke alene skulle tages i anven-
delse i forhold til de forsikrede arbejdsløse, men også i forhold til de 
arbejdsløse, der var henvist til hjælpekasserne. Det borgerlige fler-
tal ønskede også, at satserne blev reguleret i forhold til det igangvæ-
rende prisfald under fredskrisen. Det socialdemokratiske mindretal 
afviste en ordning, hvor arbejdsgiverne skulle inddrages i kontrol-
len af de arbejdsløse.

Den 23.12.1921 gennemgik Jyllands-Posten så forliget. Nedsat 
løn ved nødhjælpsarbejder var gledet ud. Men Jyllands-Posten min-
dede læseren om, at dette nok ikke betød noget i praksis, da nød-
hjælpsarbejder ikke kunne afhjælpe ledigheden. Avisen hæftede sig 
i stedet ved, at arbejdsanvisningen blev lagt om. Ved den nu forlad-
te praksis havde det været „en skæbnesvanger Fejl, at Arbejdsanvis-
ning blev udøvet af Arbejdsløshedskasserne, og det gav Anledning 
til talrige Misbrug. Naar en Arbejder ikke syntes om et anvist Ar-
bejde eller den Løn, han fik derfor, kunde han roligt gaa sin vej og 
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melde sig til Arbejdsløshedsunderstøttelse. Der blev i al Almindelig-
hed ikke krummet et Haar paa hans Hoved af den Grund. Han var 
nogenlunde sikker paa at faa Medhold hos de Myndigheder, som 
Staten havde sat til at overvaage Lovens Overholdelse“.

Forliget havde ifølge Jyllands-Posten forringet regeringens lov-
forslag. Kontrolkortene var kun kommet igennem i en udvandet 
form. Spørgsmålet om en pristalsregulering af satserne skulle først 
tages op igen inden den 1.12.1922.3 I det, der blev tilbage, var den 
mest afgørende ændring de nye bestemmelser om den ekstraordi-
nære understøttelse, dvs. den fortsatte hjælp, når de forsikrings-
mæssige rettigheder udløb. Med Arbejdsløshedsfonden, hvis midler 
som tidligere nævnt skulle anvendes til fortsat hjælp, håbede man, 
at der var skabt mulighed for at komme ud over de tilbagevendende 
midlertidige love. Den fortsatte hjælp kunne kun ydes under ekstra-
ordinær arbejdsløshed, og den skulle udbetales gennem hjælpekas-
serne. Det var op til indenrigsministeren at afgøre, hvornår situa-
tionen var så alvorlig, at der kunne udbetales fortsat hjælp.

8.6.  Valg på arbejdsløshedsspørgsmålet, december 
1926

Mod midten af tiåret tog ledigheden igen stærkt til. Medvirkende til 
dette var den førte valutapolitik, der bl.a. skulle dæmpe et inflatio-
nært pres fra 1922 til 1924. Skræmmebilledet var inflationen i Tysk-
land kulminerende med markens sammenbrud i 1923, der havde 
ødelagt finansmarkederne via en destruktion af alle likvide kapita-
ler, totalt ændret formuefordelingen og skabt social uro.

Såvel de tidligere regeringer under Venstre som den i april 1924 
tiltrådte socialdemokratiske regering førte en revalueringspolitik, 
der skulle tvinge kursen på kronen i vejret. I 1923 forhøjede Na-
tionalbanken diskontoen og opfordrede bankerne til at indskræn-
ke kreditgivningen. Da den socialdemokratiske regering i december 
1924 fastlagde maksimalkurser for dollars, steg kronekursen yder-
ligere. Politikken nåede sit mål den 1.1.1927 ved genindførelsen af 
fuld guldindløselighed. Kronen var nu reelt overvurderet i forhold 
til flere af vores samhandelspartneres valutaer, og brancher som 
tekstil-, skotøjs- og beklædningsindustrien blev hårdt ramt af re-
valueringen, der gjorde de udenlandske varer billigere. Byggebran-
chen blev ramt af den høje rente.

Fra 1925 til 1926 gik ledigheden i vejret fra 14,7 % til 20,7 %, 
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og det var indlysende, at en socialdemokratisk regering ikke kun-
ne sidde denne udvikling overhørig. Da regeringen med Stauning i 
spidsen ønskede at bevare en profil som økonomisk ansvarligt parti, 
der ikke ville devaluere kronen, og dermed forbedre konkurrence-
forholdet over for udlandet, blev svaret en krisepakke fremsat i ok-
tober 1926, da der gik 50.000 ledige: Forslag om tilskud til særligt 
arbejdsløshedsramte virksomheder, til boligbyggeri og til offentlige 
arbejder. Derimod optrådte en toldbeskyttelse ikke i forslaget. Den 
socialdemokratiske mindretalsregering var afhængig af Det Radi-
kale Venstres tilslutning til forslaget, og da de radikale kun ønskede 
en beskåret indsats, udskrev regeringen valg, der førte til, at en ny 
Venstre-regering trådte til.

8.7. Venstres ændringer i lovgivningen, foråret 1927
Efter at Venstre havde overtaget regeringen under Thomas Madsen-
Mygdal i december 1926 med de konservative som støtteparti, frem-
sattes i foråret 1927 besparelsesforslag på 74 mio. kr. for stat og kom-
mune, herunder beskæring af arbejdsløshedsunderstøttelsen, af de 
statslige tilskud til kasserne, centralisering af arbejdsanvisningen 
og besparelser i statsbanerne. Dertil kom stramninger af retten til 
dagpenge. Da 22,5 % af de organiserede arbejdere gik ledige i 1927, 
var der lagt op til hårde angreb i Social-Demokraten.

Den socialdemokratiske første maj blev holdt under paroler 
vendt mod Madsen-Mygdal. Talerne afviste krav om afskedigelser 
inden for staten, der ville øge antallet af ledige, og de afviste ned-
skæringer i den sociale lovgivning. Tidligere finansminister C.V. 
Bramsnæs argumenterede, at der ikke var statsfinansielle begrun-
delser for nedskæringerne. Det var, kun fordi regeringen ønskede 
skattenedsættelser, at den ikke kunne fremsætte et finanslovsfor-
slag med overskud. Generelt blev der skruet op for retorikken, og 
der var tydelig vrede vendt mod Det Radikale Venstre, som havde 
ført til den socialdemokratiske regerings fald.

Folketingsmand L. Rasmussen omtalte 70.000 arbejdsløse, som 
var prisgivet nøden. Andre talere klagede over, at Venstre-regerin-
gen igen ville beskære den „karrige“ arbejdsløshedsunderstøttelse: 
„Krag vil nu lade den fortsatte Hjælp helt bortfalde (…). Regeringen 
ønsker, at hele vor Klasse skal synke ned mod Sultegrænsen“. Den 
4.5.1927 optrykte Social-Demokraten en resolution fra Arbejdernes 
Fællesorganisation i København, der protesterede mod regeringens 
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Tidligere finansminister i den socialdemokratiske regering (1924-26), C.V. 
Bramsnæs, der talte mod Venstres spareplaner på socialdemokraternes første 
maj i 1927. Foto: Arbejdermuseet/ABA.

ligegyldighed over for de arbejdsløse og mod nedskæringer af un-
derstøttelsen. Det fremgik, at et kommunistisk resolutionsforslag 
blev forkastet med overvældende majoritet.

Den 19.5.1927 bragte Social-Demokraten over hele forsiden ar-
tiklen „Arbejdsløsheds-Kassernes Ødelæggelse Fuldbyrdes“: „Det 
viser sig, at Venstre og Højre er til Sinds at føre deres Ødelæggel-
seskrig mod Arbejderne og specielt de Arbejdsløse igennem uden 
Hensyn til den frygtelige Skade, det betyder netop i en saa stor 
Arbejdsløshedsperiode at øve Attentat paa de i forvejen belastede 
Arbejdsløshedskasser. Lovforslaget kan kun have til Opgave at øde-
lægge den Arbejdsløshedslovgivning, der nu gennem 20 Aar har 
været et betydningsfuldt Led i den sociale Lovgivning“. Under 
andenbehandlingen i Folketinget vendte Socialdemokratiets ord-
fører Ejner Jensen sig især mod bortfaldet af den ekstraordinære 
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understøttelse, der, hvis loven gik igennem, ville ophøre fra den 
1.10.1927. I finansåret 1926-1927 havde den ekstraordinære under-
støttelse udgjort 17,7 mio. kr., mens den ordinære havde udgjort 
28,5. Men Jensen angreb også en ændring i bestemmelserne om 
udbetaling af understøttelse under arbejdskonflikter. Forslaget gik 
på, at understøttelsen først kunne udbetales, efter at Indenrigsmi-
nisteriet havde godtgjort, at ledigheden ikke var forårsaget af ar-
bejdskonflikten.

Om et forslag om at lade arbejdsgiverne slippe for at bidrage til 
Arbejdsløshedsfonden udtalte den socialdemokratiske ordfører: 
„Mens Ministeren hidtil har argumenteret med, at Arbejdsgiver-
nes Bidrag til Arbejdsløshedsfonden var naturligt, har han nu stil-
let Forslag om helt at lade Arbejdsgivernes Bidrag bortfalde i løbet 
af tre Aar. Arbejdsgiverne, som dog har mere Ansvar for de Kriser 
og den Arbejdsløshed, Arbejderne lider under, slipper for Bidrag, og 
alle Byrderne væltes over paa Arbejderne“. Socialdemokratiet tol-
kede loven som et forsøg på at tilfredsstille regeringens parlamenta-
riske grundlag, dvs. de konservative, gennem en arbejdsgivervenlig 
udformning af loven, når de liberalistiske bønder ikke kunne give 
industriens arbejdsgivere, hvad de så stærkt ønskede: En toldlov 
med højere satser på industrivarer.

Omvendt motiverede indenrigsminister Oluf Krag loven med 
følgende: „Formaalet med den nye Lov er dels at gennemføre Bespa-
relser, dels at genindføre Forsikringsprincippet i Arbejdsløshedslov-
givningen. Den nuværende Tilstand kan ikke opretholdes, navnlig 
virker den ekstraordinære Understøttelse hæmmende paa Arbejds-
villigheden (!) og dermed paa Produktionen. Der gives i Stedet Ad-
gang for Kasserne til at oprette Krisefonds. Hvis disse Fonds ikke 
kan løfte deres Opgave, kan vi altid drøfte, hvad der saa skal gøres“. 
Venstres ordfører i Landstinget, Hauch, gik lige til sagen ifølge So-
cial-Demokratens referat: „Hauch uddybede Venstres Yndlingstan-
ke om, at det er Fagforeningerne, der opretholder Arbejdsløsheden 
gennem deres Lønpolitik. Ud fra denne Grundopfattelse bebrejdede 
han Fagforeningerne, at de „stædigt“ opretholder opnaae de Fordele 
vedrørende Løn og Arbejdstid, selv efter at Forholdene økonomisk 
set har forandret sig. Den nuværende Sammenblanding af Forsør-
gelse og Forsikring er forkastelig, og Taleren kunne derfor billige, at 
man skar den ekstraordinære Understøttelse bort“. Den 15.6.1927 
hævdede Social-Demokraten, at regeringens hårdhændede nedskæ-
ring ville svække købeevnen i befolkningens brede lag, hvilket kun 
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ville uddybe krisen. 54.000 gik arbejdsløse, og antallet ville passere 
100.000 i vinterens løb. Uden ekstraordinær hjælp via Arbejdsløs-
hedsfondet ville mange komme på fattigvæsenet.

Politiken indtog lignende standpunkter på trods af, at Socialde-
mokratiet og Det Radikale Venstre ikke taktisk lå på linje. Social-
demokratiet holdt sig helt uden for forhandlingerne, mens de radi-
kale søgte at mildne nedskæringerne. Om a-kassernes mulighed for 
at opbygge krisefonde citerede Politiken den radikale MF’er Bertel 
Dahlgaard for, at oprettelsen af sådanne fonde lå helt uden for kas-
sernes muligheder. Mange kasser havde allerede optaget store lån 
for at klare de ordinære dagpenge, og ingen af kasserne ville kunne 
oprette krisekasser. „Man maa desværre gaa ud fra, at der ogsaa til 
næste Vinter vil blive en meget stor Arbejdsløshed, og naar da den 
ekstraordinære Arbejdsløshedshjælp er bortfaldet, og den nye Ord-
ning med Understøttelse fra Krisekasserne faktisk ikke kan komme 
til at spille nogen som helst Rolle, vil de Arbejdere, der rammes af en 
langvarig Arbejdsløshed, blive henvist til Hjælpekasserne eller Fat-
tigvæsenet, da man ikke kan lade dem sulte. Følgen vil med andre 
Ord blive, at der paaføres Kommunerne meget store Finansielle Byr-
der“ (Politiken den 4.5.1927).

Den 19.5.1927 beklagede avisen de nye bestemmelser, som ude-
lukkede arbejdere inden for et område, hvor der var konflikt, fra 
dagpenge, indtil det var undersøgt om konflikten var årsag til deres 
ledighed. Under andenbehandlingen i Folketinget sammenfattede 
Bertel Dahlgaard lovens sigte: „Formaalet for Flertallet har ganske 
øjensynligt været – i Overensstemmelse med, hvad Arbejdsgiverfor-
eningen ønsker – at trykke Lønningerne“ (Politiken den 20.5.1927).

I de borgerlige aviser var parolen i foråret 1927 en tilbageven-
den til forsikringsprincippet i 1907-loven. Samtidig ville man under 
indtryk af de faldende priser og nødvendigheden af besparelser på 
statsbudgettet skære i statens bidrag. Til gengæld ville de borgerlige 
partier støtte oprettelsen af krisefonde med det sigte at fremme for-
sikringsprincippet. Fyns Tidende fastslog i en leder den 21.5.1927: 
„Der er taget Sigte paa en Begrænsning af det offentliges Tilskud, og 
Ordningen bliver i stærkere Grad baseret paa Princippet: Hjælp til 
Selvhjælp“. Avisen forsikrede dog om, at det offentlige fortsat ville 
yde meget betydelige tilskud til kasserne. Når Social-Demokraten 
hadsk anklagede regeringen for at føre hård klassepolitik, ville Fyns 
Tidende minde sine læsere om, at det dog ubestrideligt var det øvri-
ge samfund, der gennem loven pålagdes byrder for at hjælpe arbej-
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derne. Når hjælpen blev givet på forsikringsmæssigt grundlag, „er 
det til Gengæld ogsaa rimeligt, at det offentlige yder sit betydelige 
Tilskud; thi langvarig Arbejdsløshed er en frygtelig Ulykke; men 
ogsaa Arbejdsløshedsunderstøttelsen maa sættes i Forhold til Kro-
nens nye Værdi og til det betalende Samfunds Bæreevne“.

Nationaltidende ønskede en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor-
ved avisen først og fremmest forstod toldbeskyttelse af industrien. 
Socialdemokratiet blev kritiseret for passivitet: „For de Titusinder 
af Arbejdere, som lider under Produktionskrisens strenge Vilkaar, 
er Moralen af Historien denne, at der ikke findes nogen anden Mu-
lighed for en aktiv dansk Beskæftigelsespolitik end den, der knytter 
sig til Konservatismens Initiativ“ (16.5.1927). Ellers fandt National-
tidende, at den nye lov var en klar forbedring, der ville medvirke til, 
at en forfejlet arbejdsløshedsforsikring ikke længere kunne føre til 
„et forkert Lønniveau for Erhvervslivet“. Den 21.5.1927 fremførte 
Nationaltidende, at lovgivningen siden krigen var blevet anvendt 
som et våben i arbejdernes kamp mod arbejdsgiverne: „Staten hav-
de hele Krigs- og Dyrtidsperioden igennem sin Beliggenhed lige 
under Arbejderklassens politiske Kanoner; den havde intet Valg, 
den maatte finde sig i Fortolkninger, den maatte tolerere, at der 
efterhaan den indarbejdedes en Praksis, hvorved Statskassen faktisk 
gjorde Tjeneste som en af De samvirkende Fagforbunds forskellige 
Pengekasser“. Med lovforslaget vendte staten tilbage til en klasse-
neutral karakter.

Berlingske Tidende lå på linje med Fyns Tidende og National-
tidende, men uden de store politiske udfald mod Socialdemokra-
tiet. Det meste var referater af forhandlingerne i Rigsdagen. Mest 
polemisk var måske en leder den 16.5.1927, hvor avisen hævdede, 
at Socialdemokratiet helt bevidst havde holdt sig ude af et forlig for 
at pleje de agitatoriske muligheder, der lå i, at partiet kunne frem-
stille arbejderklassen som offer for en klassekampspolitik. Det blev 
også antydet, at partiet var interesseret i en sanering af statsfinan-
serne, der ville gøre en tilbagevenden som regeringsparti lettere. Ar-
gumenter for loven var som i de andre borgerlige aviser, herunder at 
ændringerne ville tilbageføre a-kassesystemet til at være en neutral 
instans i kampen mellem samfundets sociale klasser (1.6.1927).

Blandt de borgerlige aviser gik Jyllands-Posten længst i de ideo-
logiske markeringer. I en leder den 11.5.1927 slog den på kapitalens 
samfundsmæssige nødvendighed. Under krisen reagerede arbejder-
nes organisationer imidlertid kun ved at udsende en „hel Kaskade 
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af Protester. Man protesterer mod enhver Form for Nedskæring og 
navnlig af de sociale Love (…). Gennem den socialistiske Lirumla-
rum bekjender De samvirkende Fagforbund deres fuldstændige Af-
hængighed af den socialistiske Partiledelse“.

Den 20.5.1927 fandt Jyllands-Posten, at Venstres og de konser-
vatives nedskæring af loven var aldeles tiltrængt, men samtidig at 
skatteborgerne, der skulle betale „det sociale Solderi, snarest maa 
frygte for, at der ikke er skaaret dybt nok“. Der måtte skæres endnu 
hårdere, hvis de sociale udgifter skulle komme ned på et vesteuro-
pæisk niveau. Samme dag citerede avisen Knud Kristensen (V) for i 
Folketinget at have udtalt: „Det maatte betegnes som et besynder-
ligt Krav, at Samfundet skulde yde store Summer for derigjennem at 
hjælpe Arbejderne til at opsamle Midler til deres særlige Kasser med 
det Formaal at bekrige Samfundet“.

Revisionen blev med loven af 1.7.1927 omfattende: To tredjedele 
af arbejdsanvisningskontorerne blev nedlagt, dagpengene til enlige 
nedsat og betingelsen for understøttelse strammet. Generelt blev 
de statslige og kommunale tilskud til a-kasserne nedsat.4 Samtidig 
bortfaldt den ekstraordinære understøttelse, som især de tungeste 
klienter siden 1921 havde nydt godt af gennem Arbejdsløshedsfon-
den.

Med lovændringen blev der med mulighed for offentlige tilskud 
givet tilladelse til de enkelte a-kasser til at oprette krisefonde, der 
kunne udbetale fortsat hjælp under ekstraordinær ledighed. Disse 
fonde skulle bygge på et ekstra medlemsbidrag svarende til 20 % af 
medlemmernes ordinære kontingent. Men kassernes økonomi var 
så trængt, og reglerne for udbetaling så stramme, at kun tre kasser 
oprettede sådanne fonde. Den fortsatte hjælp under ekstraordinær 
ledighed var i praksis ophørt. I stedet fik kasserne mulighed for at 
udvide antallet af understøttede dage, men til nedsat takst ud over 
den normale forsikringsperiode under ekstraordinær ledighed. Ef-
ter udløbet af denne periode stod de kommunale hjælpekasser og 
fattigvæsenet tilbage. I 1929 var der imidlertid tegn på bedre kon-
junkturer med faldende ledighed.

På arbejdsmarkedet var der fredeligt, og industrien forbedrede 
sin konkurrenceevne i kraft af stigende produktivitet, der lå over 
stigningen i reallønnen. Da en socialdemokratisk-radikal regering 
tilmed trådte til i 1929, håbede mange arbejdsløse på bedre tider.
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8.8. Sammenfatning

Verdenskrigen havde bragt uorden i a-kasselovgivningen, der blev 
presset væk fra den oprindelige tankegang bag 1907-loven om hjælp 
til selvhjælp i et forsikringsbaseret system. Samtidig var kontrollen 
med de arbejdsløse blevet administrativ umulig mod slutningen af 
krigen, da kasserne åbnedes for et helt nyt klientel. Under pres fra 
aktionerende arbejdere var satserne også blevet reguleret opad som 
et svar på krigens dyrtid, der imidlertid blev afløst af en deflations-
periode frem gennem 1920’erne. I debatten om de arbejdsløse kan 
man på denne baggrund tolke hele tiåret som en styrkeprøve mel-
lem arbejderbevægelsen stillet over for Venstre og Det Konservative 
Folkeparti.

Argumenterne var ens i de borgerlige aviser gennem tiåret: Den 
høje understøttelse ødelagde arbejdsmoralen, og a-kasserne blev 
brugt som statsligt finansierede strejkekasser. Det medvirkede til et 
væld af strejker, og det resulterende lønniveau modsvarede ikke ar-
bejdsproduktiviteten, hvilket bidrog til at skabe arbejdsløshed. Ven-
stre og Det Konservative Folkeparti var dog uenige i synet på en 
toldpolitik som middel mod arbejdsløshed. På dette punkt var det 
frihandelsorienterede landbrug ubøjeligt og insisterede på lave sat-
ser, mens de konservative ønskede en beskyttelse af industrien.

Social-Demokraten svarede igen med argumenter om asociale 
nedskæringer i det store landbrugs og industriens interesse, og klas-
sekampsretorikken var mere udtalt end op til 1914. Teoretisk slog 
man på, at en indskrænkning af købekraften ville uddybe krisen. 
Endelig truede man med, at arbejdernes respekt for indgåede aftaler 
på arbejdsmarkedet ville opløses, hvis de erfarede, at staten medvir-
kede til at presse lønningerne via arbejdsløshedslovgivningen. Po-
litiken vendte sig mod forringelserne i arbejdsløshedslovgivningen 
og angreb ændringerne for at være et udtryk for rene arbejdsgiver-
interesser.
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Noter
1 Bertolt, Christiansen og Hansen (1955), s. 70.

2 Samme s. 70.

3 Satserne blev dog først reguleret i 1927, hvor maksimumbeløbet for ikke-for-
sørgere blev sat ned til 3 kr. om dagen.

4 Statens tilskud gik ned fra 35 % i 1926-27 til 29 % i det følgende år. Kommu-
nernes tilskud gik ned fra 30 til 24 %.
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9. 1930’erne: Arbejdsløshedens årti

9.1. Introduktion
I 1929 lå ledigheden på 15,5 %, og da den socialdemokratisk-radi-
kale regering trådte til i april, lovede den at ville bekæmpe den svig-
tende beskæftigelse. 1930’erne står imidlertid som arbejdsløshedens 
årti om noget. Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre danne-
de regering indtil besættelsen den 9. april 1940, og spørgsmålet er 
derfor: Hvordan forløb debatten under vedvarende høj ledighed og 
et arbejderparti ved magten i samarbejde med et socialliberalt par-
ti?

Krisen brød ud i oktober 1929 i New York, og den bredte sig hur-
tigt til Europa. I efteråret 1930 slog den igennem i dansk industri, 
og landbruget blev særdeles hårdt ramt i 1931. Da ca. halvdelen af 
de erhvervsaktive var beskæftiget i landbruget, fik erhvervets krise 
en kraftig afsmittende virkning på byerne. Ledigheden blandt de 
forsikrede arbejdere steg til 31,7 % i 1932. Året efter faldt den til 
28,8 % og til 22,2 % i 1934, men endnu i 1939 lå den på 18,4 %. 
Målt i procent af arbejdsstyrken var ledigheden væsentligt lavere: 6 
% i 1933 og 5 % i 1939. Uden for kredsen af organiserede arbejdere 
slog krisen igennem som et mindre forbrug hos de små erhvervsdri-
vende i byerne og især i landbruget.

BNP gik svagt ned i 1932, men ellers lykkedes det at holde pro-
duktionen intakt. Industriproduktionen steg endda fra indeks 100 
i 1932 til 160 i 1939. Det var bl.a. et resultat af den afskærmning af 
hjemmemarkedet, der fulgte med oprettelsen af Valutacentralen i 
1932 og den dermed forbundne beskyttelse af den danske krone. 
Efter store handelsbalanceunderskud var Nationalbankens valuta-
beholdning næsten opbrugt, og samtidig var det internationale kre-
ditmarked som følge af verdenskrisen nærmest ikke eksisterende. 
Efter 1932 blev al import derfor betinget af en attest udstedt af Va-
lutacentralen, og denne godkendelse blev først og fremmest givet til 
råstoffer for at stimulere den hjemlige erhvervsudvikling og mind-
ske trækket på valutaen.
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9.2. Debat om en socialreform, første udspil

Allerede i oktober 1929 fremsatte K.K. Steincke som socialminister 
et forslag til revision af arbejdsløshedsloven, der senest var blevet 
revideret i 1927. Sigtet var en forbedring af understøttelsen og en 
lettere adgang til oprettelse af fortsættelseskasser, så de langtidsle-
dige ikke kom på fattighjælp. Forslaget var tænkt som en del af en 
generel revision af sociallovgivningen, men det blev ganske forudsi-
geligt afvist af Landstingets borgerlige flertal.

I december 1930 debatterede Folketinget igen en socialreform, 
og i den forbindelse bragte Social-Demokraten et interview med 
Steincke den 11.12.1930, hvor han betonede, at en anstændig so-
cialpolitik var et værn mod den desperation, der satte ind andre 
steder. De borgerlige aviser var derimod mere end skeptiske. Den 
13.12.1930 gengav Fyns Tidende Oluf Krags (V) kritik af Steinckes 
forslag. Krag advarede mod, at staten via et højere skattetryk ville 
komme til at forgribe sig på den produktive kapital, hvilket kun 
kunne føre til arbejdsløshed, da opsparingen allerede var for lav til 
at sikre nye arbejdspladser. Han pegede også på, at satserne i den 
sociale lovgivning burde sættes ned under et prisfald for at undgå, 
at arbejdsmoralen blev svækket. Berlingske Tidende advarede den 
16.12.1930 mod, at loven kom til at dække selvforskyldt trang som 
følge af kollektive handlinger. Først og fremmest måtte det offentli-
ge ikke påtage sig en forpligtelse over for strejkende. „Ogsaa en Løn-
politik, der paa trods af Konjunkturer klamrer sig til et højt Lønni-
veau, kan, uden at det kommer til Arbejdskamp, medføre abnorm 
Arbejdsløshed, og det er kun rimeligt at fremhæve, at man her staar 
ved en Tvangsaarsag, der ikke uden videre bør lyses i Kuld og Køn af 
Sociallovgivningen som givende offentlig Forsørgelsesret“.

9.3. DKP organiserer de arbejdsløse
Regeringens initiativer førte ikke til forbedringer for de arbejdsløse 
og i takt med, at ledigheden gik op, begyndte DKP fra januar 1931 at 

I december 1930 var debatten om de arbejdsløse ophedet. Den 10.12.1930 
blev Steincke udsat for et mere eller mindre alvorligt ment skudattentat i Fol-
ketinget. Han var ved at kommentere sit forslag til en socialreform, da en ar-
bejdsløs fra De Arbejdsløses Organisation med syndikalistiske rødder havde 
trukket en pistol mod ministeren fra tilhørerlogen. Politiken omtalte episoden 
på forsiden den 11.12.1930. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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organisere landsdækkende aktioner gennem De Arbejdsløses Fælles-
udvalg. Aktionerne indgik i et fremstød fra Kommunistisk Internatio-
nale (Komintern) for at gøre den 25.2.1931 til en international kamp-
dag. Komintern fulgte fra 1928 og til midten af 30’erne en „ultra-
venstrekurs“, der byggede på en forventning om, at kapitalismen var 
på vej ind i en dyb krise med voldsom skærpelse af klassekampen 
og imperialistisk krig mod Sovjet. De europæiske socialdemokratier, 
vurderede Komintern, havde udviklet sig til „socialfascistiske orga-
nisationer“, der via deres greb om statsmagten undertrykte arbejder-
klassen og derved forberedte vejen til fascismen. Det blev så DKP’s 
opgave at afsløre Socialdemokratiet som arbejderklassens fjende, der 
medvirkede til en militær opbygning mod Sovjet.1 Aktioner blandt 
de arbejdsløse kunne skærpe konfrontationen mellem stat og arbej-
dere og bevidstgøre arbejderklassen.

I løbet af kort tid var der etableret aktionsudvalg for de arbejds-
løse i København og i en del provinsbyer. Udvalgene organisere-
de demonstrationer, henvendelser til kommunalbestyrelserne, til 
Rigsdagen og til regeringen. Den 24.1.1931 blev den første arbejds-
løshedskonference afholdt i København, hvor der blev opstillet et 
program og valgt et fællesudvalg domineret af DKP og med Aksel 
Larsen som formand. Den 10.2.1931 var der en ny konference med 
pressedækning i de borgerlige aviser. Historikeren Kurt Jacobsen 
vurderer, at bevægelsen nærmest eksploderede.

„Henved 100 Repræsentanter for de Arbejdsløses Aktionsudvalg, 
for Bedriftsklubberne og for Oppositionsklubberne samt for enkelte 
Fagforeninger har i Gaar holdt en Arbejdsløsheds-Konference. Kon-
ference-Formanden, Hr. Aksel Larsen, holdt en længere Velkomst-
tale, der formede sig som et voldsomt Angreb paa Kapitalismen og 
Socialdemokratiet og dets Ledelse. „Vi forlanger uafbrudt Forsørgel-
se paa mindst 18 Kr. pr. Uge, vi kræver Tillægshjælp til Forsørgere, 
vi ønsker Husleje, Gas, Lys og Forsørgelses-Kontingenter betalt, og 
vi kræver endelig, at de Arbejdsløse ikke kastes over paa Fattigvæ-
senet, og derved afskæres fra deres borgerlige Rettigheder. Vi maa 
overbevise Magthaverne om, at vi er mange, og at vi er Folk, der kan 
sætte Magt bag vores Krav. Saa lukker de op for Kassen, men heller 
ikke før““ (Jyllands-Posten 11.2.1931). Nationaltidende berettede, 
at konferencen med en lille margin i stemmetallet havde tilsluttet 
sig den Moskva-dikterede aktionsdag. Budskabet var, at de arbejds-
løse kynisk blev udnyttet af kommunisterne med Moskva som ma-
rionetfører.
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På den landsdækkende aktionsdag den 25.2.1931 var der demon-
stration i København og i mange større provinsbyer med kampe 
mellem demonstranter og politi. Social-Demokraten advarede den 
25.2.1931 mod, at aktionerne var iscenesat af kommunistiske pro-
vokatører efter ordre fra Moskva med det sigte at skade den social-
demokratiske arbejderbevægelse. Fyns Tidende skrev, at myndighe-

Aksel Larsen, der i 1920’erne havde været på et skolingsophold i Sovjet, var en 
af de drivende kræfter bag organiseringen af de arbejdsløse i 1931. Portrættet 
er optaget på Leninskolen i 1927. Foto: POLFOTO.

Hvad skre aviserne.indb   141 24-09-2008   14:15:39



142

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

derne i Ålborg og Århus havde forbudt møder under åben himmel. 
I København var der en hektisk politiaktivitet. Våbenhandlere blev 
indskærpet, at de ikke måtte sælge våben til mistænkelige personer. 
Det var tydeligt, at myndighederne frygtede noget stort. De bor-
gerlige aviser noterede dog den 26.2.1931 „Den røde Dag“ som en 
fiasko. Nationaltidende hævdede, at demonstranterne havde været 
unge mennesker, og Jyllands-Posten hæftede sig ved, at de havde 
været uden fremgang. Dog havde der været voldsomme optøjer i 
flere byer.

Arbejderbladet kunne følgelig udnytte konfrontationerne mel-
lem politi og demonstranter til endnu en gang at promovere tesen 
om, at Socialdemokratiet brugte staten til at undertrykke arbejder-
klassen. De socialdemokratiske ledere måtte have svært ved at und-
gå associationer til vinteren 1917-18, hvor en svag arbejdsløsheds-
bevægelse styret af den yderste venstrefløj på kort tid havde vokset 
sig faretruende stærk. Og så var der situationen i Tyskland: Et poli-
tisk lærestykke.

Flere af aktionerne i foråret 1931 med henvendelser til byrådene 
gav resultater. Begivenheder i Nakskov netop ved denne tid viste 
den kommunistiske strategi over for de arbejdsløse, men adskilte sig 
ved deres voldsomhed fra lignende aktiviteter ud over landet.

Nakskov led af en stærkt stigende ledighed, og den 2.2.1931 
var arbejdsløse under kommunistisk ledelse trængt ind i byrådssa-
len, hvor de havde fremtvunget ekstrabevillinger til hjælpekassen 
– helt i pagt med målsætningen for forårets kampagner. Efterføl-
gende blev to af lederne arresteret og idømt fængselsstraf, og byrå-
det trak sin bevilling tilbage, selvom det blev besluttet, at hjælpe-
kassen under visse forudsætninger kunne overskride sit budget. Da 
man nåede frem til årets 1. maj, var der derfor udsigt til ballade. So-
cialdemokratiet afstod fra at demonstrere, og politiet forbød kom-
munisternes optog. Herefter fulgte to dages voldsomme optøjer.

Social-Demokraten var den 2.5.1931 præget af reportagen fra 
1. maj i Fælledparken. Ledigheden slog stærkt igennem i talerne. 
Stau ning henviste til offentlige arbejder for 100 mio. kr. siden april 
1929. Men vælgerne måtte give regeringen flertal i Landstinget. El-
lers ville de borgerlige partier fortsat blokere for mere hjælp til de 
arbejdsløse.

Begivenhederne i Nakskov udviklede sig, og den 3.5.1931 var de 
forsidestof. Den 2.5.1931 havde DKP holdt et protestmøde mod po-
litiets mødeforbud og var kommet i kamp med ordensmagten. Til 
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sidst var det stedlige politi blevet trængt ind på politistationen, der 
nu var belejret af kommunisterne. Militære enheder var på vej fra 
Vordingborg, Statspolitiet fra København.

Efter indsættelse af udenbys politi og militær faldt byen til ro. 
Social-Demokraten brugte den 4.5.1931 episoden til at udstille 
kommunisterne som isolerede terrorister. Samtidig markeredes, at 
Socialdemokratiet var parat til at bruge statsmagten til forsvar for 
demokratiet. Den anden regeringsavis – Politiken – stillede ind på 
gadekampene, idet også den undgik at skrive om arbejdsløsheden 
som den bagvedliggende årsag.

Berlingske Tidende slog som Social-Demokraten og Politiken på, 
at urolighederne var forårsaget af isolerede „kommunistiske Kasket-
drenge“, mens Jyllands-Posten vurderede, at urolighederne var en 
følge af et socialdemokratisk bystyre, der havde ført til økonomisk 
kaos: „Under de mange Aars Solderi med Skatteborgernes Penge har 
der været en konstant Tilstrømning af den Slags Godtfolk, som fore-
trækker at leve paa andres Bekostning frem for selv at bestille noget, 
og disse urolige Elementer er efterhaanden blevet saa talrige, at de 
har kunnet terrorisere Kommunestyret“. Fyns Tidende genoplive-
de på sin side det velkendte paradoksproblem: Fæstekontoret i Nak-
skov havde ikke kunnet skaffe arbejdskraft til omegnens bønder på 
trods af, at mange gik arbejdsløse.

Efter volden i Nakskov triumferede Arbejderbladet: „Den 1. Maj 
viste Danmarks Arbejdere den socialdemokratiske Lederklikes san-
de Ansigt, viste dem som ægte Politisocialister, som Overklassedik-
taturets Udøvere over for Arbejderklassen og rev brutalt den „pa-
cifistiske“ Maske af Judasfjæset, saa at Socialfascisternes væbnede 
Voldspolitik mod Arbejderne kom til at staa som en haandgribelig 
Kendsgerning for hver eneste klassebevidst Arbejder“. I København 
indkaldte DKP sammen med de Arbejdsløses Fællesudvalg til et pro-
testmøde for at skabe en enhedsfront mellem de arbejdsløse og „Ar-
bejderne paa Bedriften“. Mødet vedtog over for „Enhedsfronten af 
Arbejdskøberne og den socialdemokratiske Regering“ at organisere 
en landsdækkende Revolutionær Fagopposition, R.F.O.2

Samme dag bragte avisen en opfordring fra københavnske hjem-
løse til de organiserede arbejdere om at slutte op om kravet: „Ind i 
Fagforeningerne med de Uorganiserede og Stat og Kommune betaler 
Omkostningerne. Samme Understøttelse som de Organiserede“. I 
de følgende dage omtalte Arbejderbladet en indsamling til de hjem-
løse, Steincke havde taget initiativ til den foregående vinter. Avisen 
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afviste filantropi til de hjemløse. Ville de organiserede hjælpe de 
uorganiserede, skulle hjælpen bruges til at opbygge de revolutionæ-
re organisationer. I stedet for privat hjælp måtte de revolutionære 
arbejdere kræve, at staten, kommunerne og kapitalisterne betalte 
understøttelsen for alle arbejdsløse, uanset om de var organiseret 
eller ej. Arbejderbladet angreb også, at ledige fik anvisning som bil-
lig arbejdskraft hos bønderne. Som alternativ til kapitalismens dybe 
krise fremhævede den kommunistiske avis i næsten hvert nummer 
fremgangen i Sovjet. Dér var det arbejdende folk sikret materiel 
tryghed, evig beskæftigelse og kontrol over produktionen.

9.4. Forlig med de konservative, oktober 1931
På trods af de store avisers trang til at bagatellisere de arbejdsløses 
rolle i urolighederne, viste begivenhederne i Nakskov i maj 1931 det 
potentiale til social uro, der lå i lange køer af arbejdssøgende. Indtil 
sommeren 1931 stod den borgerlige opposition alligevel afvisende 
over for forbedringer af understøttelsen, og stillingen fra 1920’ernes 
konfrontationer blev vedligeholdt. De borgerlige politikere og de-
res aviser krævede skattenedsættelser og lønnedgang og insisterede 
på, at understøttelsen skulle bygge på forsikring og effektiv kontrol. 
Som krisen ramte erhvervene hårdere, blev der imidlertid mulighed 
for at indgå de politiske forlig, der kom til at tegne de værste kriseår. 
På Rigsdagen var 1920’ernes nærmest hadske modsætning mellem 
Socialdemokratiet og Venstre dog endnu for levende til, at de to 
parter kunne indgå forlig. I oktober 1931 lykkedes det i stedet rege-
ringen at indgå en aftale med de konservative. Landbruget fik 30 
mio. kr. i lån til gældsatte landmænd, og de arbejdsløse fik 11 mio. 
kr. til fortsat hjælp efter den ordinære understøttelses udløb. Afta-
len skulle gælde et år.

Rigsdagen trådte ekstraordinært sammen den 24.9.1931, hvor 
landbrugets stilling akut forværredes, da England „gik fra guldet“, 
og kursen derved blev lavere. Social-Demokraten antydede, at rege-
ringen var indstillet på et forlig for at lette forholdene i landbruget 
og især blandt de arbejdsløse, hvoraf mange havde gået ledige i flere 
år. Venstre blokerede i Social-Demokratens fortolkning for et forlig. 
Den 26.9.1931 orienterede avisen så om Staunings kriseforslag. For 
de arbejdsløse var der tale om en midlertidig tilbagevenden til den 
ekstraordinære understøttelse, dvs. en nedtoning af det forsikrings-
mæssige aspekt under påvirkning af krisens tryk. Tilbage i foråret 
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Kommunisterne forsøgte af al magt at agitere de arbejdsløse, da der faldt 
domme over hovedmændene bag optøjerne i Nakskov. Berlingske Tidende 
dækkede den 10.10.1931 en episode, hvor Aksel Larsen havde lejet en robåd i 
Frederiksholms Kanal og roet om ved Højbro, hvor han gav sig til at tale til de 
demonstranter, der var mødt op ved Højesteret på Slotsholmen under retsfor-
handlingerne. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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1927 havde Socialdemokratiet, som det fremgik af forrige kapitel, 
kæmpet mod Venstres afskaffelse af den ekstraordinære hjælp, og 
tanken om krisefonde i a-kasserne var aldrig slået igennem.

Endnu den 27.9.1931 var der kun en svag udsigt til forlig. So-
cial-Demokraten afviste denne dag en kriseplan fra Venstre, der 
bl.a. krævede en yderligere reduktion af tilskuddene til a-kasserne 
og obligatorisk oprettelse af krisefonde. Venstre ønskede således en 
fuld overgang til et forsikringsmæssigt grundlag. Derudover ville 
man beskære satserne og de arbejdsløses adgang til at søge midler 
i hjælpekasserne. Besparelserne skulle anvendes til at sætte land-
brugets ejendomsskatter ned. „Højre“ lå ifølge Social-Demokraten 
på linje med Venstre. Den 29.9.1931 gik de forskellige kriseforslag 
i udvalg.

Imens forhandlede regeringen med Det Konservative Folkeparti, 
og så kom budskabet om forliget hen over forsiden den 16.10.1931: 
„Det for os allervigtigste er, at Hjælpen til de Arbejdsløse derved 
sikres. Der bevilges 11-12 Mill. Kr. til de Arbejdsløse, saaledes at 
 ogsaa de Uorganiserede og de Hjemløse, for hvilke man sidste Vin-
ter arrangerede en privat Indsamling, hjælpes“. Avisen triumferede: 
„Gennemførelsen af Regeringens Kriseforlig betyder det fuldstæn-
dige Nederlag for Venstres Krisepolitik. Men Venstre har fortjent 
denne Skæbne. Partiet har nu, takket være Madsen-Mygdals Fører-
skab, placeret sig som Landets mest reaktionære Parti. Dets Krise-
forslag var kun Gaver til Velhaverne og Nedskæring af Arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen og Hjælpekasserne“.

Venstres stejle position var tidligt i forløbet blevet understreget 
af Fyns Tidende. Et tilbagevendende krav i partiets kriseplan var 
nedsættelse af skatterne, så erhvervenes rentabilitet kunne sikres, og 
regeringen blev angrebet for at foretrække en understøttelses- frem 
for en erhvervspolitik til gavn for beskæftigelsen. Venstre ønskede 
at „bringe hele Arbejdsløshedslovgivningen over paa forsikrings-
mæssigt Grundlag og at sætte en Bremse paa det store Forbrug, ja – i 
mange Tilfælde – Misbrug af offentlige Midler, som nu finder Sted 
i Ly af Hjælpekasserne. En Revision paa disse Omraader vil i højere 
Grad stille de storkapitalistiske Fagforeninger over for deres Ansvar 
for den nuværende Situation“. Venstres kriseplan var derved ikke 
til at tage fejl af. Fagbevægelsen skulle i langt højere grad forpligtes 
til at dække de sociale konsekvenser af den store arbejdsløshed, der 
blev tolket som resultat af et for højt lønniveau. Besparelserne skul-
le anvendes til skattelettelser. Målet var at nedsætte erhvervslivets 
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omkostninger og få et prisfald, der kunne øge omsætningen. Da for-
liget så var en kendsgerning rasede Fyns Tidende mod dette og mod 
de konservatives rolle.

Det Konservative Folkeparti havde i løbet af sommeren udsendt 
et politisk manifest med forslag til krisens løsning, herunder land-
brugsstøtte, besparelser på de offentlige udgifter og for de arbejdslø-
se en overgang til en mere forsikringspræget ordning. Den 27.9.1931 
orienterede Berlingske Tidende om forslagene, og igen var kravet 
nedsættelse af understøttelsen og en stærkere vægt på forsikrings-
princippet. På dette punkt optrådte Venstre og de konservative 
samlet, hvilket hverken læserne af Venstres eller de konservatives 
aviser kunne være i tvivl om. Da forliget mellem de konservative 
og regeringen var en realitet, var der derfor god brug for et forsvar 
i Berlingske Tidende. Reelt havde byerhvervene ikke opnået noget 
væsentligt, og arbejdsløshedsloven rykkede midlertidigt tilbage til 
de positioner, den borgerlige blok havde afviklet i 1927.

Den 17.10.1931 kulminerede presset, da Erhvervenes Fællesudvalg 
udsendte en erklæring: „Hvad Genindførelsen af den ekstraordi-
nære Arbejdsløshedsunderstøttelse angaar, gaar Forslagene direkte 
imod Erhvervenes Bestræbelser for Tilpasning og derigennem for 
Forøgelse af Beskæftigelsesgraden, og vi maa paa det alvorligste be-
klage, at man ikke har søgt dette Spørgsmaal løst ad forsikrings-
mæssig Vej gennem Krisekasser, og at man ikke samtidig har søgt en 
Ændring af det nuværende demoraliserende og finansielt ruineren-
de Hjælpekassesystem“. Den meget aktive Dansk Skatteborgerforening 
holdt protestmøder i de konservative højborge.

Trods den indædte kritik forsvarede Berlingske Tidende forli-
get. I en kommentar den 16.10.1931 konstaterede avisen, at forliget 
var blevet langt dyrere for alle andre grupper i samfundet end lige 
netop bønderne, hvis det havde været Venstre, der havde indgået 
forlig. Forliget havde været nødvendigt for at undgå, at „Landbru-
gerne i stigende Tal drives ind i Bevægelser, der har deres Rod i Sam-
fundsmagtens Uvirksomhed over for Krisen og en deraf følgende 
Tvivl om, at Regering og Rigsdag af egen Drift vil skride til Hand-
ling“.3 Den konservative partiformand Christmas Møller appellere-
de til læserne om at vise samfundssind i en vanskelig tid.

Mens Berlingske Tidende gik imod strømmen og forsvarede forli-
get, var det umuligt at sluge for Dagens Nyheder og Jyllands-Posten. 
Den redaktionelle kritik af den konservative ledelse var overvælden-
de, og begge aviser beklagede, at de konservative havde forladt for-
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sikringsprincippet. En leder i Dagens Nyheder den 17.10.1931 hæv-
dede, at forliget betød en „betingelsesløs fortsat Understøttelse“.

9.5. Sommeren 1932: Revision af loven
Landbrugets stilling blev yderligere forværret efter oktober 1931, og 
Venstre var under pres fra protestorganisationen Landbrugernes Sam-
menslutning (LS), der fremførte en række vidtgående krav til Rigsda-
gen med baggrund i vredt aktionerende landbrugere.

På trods af, at Fyns Tidende i foråret 1932 hævdede, at arbejder-
bevægelsen så frem til en svækkelse af Venstre som følge af bøn-
dernes tilslutning til LS, blev udsigten til højreradikaliserede land-
mænd også fulgt med bekymring i Socialdemokratiet. Ledigheden 
var samtidig stadig katastrofalt høj, og alt tegnede til, at den ville 
stige til uhyrlige højder i løbet af vinteren, hvor de etårige aftaler 
fra oktober 1931 for længst var udløbet.

Venstre og Socialdemokratiet var nu nærmest presset til at finde 
sammen, og i juni 1932 blev der indgået et politisk-økonomisk for-
lig mellem de fire gamle partier. Landbruget fik mere hjælp og de 
arbejdsløse to midlertidige ordninger: A-kasserne kunne med 80 % 
i statsrefusion øge antallet af understøttede dage i vinteren 1932-33 
med op til 70 dage. Dertil føjedes en lov om ekstra statstilskud til 
kommunerne, så de kunne finansiere tilgangen til hjælpekasserne.

Mere afgørende førte forliget til en generel revision af loven med 
en forøgelse af forsikringens dækningsgrad. Det skete via højere of-
fentlige tilskud til den ordinære forsikring samt især ved at genop-
rette muligheden for fortsat hjælp via de nye fortsættelseskasser, der 
kunne give 70 dages ekstra hjælp ud over de ordinære dagpenge. Lo-
ven betød således en kraftig udbygning af 1927-lovens muligheder 
for statstilskud til opbygning af krisefonde. Tilskuddene blev øget 
væsentligt, og reglerne for, hvornår der kunne ydes fortsat hjælp 
under ekstraordinær ledighed, friere. Samtidig lempedes kravene 
om forudgående beskæftigelse for at kunne modtage understøttelse. 
Alt i alt var der tale om en betydelig konsolidering af kassernes øko-
nomi, hvilket skal sammenholdes med, at 1932-loven trådte i kraft 
midt under den hidtil værste arbejdsløshed.

Hvad skre aviserne.indb   148 24-09-2008   14:15:40



149

1930’erne: A
rbejdsløshedens årti

Regeringsaviserne – foråret 1932

De arbejdsløse var i foråret 1932 et helt dominerende emne i So-
cial-Demokraten, der bl.a. dækkede initiativer i fagbevægelsen og 
Socialdemokratiet for at mindske omfanget og virkningen af ledig-
heden. En leder fremsatte den 1.1.1932 krav om en nedsættelse af 
arbejdsugen. Krisen og teknologien havde skabt en hidtil uset høj 
arbejdsløshed. Derfor havde „Arbejderklassen sat paa Dagsordenen 
Kravet om Arbejdstidens yderligere Forkortelse til 40 Timer om Ugen, til 
7 Timer eller endog til 6 eller 5 Timer om Dagen, hvis det er nød-
vendigt“.

I Staunings tale i Fælledparken den 1. maj blev kravet om ned-
sat arbejdstid igen fremsat, og den 21.5.1932 blev kravet yderligere 
styrket via en udtalelse fra De samvirkende Fagforbund. Rigsdagen 
blev opfordret til at lovgive om en højeste arbejdsuge på 40 timer og 
lovgive mod overarbejde. Dertil fremsattes krav om igangsættelse 
af offentlige arbejder. Det fremgik, at DsF var parat til at forhandle 
med arbejdsgiverne om lønnen, dvs. at kravet ikke var en arbejds-
tidsnedsættelse med fuld lønkompensation, hvad der havde været 
utænkeligt i det værste kriseår.4

Ud på foråret lå Social-Demokratens hovedinteresse i forhand-
lingerne om et nyt kriseforlig. Undervejs i forløbet skrev avisen om 
et konfrontationssøgende Venstre. Men den 16.6.1932 kunne avi-
sen så meddele, at et netop indgået forlig ville tildele 18 mio. kr. 
til de arbejdsløse. Forliget indeholdt desuden støtte til kriseramte 
landmænd, fiskere og handlende. Det fremgik, at forliget ville blive 
neutralt for statsfinanserne, idet der var aftalt en finansiering via 
nye skatter. Dette træk kendetegnede alle de politiske forlig under 
de værste kriseår, og det offentlige optrådte dermed ikke med en 
ekspansiv finanspolitik, der kunne have udvidet købekraften. Det 
hørte en senere tid til, og lå formentlig med de valutariske bindin-
ger uden for regeringens optioner.

I maj 1932 bragte Politiken referater af forhandlingerne på Chri-
stiansborg. Den 23.5.1932 gav Det Radikale Venstres landsmøde 
fuld tilslutning til partiets deltagelse i forhandlingerne med det sig-
te at skabe et bredt forlig. Om de arbejdsløse fastslog en udtalelse fra 
landsmødet, at forliget skulle sikre „en Krisekasseordning for Arbej-
derne, der kan løse Opgaverne ogsaa under ekstraordinært vanske-
lige Forhold, samt en midlertidig Hjælp, indtil denne Ordning træ-
der i Kraft“ (24.5.1932).
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Den 31.5.1932 oplyste Politiken, at det var en udbredt opfattel-
se, at de sociale ydelser lå meget højt i Danmark, og Socialministe-
riet havde derfor gennemført en international sammenligning af 
ydelsesniveauet: „Undersøgelsen viser, at Danmarks Udgifter til Ar-
bejdsløshedshjælpen, forholdsmæssigt set, ikke paa langt nær kom-
mer op paa Højde med Tysklands og Englands Udgifter, og de dan-
ske Arbejdere bærer selv en forholdsvis langt større Del af Byrden 
end Arbejderne i de nævnte Lande“.

Da forliget var i hus reagerede Politiken ganske forudsigeligt den 
16.6.1932. Avisen fremhævede hjælpen til landbruget og fortsatte: 
„Som et ikke ringere Gode opfatter vi det, at der omsider nu ved 
Samvirken fra alle Sider synes skabt en varig Arbejdsløshedshjælp 
til Afløsning af de sidste Aars usikre og utilfredsstillende Forhold“. 
Den 19.6.1932 noterede avisen med tilfredshed, at Steincke med 
den nye arbejdsløshedslov var kommet igennem med det første af 
fire lovforslag, der tilsammen skulle udgøre socialreformen.

Oppositionsaviserne – foråret 1932

Frem til forliget havde Venstre fastholdt synspunkterne om tilpas-
ning af de offentlige udgifter og lønningerne som en forudsætning 
for at løse krisen. Fra politiske møder den 1.6.1932 blev fremtræ-
dende venstremænd endnu citeret for, at forudsætningen for et for-
lig med regeringen var, at man forlod efterårets lovgivning og slog 
ind på forsikringsprincippet. Venstres holdning til de arbejdsløse 
var skarpt markeret ved indledningen til de afsluttende forhandlin-
ger, og den lå direkte i forlængelse af de synspunkter, der havde ført 
til lovrevisionen i 1927. Arbejderbevægelsens krav om en 40 timers 
arbejdsuge blev helt afvist.

Den 12.6.1932 hævdede en leder i Fyns Tidende, at det var den 
socialistiske understøttelsespolitik, der skabte de mange arbejdslø-
se ved at umuliggøre vilkårene for erhvervslivet. Men samtidig var 
der også en nyhedsorientering, der antydede muligheden for et for-
lig mellem de fire gamle partier, som i hovedsagen var en realitet i 
nyhederne den 16.6.1932. Ved præsentationen lagde Fyns Tidende 
vægt på de resultater, der var opnået for landbruget. Ved tolkningen 
af forligets betydning for de arbejdsløse blev der slået på, at man nu 
reelt havde fået forsikringsprincippet gennemført via reglerne for 
oprettelse af fortsættelseskasser. Med ændringerne i den alminde-
lige arbejdsløshedslovgivning ville man få „Forsikringsprincippet 
gennemført fuldt ud, saaledes at der skabes Mulighed for Oprettelse 
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af Krisekasser til bestridelse af de ekstraordinære Arbejdsløshedsud-
gifter under samtlige Fag“.

I en udtalelse fra Venstres partisekretariat, gengivet i Fyns Ti-
dende den 17.6.1932, blev det betonet, at forliget betegnede en be-
gyndende afvikling af understøttelsespolitikken. Med hensyn til de 
arbejdsløse „skabes der nu Sikkerhed for, at den fremtidige Arbejds-
løshedslovgivning saavel for den ordinære som den ekstraordinære 
Understøttelse helt og fuldt føres over paa Forsikringsgrundlaget, 
hvorved et stort Fremskridt er naaet“. Ved de afsluttende forhand-
linger i Folketinget undlod Krag dog ikke at tale om det socialisti-
ske fagforeningstyranni, der havde ført erhvervslivet ind i en skrue-
stik.

Berlingske Tidende bragte den 24.6.1932 en mere principiel ind-
vending mod forliget, skrevet af den senere økonomiprofessor ved 
Aarhus Universitet, Jørgen Pedersen. Artiklen var et frontalangreb 
på finansminister Bramsnæs’ klassiske finanspolitik: „Det er et Dog-
me i ortodoks Finanspolitik, at der skal være Balance paa Statens 
Budget, dvs. at de løbende Statsudgifter skal dækkes gennem Skat-

Stemningsbillede af arbejdssøgende i 1930’erne foran stadfæstemandens kon-
tor. Foto: POLFOTO.
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ter eller Overskud af Statsvirksomhed – ikke blot som naturligt er i 
Gennemsnit over en Aarrække, men inden for hvert enkelt Finans-
aar. Det er en kendt Sag, at den nuværende Finansminister er en iv-
rig Tilhænger af denne Teori; det høster han Ros for fra alle Sider, og 
der er ingen Fare for, at vi her i Landet kommer ud i finansielt Kaos, 
saa længe han har Ansvaret for Statens Finanser. Derimod kan man 
somme Tider frygte, at den Finanspolitik, der drives, skal føre til, at 
der ikke bliver meget andet tilbage af vort økonomiske Liv end et vel 
balanceret Statsbudget.

Den finanspolitiske Ortodoksi gav sig et meget tydeligt Udslag i 
det nyligt vedtagne Kriseforlig, hvor der ikke alene bevilgedes Dæk-

Socialreformens arkitekt: K.K. Steincke. Foto: POLFOTO.
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ning for de Udgiftslove, som Forliget omfattede, men hvor de poli-
tiske Partier ogsaa gik med til Finansministerens Krav om allerede 
nu at bevilge nye Skatter for et Underskud paa indeværende Aars 
Finanslov, et Underskud, der vel er sandsynligt, men som dog end-
nu ikke er Virkelighed“. Økonomen konkluderede, at det var mere 
rationelt at skåne skatteyderne ved under krisen at optage lån til 
de hjælpeforanstaltninger, krisen krævede, så ny købeevne kunne 
opstå.

9.6. Foråret 1933: Steinckes socialreform
Kanslergadeforliget i januar 1933 er blevet tolket som prototypen på 
de kriseforlig, det forhandlende folkestyre indgik i 1930’erne. I disse 
forlig renoncerede de deltagende partier, i dette tilfælde Det Radi-
kale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre, på det strengt ideologi-
ske for i stedet pragmatisk at varetage deres vælgeres interesser: Man 
gav sig på nogle punkter og fik så til gengæld væsentlige indrøm-
melser hjem til sine vælgere på andre. Det var dog kun en kort pe-
riode, forligene blev gennemført i. Kun i årene 1931-1933 var krisen 
så hård, at partierne afstod fra parolerne fra 1920’erne. Efter 1936 
fik regeringen flertal i Landstinget, og behovet for forlig var heller 
ikke så stærkt længere.

Baggrunden for Kanslergadeforliget var en optrækkende lockout 
i januar 1933. Arbejdsgiverne krævede i en situation, hvor 44 % af 
de organiserede arbejdere gik ledige, en reduktion af lønnen på 20 
%, idet de hævdede, at de ikke-organiserede arbejdsgivere betalte 
indtil 30-40 % under tariffen.

Afstanden mellem parterne var så stor, at forligsmanden den 
27.1.1933 opgav videre mægling.

Regeringen fremsatte forslag om lov til forlængelse af de gæl-
dende overenskomster og om forbud mod arbejdsstandsninger, 
men kunne forudse at ville blive nedstemt i Landstinget. Da land-
bruget tidligere i januar havde fremsat krav om en kronesænkning 
for at fremme konkurrenceevnen samt en række andre krav, eksi-
sterede der imidlertid forligsmuligheder. Kanslergadeforliget natten 
mellem den 29. og 30.1.1933 indebar, at overenskomsterne fortsatte 
uændret i det næste år, at kronen blev nedskrevet med ca. 10 %, at 
ejendomsskatterne i landbruget blev reduceret, at der gennemfør-
tes en rentesænkning, og at der indførtes en række prishævende 
og -stabiliserende ordninger for landbruget. Endvidere lå vejen fri 
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for Steinckes socialreform. For de arbejdsløse betød forliget vinter-
hjælp, finansiering af kommunalt og kooperativt byggeri, uddeling 
af kød og offentlige arbejder for 75 mio. kr.

Indeholdt i socialreformen var Loven om offentlig Forsorg, der er-
stattede Fattigloven af 1891 med senere tilføjelser. Efter denne lov 
kunne langvarigt arbejdsløse, der ikke faldt ind under bestemmel-
serne om særhjælp, modtage såkaldt kommunehjælp, eller i daglig 
tale socialhjælp. Hverken sær- eller kommunehjælpen havde konse-
kvenser for de borgerlige rettigheder. Mens arbejdsløshedsunder-
støttelsen havde faste takster, var kommunehjælpen baseret på so-
cialudvalgenes skøn over den arbejdsløses behov, idet invalide- og 
aldersrenten dog generelt satte normen. Selvom kravene til under-
støttelsesretten blev blødt op frem gennem 1930’erne, og antallet 
af forsikringsdækkede ledige dage derved steg, var endnu i 1933 
mange arbejdsløse faldet for reglerne om en vis beskæftigelse inden 
for en given periode. Med socialreformen var hjælpen efter a-kas-
sedækningens udløb nu garanteret og blev normalt givet uden ind-
skrænkninger i de borgerlige rettigheder.

Regeringsorganerne, foråret 1933

I januar 1933 indtog de arbejdsløse en fremtrædende placering i 
Social-Demokraten, og den 31.1.1933 dominerede forliget forsiden: 
„Foranstaltninger, der vil bringe Tusinder af Arbejdsløse i Arbejde“. 
I en leder hed det: „Det store Kriseforlig, som i Gaar blev sluttet, vil 
komme til at staa i Historien som den største politiske Bedrift i den-
ne Menneskealder. Naar man ser paa den lange Række af Lovforslag, 
hvis Gennemførelse sikres, store aarelangt diskuterede Spørgsmaal, 
der løses, saa vil man forstaa, at det i Virkeligheden er et Tiaars Lov-
givningsarbejde, som Krisen her har modnet og bragt til Gennem-
førelse paa et Par Uger“. Om forligets betydning for de arbejdsløse 
hed det: „Samtidigt gennemføres den længe ventede Vinterhjælp til 
de Arbejdsløse og selve den Socialreform, som Steincke nu i 8 Aar 
forgæves har forhandlet med de andre Partier“. Men ellers betonede 
avisen, at forliget havde banet vejen for „at genrejse det danske Er-
hvervsliv, som ved den kapitalistiske Krise er kommet paa Afgrun-
dens Rand. Den kapitalistiske Produktion har ikke evnet ved egne 
Kræfter at overvinde Krisen. Statsmagten har maattet træde til“.

Efter denne massive tilslutning til forliget søgte Social-Demokra-
ten i foråret 1933 gang på gang at afvise alle anklager mod den nye 
sociallov for at skabe problemer med arbejdslysten. Avisen slog me-
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get kontant på, at de arbejdsløse først og fremmest ønskede arbejde 
og ikke socialhjælp. Samtidig fremsattes en række socialdemokrati-
ske lovforslag på arbejdsmarkedsområdet, eksempelvis forslag om at 
forbyde overarbejde, forslag om en 40 timers arbejdsuge ved arbej-
der med beskæftigelsesmæssigt sigte og forslag om tilskud til mer-

I den tegnede agitation slog Social-Demokraten på, at dét, arbejderne mest af 
alt ønskede, var arbejde. Her i form af en tegning af Anton Hansen i Social-
Demokraten den 2.4.1933. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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beskæftigelse. Avisen vendte sig mod ethvert forslag om at nedsætte 
lønnen for at styrke konkurrenceevnen. 30’ernes krise blev tolket 
som en efterspørgselskrise, og her ville en lønnedgang formindske kø-
bekraften og derved give flere arbejdsløse. Dybest set, gentog avi-
sen, var krisen et udtryk for kapitalismens planløshed.

Fra tid til anden blev det nævnt, at loven om den offentlige for-
sorg direkte tog højde for misbrugsproblemer blandt de arbejdsløse. 
Det skulle ikke kunne betale sig at være arbejdssky. Fx ville kommune-
hjælpen som regel fortsat få „Fattighjælps Virkninger, hvis Nyde-
ren gennem uordentlig Livsførelse, Uforsvarlig Økonomi eller ved 
at nægte at tage Arbejde selv er Skyld i, at han skal ydes Hjælp“ 
(2.4.1933).

Politiken beskrev de fortsatte forhandlinger om Socialreformen i 
en artikel den 1.3.1933. Artiklen betonede, at „efter Forliget skal So-
cialreformens Gennemførelse ikke medføre yderligere Udgifter for 
Staten. Da Forslaget blev fremsat, regnede man med, at dets Gen-
nemførelse vilde medføre en forøget Udgift paa 13-14 Mill. Kr. Den-
ne Merudgift er nu bragt ud af Verden, og som Forslaget vil komme 
til at se ud efter Vedtagelsen af de stillede Ændringsforslag, vil det 
altsaa ikke medføre nogen Forøgelse af de sociale Udgifter“. Netop 
dette punkt – antagelsen om at reformen var budgetneutral og der-
med ikke ville øge skattetrykket – blev ivrigt debatteret i de borger-
lige aviser.

Artiklen „Det vigtigste af alt: Skaf Arbejde!“ den 7.3.1933 gik 
ikke direkte ind i spørgsmålet om socialreformen, idet den hand-
lede om opstilling af en radikal politiker til byrådsvalget i Århus. 
Alligevel er indlægget værd at nævne, da det peger på de politiske 
prioriteringer, de radikale havde ved denne tid. Partiet fremhæve-
de således, at dét, det gjaldt om under krisen, ikke var at smække 
de offentlige kasser i for anlægsarbejder og investeringer. Offentlige 
byggerier og anlæg var nemlig langt at foretrække frem for passiv 
forsørgelse. Herved lå avisen ikke langt fra den socialdemokratiske 
argumentation. Indlæg tidligere på året havde ligeledes sluttet op 
om tanken om, at det var bedre at sætte aktiviteter i gang via offent-
lige midler end at lade mennesker gå ubeskæftigede. Den 23.3.1933 
fremgik det af en artikel i Politiken – „Steinckes store Fremstød mod 
Arbejdsløsheden“ – at 1920’ernes debat om aflønningen ved nød-
hjælpsarbejder igen dukkede op i aviserne. Det blev nævnt, at visse 
nødhjælpsarbejder ved en lovbefalet indskrænkning af arbejdsugen 
til 40 timer nødvendigvis „maatte gennemføres til tarifmæssig Be-
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taling. Ellers ville man komme saa betænkeligt nær ved Arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen, at Arbejdernes Interesse i at søge Beskæftigelse 
vilde betydeligt svækkes“.

De borgerlige aviser var delte

Den 15.1.1933 bragte Fyns Tidende en gengivelse af et radioforedrag 
S.P. Larsen (V) havde holdt over temaet Nogle Tal fra vore sociale Love. 
I foredraget anerkendte den liberale MF’er, at staten skulle træde til 
og hjælpe samfundets svageste. Hovedprincippet burde dog være 
(stats-) hjælp til selvhjælp i form af forsikringsordninger. Venstre 
foretrak som altid en model, hvor borgerne skulle sikre sig mod føl-
gerne af sociale begivenheder gennem en forsikringsordning, der 
blev støttet af det offentlige. For arbejdsløshedsunderstøttelsen blev 
det formuleret på denne måde: „Det offentlige erkender, at den, der 
saaledes sparer op til de ringere Tider, er værd at yde en Støtte, hvor-
for det offentlige yder Tilskud. Derved øges den opsparede Sum, og 
derved tilvejebringes ad forsikringsmæssig vej et ikke ubetydeligt 
Fond til Hjælp i ledige – arbejdsløse – Perioder“.

På trods af denne mere principielle anerkendelse af det offent-
liges indsats hævdede indlægget, at der var grund til at overveje 
den videre udvikling. For det var jo sådan, at selvom staten brugte 
mange millioner kr. på forsikringsordningerne, steg antallet af per-
soner på egentlig fattighjælp. S.P. Larsen henviste til, at der i 1922-
23 havde været 79.000 fattigunderstøttede, 113.000 i 1932-33: „Til-
bage bliver det alvorlige Spørgsmaal, om den vidt forgrenede sociale 
Hjælpelovgivning har understøttet og fremhjulpet Selvhjælpsviljen 
i vort Folk? Eller har Hjælpelovgivningen virket modsat? Har den 
virket som Sovepude eller som en Støtte af Værdi under tunge Ti-
der?“ (15.1.1933). Midt i januar 1933 var signalet i Venstre-orga-
net, at tiden ikke var inde til sociale reformer. I stedet burde man 
gen overveje de negative virkninger i form af tabt vilje til at forsør-
ge sig selv. Ordningerne vurderedes til at have et potentiale til at 
skabe arbejdsløshed i sig selv. Denne holdning, der repræsenterede 
en ubrudt linje tilbage til Venstres tidligere principielle markerin-
ger, kan måske forklare den vinkling, avisen senere lagde på social-
reformen, der udsprang af forliget mellem regeringen og Venstre. 
Her gjaldt det nemlig om at nedtone betydningen af socialreformen 
og desuden slå på, at Venstre havde modereret Socialdemokratiets 
kostbare reformønsker.

Nyheden om Kanslergadeforliget blev modtaget med anerken-
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dende vendinger den 31.1.1933. I orienteringen indgik i en bisæt-
ning, at der skulle optages et arbejde for gennem førelse af Stein ckes 
socialreform. En leder samme dag søgte at slå fast, at der med for-
liget omsider blev rettet op på erhvervenes rentabi litet, hvor den 
hidtidige krisepolitik alene havde rettet sig mod en ren understøt-
telsespolitik. For landbruget betød for liget betydelige økonomi-
ske lettelser, hvilket avisen lagde vægt på ville konsolidere landets 
største eksporterhverv. Socialreformen eller forligets fordele for 
Socialdemo kratiet og arbejderne blev ikke omtalt i lederen. De ar-
bejdsløse blev heller ikke nævnt, bortset fra at lederen noterede, 
at en fremgang i landbruget ville smitte positivt af på hele økono-
mien.

I en politisk kommentar, udsendt af Venstres sekretariat og gen-
givet i Fyns Tidende den 2.2.1933, blev forliget analogt med vur-
deringen i Social-Demokraten udråbt til „vel nok det største Forlig, 
der endnu er afsluttet her i Landet. I Betydning lader det sig hel-
ler ikke undervurdere. Over en bred Front tager man Pro blemerne 
op til Løsning, saaledes at den almindelige samfundsø konomiske 
Virkning vil blive særdeles betydningsfuld for samtlige Erhverv paa 
Land som i By“. Der skulle altså ikke være tvivl tilbage om det rime-
lige i, at Venstre havde indgået forlig med Socialdemokratiet. Heller 
ikke selvom forliget var blevet indgået uden om de konservative.

Det er værd at fastholde, at denne vinkling gik igen i den kom-
mende tid. Forliget skulle efter Venstrepressens udlægning først og 
fremmest bedre erhvervslivets – især landbrugets – vilkår. Forhand-
lingerne om en socialreform var noget sekundært, der til dels havde 
et forklaringsbehov i forhold til tidligere markerin ger. Den politiske 
kommentar den 2.2.1933 var karakteristisk for argumentationen: „I 
den Overgangstid, der gaar, inden de heldbringende Virkninger af 
den planlagte Krisepolitik kan udfolde sig, er det rimeligt, at man 
kommer de af Erhvervskrisen haardt ramte ubeskæftigede Medbor-
gere til Hjælp. Dette har Venstre aldrig paa noget Tidspunkt nægtet. 
Vi har advaret mod den planløse Understøttel sespolitik saavel til 
Erhverv som til Enkeltpersoner, men en forsvarlig Understøttelse 
til de uforskyldt ramte, naar Stats magten samtidig gør sin Skyldig-
hed for at skaffe Beskæftigel sesmuligheder paa et sundt og naturligt 

Kriseforliget kom på forsiden af Fyns Tidende den 31.1.1933. Avisen betonede 
hjælpen til landbruget, og at der var skabt fred på arbejdsmarkedet. Foto: Det 
Kongelige Bibliotek. Avislæsesalen.
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Grundlag, har Venstre gennem Aarene været rede til at støtte“.
Oluf Krag kommenterede forliget to uger senere. Under forhand-

lingerne om en udfyldning af socialreformen ville Venstre søge at 
få styrket incitamenterne til selvforsørgelse, og man ville endnu en 
gang pege på forsikringsordninger. For at imødegå den konservative 
kritik, der forudså et stigende skattetryk, slog avisen fast: „Forligets 
Enkeltheder maa ikke ødelægges ved nye Skattepaalæg“. I en leder 
den 15.2.1933 blev det igen betonet: „Det første Kriseforlig uden om 
Venstre var jo i Modsætning hertil en ren og skær Understøttelses-
forretning uden en eneste Bestræbelse for at give Erhvervene lettere 
Kaar“.

Berlingske Tidende markerede en udtalt opposition. Mere ge-
nerelt satte Kanslergadeforliget skel mellem byernes borgerskab på 
den ene side og bønderne på den anden. Det Konservative Folke-
parti havde været udelukket fra forhandlingerne, og partiets krav 
om toldbeskyttelse var ikke blevet imødekommet. Arbejdsgivernes 
lockout, som de formentlig havde vundet, hvis det var kommet til 
arbejdskamp, var også blevet forhindret. Desuden blev der forudset 
solide problemer med hele forsikringsprincippet: „Der gaas alt for 
vidt med Ydelse af offentlig Hjælp, saaledes at det maa befrygtes, at 
det enkelte Samfundsmedlems Lyst til og Interesse i at sikre sig mod 
de Vanskeligheder, Livet kan frembyde, i meget be tænkelig Grad vil 
svækkes“ (31.3.1933).

I foråret 1934 fulgte Berlingske Tidende op på socialreformens 
finansielle virkning i kommunerne. Det fremgik, at selvom arbejds-
løsheden i vinteren 1933/34 lå 30 % under den forrige vinters, hav-
de fx Randers Kommune alligevel budgetteret en merudgift til socia-
le foranstaltninger på 600.000 kr. Det konservative byrådsmedlem 
Kabell så det som en direkte følge af socialreformen og hævdede, at 
resultatet var kraftigt stigende skatter. Mere overraskende gik også 
den socialdemokratiske viceborgmester N. Borgen heftigt imod re-
formen: „Vi er jo fuldstændig prisgivet Lovgivningsmagten (…). Selv 
om Arbejdsløshedstallet er gaaet ned, vil de sociale Udgifter næppe 
dale synderligt. Der er jo efter Socialreformen kommet saa mange 
paa Kommunehjælp, som ikke tidligere har faaet. Rammerne for de 
sociale Udgifter er blevet ikke saa lidt udvidet“ (29.3.1934).

Den forhenværende Århus-borgmester Jacob Jensen udtalte til 

Fra Berlingske Tidendes reportage om kommunernes økonomi, foråret 1934. 
Foto: Det Kongelige Bibliotek, avislæsesalen.
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avisen: „ (…) en af de værste fejl er jo Taksterne. De flyder jo helt ud, 
og der kan gives til næsten hvem som helst. Jeg hørte forleden om 
en Moder, der gik paa Natklub med sin 19-aarige Dreng og soldede; 
men næste Dag mødte de begge op og fik Understøttelse“. Avisen 
tøvede da heller ikke med at konstatere alvorlige effekter fra social-
reformen på arbejdsudbuddet. Arbejdsanvisningen i Vejle meldte, 
at der var masser af ledige pladser i landbruget, men „næsten ingen 
unge Mænd, der ønsker at faa dem. Karlene vil helst ikke ud paa 
Landet igen, naar de først er kommet ind til Byerne“. Som avisen 
understregede: „Understøttelse hellere end Arbejde“.

I Dagens Nyheder betonede en leder den 10.1.1933 det nødven-
dige i et fordomsfrit samarbejde mellem partierne. En eventuelt 
ideologisk linje i forhold til fx de arbejdsløse var helt nedtonet, og 
lederen antydede behovet for en samlingsregering. Krisen, hvor le-
deren anslog et reelt ledighedstal på op mod 300.000, var ved at 
gøre alle parter møre. Den 24.1.1933 omtalte avisen et konservativt 
møde, hvor den konservative Ole Bjørn Kraft havde rejst krav om 
en samlingsregering. Den 26.1.1933 fremgik det imidlertid, at de 
konservative var på vej til at isolere sig fra forhandlingerne. Årsa-
gen var partiets holdning til krisehjælp til de arbejdsløse i en situa-
tion med mulig kommende storlockout: „Som bekendt indtager det 
konservative Folkeparti det Standpunkt, at Partiet ikke vil gaa med 
til vedtagelsen af Lovforslaget om Vinterhjælp til de Arbejdsløse i 
dette Øjeblik, hvor Lockout- og Strejketrusler hænger truende over 
Samfundet, idet Vedtagelsen faktisk vil betyde Statsbevilling af en 
Hjælp paa 12 Millioner Kroner til den ene af Stridens Parter“. Sam-
me dag bragte avisen et referat af et møde i den konservative klub. 
Kontorchef i Arbejdsgiverforeningen, Carl Plum redegjorde her for, 
at kravet om en nedgang i lønnen på 20 % var et samfundsnyttigt 
krav. En fortsættelse af den nuværende situation, hvor de høje løn-
ninger holdt så mange arbejdere ude af produktionen, ville være 
skæbnesvanger.

Den 29.1.1933 anerkendte Dagens Nyheder igen behovet for en 
samlet kriselovgivning og håbede, at de fire store partier ville kom-
me med i forliget, så alle interesser blev afvejet. Det blev ikke til-
fældet, og den 31.1.1933 beklagede en leder, at de konservative var 
holdt ude. Den 1.2.1933 mindede Dagens Nyheder om det overra-
skende i, at det blev Venstre, der indgik forlig med regeringen om 
socialreformen. De konservative havde tidligere vist større forhand-
lingsvilje, men „i Tidens Løb har der vist sig en stigende jydsk In-
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teresse for Socialreformen, hvis Refusionsregler ikke mindst vil faa 
Betydning i Retning af Lettelser for Kommunerne i disse Landsde-
le“. Samme dag refererede avisen fra forhandlingerne i Landstinget, 
hvor de konservative hældte deres galde ud over Venstre: „Ingen 
har stærkere angrebet Stivheden i Tariferne, og i Dag sikrer Venstre 
de gældende Løntarifer et Aar og hindrer de Lønnedsættelser, Par-
tiet altid har krævet“. Et vægtigt udfald kom den 9.2.1933, da avisen 
gengav fire store erhvervsorganisationers kritik af socialreformen. 
De frygtede kraftigt stigende skatter, og at de nye understøttelses-
muligheder skulle kunne misbruges af fagforeningerne under ar-
bejdskonflikter som en offentligt finansieret konfliktfond.

Avisens platform som talerør for industrien slog igennem den 
31.3.1933, da den bragte et referat af en tale Industrirådets formand, 
professor Karl Meyer havde holdt på Industriforeningens General-
forsamling. Meyer tolkede Kanslergadeforliget som en forbrødring 
af landbrugets interesser med fagbevægelsens med det sigte at skaffe 
landbruget og arbejderne statslig understøttelse. Denne understøt-
telse skulle så finansieres gennem en øget beskatning af industrien, 
der også via en svag toldbeskyttelse og regeringens handelspolitik 
blev mere eller mindre ladt i stikken. Men Meyer forudså samtidig, 
at skulle de arbejdsløse skaffes arbejde måtte det ske i industrien, og 
det var „uklogt at tappe Byernes Erhvervsliv for store Midler, saa-
ledes at det bliver vanskeligt at skabe nye Arbejdsmuligheder ved 
Udvidelsen af tidligere Anlæg eller ved Oprettelsen af nye Virksom-
heder“. Med forliget var fulgt nye understøttelsesmuligheder og en 
dyr socialreform, der skulle lægges til den i forvejen „meget betæn-
kelige Udvidelse af Arbejdsløshedsunderstøttelsen, som blev gen-
nemført i Efteraaret“. Det var i det hele taget ødelæggende, at indu-
strien blev forhindret i at tilpasse lønniveauet i Danmark, samtidig 
med at uddelingen af understøttelser skulle tvinges op.

Arbejderbladet: Foråret 1933

Arbejderbladet søgte i foråret 1933 at fortsætte mobiliseringen af de 
arbejdsløse, idet Kanslergadeforliget blev angrebet for at være udar-
bejdet af en „regeringskoalition“ bestående af tre borgerlige partier: 
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre. Den 6.1.1933 
kaldte avisen til „Massedemonstration for Arbejde og Brød!“ for at 
gennemtvinge vinterhjælp til de arbejdsløse, og ved Rigsdagens åb-
ning efter juleferien gav den parolen „Arbejdsløse mød op foran 
Rigsdagen paa Tirsdag og kræv Vinterhjælp! Lad Parlamentarismen 
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staa i den udenomsparlamentariske Kamps Tegn!“ Samtidig med 
den implicitte voldsretorik angreb den politiet for under den social-
demokratisk-radikale regeringsledelse at forberede sig til en ekstrem 
undertrykkelse af de demonstrerende. På trods af, at nazismen var 
ved at overtage magten i Tyskland var socialdemokraterne fortsat 
hovedfjenden i den kommunistiske klassekamp.

Da Kanslergadeforliget var en kendsgerning med den deri inde-
holdte vinterhjælp til de arbejdsløse, angreb avisen, at hjælpen i 
stort omfang ville blive givet som tilskud til brændsel, belysning, 
beklædning og bolig. Disse poster blev i forvejen betalt af hjælpe-
kasserne. Der var kun tale om et ændret bogholderi – ikke om en 
bedre hjælp. DKP havde derimod krævet udbetalinger til alle ar-
bejdsløse uden om de kommunale kasser. Den 11.4.1933 gennem-
gik Arbejderbladet socialreformen: „Rationalisering er sikkert det 
bedste Udtryk, man kan bruge til at karakterisere Socialreformen, 
fordi den baade i sine økonomiske og politiske Virkninger saavel 
ved hele sin praktiske Gennemførelse er gennemsyret af en kapita-
listisk Rationaliseringstendens“.

9.7. Januar 1937: Debatten om beskæftigelsesarbejder
Kriseforligene nåede det mest omfattende indhold i Kanslergade. 
Da konjunkturerne derefter så småt vendte, og da de enkelte er-
hvervsgrupper blev mindre udsatte, blev lysten til at indgå forlig 
reduceret. Da Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet opnåede 
flertal i Landstinget i 1936, var det også af mindre betydning, om de 
borgerlige partier ville indgå i forlig. De gamle ideologiske modsæt-
ninger mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier blev med 
andre ord igen trukket op.

I Social-Demokraten var det et højt prioriteret politisk mål at 
nedbringe arbejdsløsheden, idet de socialdemokratiske politikere 
havde en stærk og ofte erklæret tiltro til de muligheder, staten og 
kommunerne havde for at skaffe beskæftigelse. En debat i januar 
1937 giver et tidstypisk indblik i avisernes positionering, og denne 
meningsudveksling er derfor fulgt i det følgende. Debatten knyttede 
sig til et forslag fra socialministeren om nødhjælpsarbejder fremsat 
i december 1936 og til et forslag fra trafikministeren om anlægsar-
bejder fremsat i januar 1937. Baggrunden var stigende ledighedstal 
samt et stort antal langtidsledige og unge ledige.
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Regeringsaviserne

Den 9.1.1937 meddelte Social-Demokraten: „Arbejdsløsheden be-
kæmpes med offentlige Arbejder for 45 Millioner Kr.“ Brødteksten 
uddybede: „Nødvendigheden af dette nye Regerings-Fremstød for 
Beskæftigelsen har sin særlige Baggrund i den voksende Arbejdsløs-
hed, der i ganske særlig Grad rammer de ufaglærte Arbejdere, idet 
over 40 Procent af Arbejdsmændene er ledige“. Trafikminister N. Fi-
sker havde fremsat forslag om anlæg af viadukter, tilskud til kom-
munale vejforbedringer etc., og disse arbejder skulle gennemføres 
til tarifmæssig betaling i en fuld arbejdsuge. Langvarigt arbejdsløse 
og unge arbejdsløse ville få fortrinsret. Aktiviteterne skulle yderli-
gere kombineres med socialministerens forslag fra december 1936 
om nødhjælpsarbejder, der ligeledes skulle gennemføres til tariffen, 
men med en arbejdsuge på kun fire dage. Social-Demokraten kon-
kluderede, at der var tale om særdeles værdifulde initiativer til be-
kæmpelse af ledigheden.

Den 21.1.1937 gengav Social-Demokraten debatten under før-

Stauning betonede i 1930’erne de store anlægsarbejders betydning for beskæf-
tigelsen. I 1935 blev Lillebæltsbroen, der ovenfor ses under konstruktion, ind-
viet og i 1937 Storstrømsbroen. Foto: Holger Damgaard, POLFOTO.
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stebehandlingen. Nu var fronterne fra 1920’erne igen trukket op: 
„Venstres Ordfører var Hr. Erik Eriksen, der paa en ret udfordrende 
Maade afviste Regeringens bestræbelser for at formindske Arbejds-
løsheden. Talen var en Samling af Venstres mest udslidte antisocia-
listiske Fraser. Erik Eriksen frygtede, at de foreslaaede „dybe Ind-
greb“ i Erhvervslivet vilde faa skadelig Indflydelse og specielt gøre 
Mangelen paa Arbejdskraft ved Landbruget endnu større. Den ene-
ste Vej var at komme bort fra „de stive Tariffer“ – iværksætte Arbej-
de til Underbetaling“. Den 22.1.1937 var der nye referater: Johannes 
Foget fra Det Frie Folkeparti, der fra januar 1939 tog navneforandring 
til Bondepartiet med udtalte nazistiske sympatier, var yderst afvisen-
de over for offentlig beskæftigelse af de arbejdsløse. Det var efter 
hans vurdering kun egnet til at skade landbruget ved at forværre 
manglen på ung arbejdskraft, „skulde man have kunstige Foran-
staltninger imod, at den arbejdsløse Byungdom forsumpede, kunde 
man f.Eks. genoplive Landstormen“. Referatet antyder, hvilket pres 
Venstre mødte fra radikaliserede kredse i landbruget, først og frem-
mest LS, som Foget var sekretær for fra 1931 til 35. Alfred Jensen 
fra DKP var mere stemt for en overenskomstmæssig nedsættelse af 
arbejdstiden uden lønafkortning, men ville dog ifølge Social-De-
mokraten vedgå, at en lov ville bedre beskæftigelsen. DKP’s forhold 
i 1930’erne til Socialdemokratiet var på intet tidspunkt kammerat-
ligt, men efter overgangen til en folkefrontsstrategi i 1936 var den 
rabiate kritik af socialdemokraterne nedtonet.5

Venstres Vanggaard blev citeret for „begærligt at gribe Tanken 
om forøgede Militærindkaldelser som Middel mod Arbejdsløshe-
den“, og den konservative Boeck-Hansen var „pinligt berørt ved 
Tanken om, at de foreslaaede Nødhjælpsarbejder skulde lønnes ef-
ter Dansk Arbejdsmandsforbunds Entreprenør-Overenskomster 
med deres høje Tillæg for Akkordafsavn“.

Socialministeren, socialdemokraten Ludvig Christensen, der 
havde afløst Steincke på posten, holdt en længere svartale. Her gik 
det hårdt ud over markedsøkonomiens muligheder for at løse be-
skæftigelsesproblemet. Om de borgerliges påstande om, at social-
reformen trak unge landarbejdere til byerne til et liv på understøt-
telse, henviste Christensen til en helt ny undersøgelse: „Det er ikke 
Regeringens Skyld, at Lønvilkaar og Fremtidsmuligheder i Landbru-
get er saadan, at der stadig har været Ungdomsudvandring“. Tidli-
gere var de unge udvandret til USA, men det kunne de ikke længere. 
Om kravet om lønreduktioner svarede han, at Erik Eriksen ikke var 
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i stand til at nævne et eneste land, hvor arbejdsløsheden var blevet 
løst ved, at „man havde ødelagt Fagforeningerne, drevet Lønnin-
gerne ned og forvandlet Arbejderklassen til Pjalteproletariat“.

I Politiken var agitationen mindre skarp. Den radikale avis tol-
kede initiativerne som det „vistnok“ største forslag om offentlige 
anlægsarbejder til imødegåelse af arbejdsløsheden. Når forslagene 
kom nu, hang det sammen med „en Forandring i de politiske Magt-
forhold“, dvs. den kendsgerning, at oppositionen ikke længere hav-
de flertal i Landstinget. En leder samme dag konstaterede: „Kyndige 
Folk mener, at ca. 30.000 af de Arbejdsløse er ganske unge, under 
22 Aar, og en anden væsentlig Del har overhovedet ikke været i Ar-
bejde i flere Aar. Det er da en uafviselig Nødvendighed, at der bli-
ver gjort en kraftig Indsats for at skaffe Arbejde“. Lederen fortsatte: 
„Tusinder og atter Tusinder af Arbejdsløse kan atter faa Lov at tage 
fat. Tusinder af Unge, der nu – i ødelæggende Lediggang – hutler sig 
igennem med Ugehjælpen fra Socialkontoret, vil faa Lejlighed til at 
lære, hvad Arbejdet er værd. Og samtidig tilføres Samfundet materi-
elle Værdier“. Med afviklingen af det borgerlige flertal i Landstinget 
måtte al konservativ tale om arbejdslejre for ungdommen være for-

Arbejdsløse på beskæftigelsesarbejde ved udgangen af 1930’erne i plantage 
tæt ved Esbjerg. Foto: Arbejdermuseet/ABA.
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duftet: „De Forslag, der nu af Regeringen er lagt frem for Offentlig-
heden, betyder en kraftig Afvisning af alle Planer om at sætte Dan-
marks Ungdom i militære Arbejdslejre, men at give Ungdommen de 
Arbejdsmuligheder, de har Krav paa“. Denne linje var værd at for-
følge i forhold til de pacifistiske radikale læsere, og kontekstuelt var 
den værd at fastholde i forhold til militariseringen af arbejdsmarke-
det syd for grænsen.

De borgerlige aviser

De borgerlige aviser var kritiske over for beskæftigelsespolitikken, 
og Venstres organer var hårdere i kritikken end de konservatives.

Den 21.1.1937 omtalte Jyllands-Posten, at 30 millioner kr. skul-
le gå til uproduktivt arbejde: „Hr. Erik Eriksen (V.): At Arbejde er 
bedre end Understøttelse er givet, men Spørgsmaalet er da heller 
ikke, om man skal have Arbejde eller Understøttelse, men hvorledes 
Arbejdsløsheden skal bekæmpes. Statens Indgreb opretholder kun-
stigt Arbejdsløsheden. Hvis man nu beslaglægger store Kapitaler til 
uproduktive Arbejder, vil der blive Arbejdsløshed andet Sted – man 
vil flytte de unge fra Marken og over Landevejsgrøften ud paa Lan-
devejen. Ved de stadige Laan vælter man yderligere Byrderne over 
paa den kommende Ungdom, der ikke kan nægte sig at vedgaa Arv 
og Gæld – den faar for resten kun det sidste. Forslaget er Betaling for 
socialistisk Erhvervspolitik“. Carsten Raft fra de konservative karak-
teriserede forslaget som „en Kirkegaard for sammenbrudte Lovfor-
slag“. I det hele taget havde initiativer frem gennem 30’erne af den-
ne karakter efter den konservative politikers udsagn langtfra haft 
succes (Jyllands-Posten 21.1.1937). Det nuværende forslag mangle-
de plan og konkretisering: Hvilke arbejder skulle udføres, og hvil-
ken myndighed skulle administrere dem?

Nationaltidende skruede op for kritikken, da socialministerens 
forslag kom til forhandling. Der var dog den afvigelse fra linjen i 
Jyllands-Posten, at Nationaltidende gav regeringens afvisning af en-
hver form for militarisering af arbejdsmarkedet, som den der havde 
fundet sted i Tyskland, mere spalteplads. Socialministeren afviste 
således ifølge Nationaltidende kritikken for manglende planlæg-
ning med følgende begrundelse: „Der blev spurgt om Arbejdsplan. 
Jeg kan henvise til Planerne fra de to sidste Aar. Men noget nærmere 
kan jeg ikke oplyse, det vil være urimeligt at foretage Flytning, Sam-
menstuvning og Kasernering af Arbejdskraften, og Arbejderne maa 
derfor rette sig efter de lokale Forhold“ (22.1.1937).

Hvad skre aviserne.indb   168 24-09-2008   14:15:49



169

1930’erne: A
rbejdsløshedens årti

Berlingske Tidende lå på linje med Jyllands-Posten og National-
tidende, og et år efter konstaterede den, at selv regeringens egen 
socialminister anså det umuligt at nedbringe ledigheden. Berling-
ske Tidende konkluderede: „Hele det store Løfteprogram, alle de 
højtklingende Agitationsfraser om Beskæftigelse og Fortjeneste er 
fejet til Side. Regeringen kan kontrollere og optælle de Arbejdsløse 
og vedtage Love om Understøttelse, men selve Ondet – Arbejdsløs-
heden for de Hundredetusinde, som gerne vil arbejde – kan Rege-
ringen ikke gøre noget effektivt imod“. Den 20.9.1938 gengav Ber-
lingske Tidende et møde i Socialvirke, hvor professor Jens Warming 
udtrykte følgende: „Jeg tror, at Regeringen i Stedet for at nedsæt-
te Udvalg og Kommissioner til at undersøge Muligheden for Nød-
hjælpsarbejder skulde søge at faa klaret, hvad der kan gøres for at 
faa Gang i den almindelige Industri“.

I januar 1937 var venstreorganerne Vestkysten og Fyns Tidende 
de mest kritiske. Her tonede redaktionerne rent flag allerede ved 
fremlæggelsen af trafikministerens forslag med rubrikker som: „Be-
skæftigelsespolitikens Sammenbrud“ (Vestkysten 9.1.1937) og „Of-
fentlige Arbejder til 100 Millioner Kr. mens det private Erhvervsliv 
stagnerer“ (Fyns Tidende 9.1.1937).

Venstrebladene indrullerede temaet i 30’ernes generelle diskus-
sion om, hvilket hovederhverv, der skulle være bærende i fremti-
den,6 og her var afvandringen fra landbruget uheldssvanger, da 
industrien ikke kunne opsuge de nye arbejdere: „Det er ingen Over-
raskelse, at Regeringen ser sig nødsaget til at iværksætte offentlige 
Arbejder. Den Beskæftigelsespolitik, som Regeringen har ført, har 
vist sig ikke at være effektiv over for Arbejdsløsheden, hvis Tal sti-
ger med uhyggelig Fart til trods for, at alle Industrivirksomheder 
er i fuld Sving. Alene i Aaret 1934-35 gik Landbrugets Arbejdskraft 
ned med 16,000, og Aarene før og Aarene efter har bragt meget store 
Forskydninger i samme Retning med det Resultat, at mange af de til 
Byerne indflyttede enten er arbejdsløse eller har skubbet andre ud“ 
(Vestkysten 9.1.1937). Samme dag noterede avisen, at „Landbruget 
bliver ribbet for Arbejdskraft“. Venstres Søren P. Larsen forudså, at 
offentlige arbejder til tarifmæssig løn yderligere ville dræne land-
bruget for arbejdskraft. Regeringens beskæftigelsespolitik var altså 
efter Venstres tolkning en del af regeringens favorisering af byer-
hvervene på bekostning af landbruget, og reelt også på bekostning 
af de landarbejdere og husmænd, der blev lokket til byerne for der 
kun at komme til at gå arbejdsløse.
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Yderfløjenes aviser

Hvordan reagerede yderfløjenes aviser – Arbejderbladet og Nordjy-
den – på regeringens forslag om beskæftigelsesarbejder?

Nordjyden var DNSAP’s første forsøg på et dagblad, og avisen 
begyndte netop udgivelse i januar 1937 med det sigte at etablere et 
regionalt dagblad for de daværende Randers og Viborg Amter.7 Helt 
forudsigeligt var avisen stærkt afvisende over for regeringens forsøg 
på at nedbringe ledigheden.

Om Social-Demokratens artikler om sagen i januar 1937 vurde-
rede Nordjyden, at disse dels var affødt af en pinlig stigning i le-
digheden, dels udsigten til kommunale valg. Aktiviteterne var med 
andre ord ren „Valgflæsk“. Så længe regeringen ikke ville gøre noget 
ved de høje renter, der også bandt landmændene som „Rentesla-
ver“, var der ikke udsigt til en nedbringelse af arbejdsløsheden. Men 
de arbejdsløse burde gennemskue dette forhold, idet forslagene om 
beskæftigelsesarbejder var en gammel misbrugt traver.

Den 9.1.1937 forsøgte avisen at forbinde nationalsocialismen 
med arbejderbevægelsen og fagforeningerne. De nationalsocialisti-

Arbejdsløse bagere til kontrol i slutningen af 1930’erne. Foto: Arbejdermu-
seet/ABA.
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ske arbejdere var faktisk en helt naturlig del af fagbevægelsen, på-
stod den. Nordjyden konstaterede, at arbejderklassens kampe havde 
været hårde, og resultatet under 30’ernes usikkerhed med den høje 
arbejdsløshed beskæmmende ringe. Derfor måtte kampen føres ad 
nye baner og på nye fronter: „Vi kæmper stadig mod Kapitalismen, 
men Kapitalismen har skiftet Karakter. Kapitalismen er ikke læn-
gere personlig, lokal og national – Kapitalismen er upersonlig og 
international. Den kan ikke længere bekæmpes ved Konflikt med 
vores Arbejdsgivere, der næsten alle, sammen med de fleste Land-
mænd ogsaa er faldet som Ofre for den kapitalistiske Udbytning“. 
Helt uargumenteret var følgende konklusion: Siden 1920 fik „vi fle-
re Penge, men blev alligevel fattigere, og saa fik vi Arbejdsløsheden i 
Tilgift. Dette er den internationale Jødekapitalismes Skyld“.

Avisen krævede, ud over kontrol med renterne og pengemarke-
det, indførslen af den korporative stat. I følgende sekvens præsente-
rede Nordjyden denne idé i slagord uden fremlæggelse af præmisser-
ne: „Vi kræver, at vore økonomiske Organisationer (Fagforeningerne 
sammen med Samfundets andre Erhvervsorganisationer) faar Mag-
ten over Landets Produktion i Stedet for Politikerne. Vi vil ikke have 
Understøttelse, men Arbejde. Kun ved Arbejde kommer der Gang 
i Produktion og Omsætning. Kun gennem Arbejde kan vi komme 
til at nyde de Goder, vi ved vore Organisationer har tilkæmpet os“. 
Avisen insisterede på „Arbejdet – Retten til Arbejdet“, og arbejdsløs-
heden var det afgørende argument i disse tekster for overgangen til 
en ny statsidé.

På den modsatte fløj var DKP’s politik som nævnt ændret til en 
folkefrontsstrategi vendt mod nazisme og fascisme. I januar 1937 
slog dette igennem i en positiv omtale af regeringens beskæftigelses-
initiativer. Den 9.1.1937 skrev Arbejderbladet om trafikministerens 
forslag: „Sagen skal være lagt saaledes til Rette, at mange forskellige 
Arbejder kan paabegyndes i løbet af kort Tid, og der er saaledes Tu-
sinder af Arbejdere, der vil blive draget ud af Arbejdsløsheden og sat 
i Arbejde. Alle disse Arbejder skal udføres paa fuld Arbejdstid og til 
Lønninger efter Fagforeningernes Tariffer“.

Efter førstebehandlingen af socialministerens lovforslag gav avi-
sen den 21.1. og 22.1.1937 fortsat regeringens initiativer en velvillig 
omtale. DKP’eren Alfred Jensen forsikrede Tinget om, at forslaget 
ville blive modtaget med forventning af de arbejdsløse. Der var lys-
år fra den helt ureflekterede tolkning af Socialdemokratiet som so-
cialfascistisk, som havde været gældende i begyndelsen af 30’erne.
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9.8. 30’erne set i tilbageblik

Frem gennem 1930’erne debatterede aviserne de statsfinansielle 
konsekvenser af reformpolitikken. Den 22.1.1940 gjorde Social-De-
mokraten status i artiklen „Linjen gennem et Ti-Aar“. Tidsskriftet 
Samfundets Krav havde regnet sig frem til, at de sociale udgifters 
andel af nationalindkomsten var steget fra 4,5 % i 1928-29 til 6,6 
% i 1934-35. Med 1928-29 som basisår var udgifterne til arbejds-
løshedsforsikring og arbejdsanvisning eksklusive de ekstraordinære 
foranstaltninger i faste priser steget til 250 i 1936-37. Skatterne var 
steget til indekstallet 137.

Avisen fremhævede: »Arbejdsløshedsforsikringens kraftige Stig-
ning i vort sociale Udgiftsbudget er ikke alene en Følge af Udvidel-
sen af det Antal Personer, der omfattes af Forsikringen, men ogsaa 
et Resultat af en Forhøjelse af de Ydelser, der tilkommer det enkelte 
Medlem i Forsikringen. Medens i 1928-29 kun 45 pCt. af de kon-
staterede ledige Dage blev understøttet, er denne Procent i 1937-38 
steget til 72. I samme Tidsrum er det Offentliges samlede Bidrag til 
Arbejdsløshedsforsikringen steget fra 51,8 pCt. af Medlemmernes 
Bidrag til 113,1 pCt. Den Socialpolitik, der er ført her i Landet, har 
saaledes gennem de offentlige Udgifter til sociale Formaal haft en 
vidtrækkende indkomstfordelende Virkning“. Hermed var man kom-
met et langt stykke væk fra den filosofi, der lå til grund for loven om 
anerkendte a-kasser i 1907. Dengang var der tale om hjælp til selv-
hjælp. Nu blev arbejdsløshedspolitikkens indkomstfordelende rolle 
ført frem af regeringsavisen.

9.9. Sammenfatning
Den internationale krise slog for alvor igennem i Danmark i efter-
året 1930, og debatten tog til i takt med, at DKP mobiliserede de 
arbejdsløse til en række meget synlige aktioner under en agitati-
onsform, hvor Socialdemokratiet blev udlagt som arbejderklassens 
vigtigste modstander. I efteråret 1931 var krisen så udtalt, og de 
arbejdsløses aktioner så synlige, at skiftende forligspartnere frem 
til og med Kanslergadeforliget i januar 1933 indgik forlig med den 
socialdemokratisk-radikale regering om en national krisepolitik. 
Ideologisk betød dette, at de skiftende borgerlige alliancepartnere 
måtte slække på den ellers så velkendte behandling af temaet „de 
arbejdsløse“. Man måtte for en tid undgå en stærk betoning af, at 
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understøttelse ud over forsikringsprincippet svækkede arbejdsvil-
jen og skabte afsæt for et kunstigt højt lønniveau, der i sig selv skab-
te ledighed. I denne proces slog de borgerlige aviser enten på, at 
de bagvedliggende politiske partier havde indgået forlig for at sikre 
helhedens interesser, dvs. det danske samfunds fortsatte beståen i 
den kendte parlamentariske form, eller for at sikre deres vælgeres er-
hvervsinteresser under en dyb krise, hvorved samfundsøkonomien 
generelt ville blive styrket.

Social-Demokraten og Politiken intonerede selv sagt også de 
samfundsmæssige aspekter. Her var tale om forlig, der imødekom 
alle berettigede interesser. Desuden fremhævede de to aviser, at de 
arbejdsløse var blevet sikret en anstændig tilværelse i et vanskeligt 
parlamentarisk forhandlingsklima.

Efter 1933 blev konjunkturerne bedre, selvom ledigheden fortsat 
var høj. Da forligsviljen nu var mindre udtalt hos de borgerlige par-
tier, og efter at regeringen i 1936 opnåede flertal i Landstinget reelt 
også mindre afgørende, skete der et tilbagefald til de velkendte po-
sitioner. Det ideologiske klima fra 1920’erne havde på det nærmeste 
genetableret sig, da krigen kom til Danmark i april 1940. For den so-
cialdemokratiske argumentation var det nye i 1930’erne, at en vel-
fungerende understøttelsespolitik samt beskæftigelsesarbejder kun-
ne gøre de arbejdsløse modstandsdygtige overfor nazismen.

Under indtryk af etableringen af en folkefrontsstrategi i 1936 
skiftede argumentationen i Arbejderbladet karakter med en nedto-
ning af den hadske kritik af Socialdemokratiet. DKP nåede dog på 
intet tidspunkt i 1930’erne nogen parlamentarisk betydning. I den 
nazistiske presse blev de arbejdsløse anvendt som et af de væsent-
ligste argumenter for overgangen til en anden statsform: Den kor-
porative stat.

Mod udgangen af tiåret kunne mere klartseende samfundsiagt-
tagere stille sig det spørgsmål: Skulle det igen lykkes Danmark at 
holde sig uden for en europæisk storkrig – og ville arbejdsløsheden 
om ikke andet så for nogle år kunne overvindes gennem en sådan 
neutralitets merkantile muligheder? Eller ville Danmark denne 
gang blive inddraget i konflikten?
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Noter
1 Kurt Jacobsen (1987).

2 Navnet og organisationen var inspireret af den tilsvarende tyske kommuni-
stiske R.G.O. – Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition.

3 Blandt bevægelserne har det hovedsageligt været Landbrugernes Sammenslut-
ning (LS) den konservative formand tænkte på, se omtalen i teksten neden 
for af LS i afsnit 9.6.

4 Socialministeriet nedsatte et arbejdsløshedsråd, der i 1934 afgav en betænk-
ning med forslag om fordeling af arbejdet gennem nedsat arbejdstid. En lov 
om arbejdstidsbegrænsning blev dog først gennemført i maj 1940 under ind-
tryk af forholdene under besættelsen, jf. næste kapitel.

5 Folkefrontspolitikken blev indledt af Komintern i Moskva i sommeren 1935, 
hvor Kominterns generalsekretær Georgi Dimitrov udstak parolerne, der be-
tød et opgør med ultravenstrekursen. Socialdemokratiet var ikke længere ho-
vedfjenden, men den vigtigste strategiske samarbejdspartner, og Dimitrov 
skitserede muligheden for nationale sammenslutninger af de to arbejderpar-
tier i kampen mod fascisme og nazisme.

6 Jf. fx økonomiprofessor Jens Warmings bog fra 1935: Industri eller Landbrug. 
Warming hævdede, at Danmark kun kunne opnå beskæftigelse til alle ar-
bejdsløse gennem en øget industriel vækst.

7 Jette Drachmann Søllinge (2003).
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10.  Arbejdsløshed under besættelse 
og befrielse

10.1. Introduktion
Med besættelsen den 9. april 1940 skete der en overgang til en cen-
traliseret krigsøkonomi. De væsentligste mål for regeringen blev 
forsyningssikkerheden, en god beskæftigelse og stabile priser. Den 
30.5.1940 kom en lov om midlertidig fordeling af arbejde for at fast-
holde så mange som muligt i beskæftigelse. Loven byggede på fri-
villige aftaler mellem virksomhederne og fagbevægelsen og gav del-
vis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kort efter nedsattes Rege-
ringens Beskæftigelsesudvalg, hvis beskæftigelsesplan blev omsat i 11 
love i oktober 1940. Planen skulle skabe arbejde via støtte til private 
initiativer og via offentlige arbejder.

Som følge af forsyningsvanskeligheder og tabet af eksporten til 
England lå ledigheden på 24 % i 1940. Derefter faldt den til 10,7 % 
i 1943 og 8,3 % i 1944, da Danmark blev tvunget til at forsyne den 
nazistiske krigsmaskine. Dertil kom militære anlægsarbejder, tør-
vegravning og udvinding af brunkul, og danske arbejdere fik mere 
eller mindre frivilligt arbejde syd for grænsen. Endelig blev arbejds-
løsheden systematisk undervurderet af Arbejdsministeriet af frygt 
for tyske tvangsudskrivninger. I det sidste krigsår, da forsyningspro-
blemerne tog til, steg ledigheden igen, og nåede 13,4 % (4,5 % af ar-
bejdsstyrken). Historien fra Første Verdenskrig syntes at gentage sig, 
selvom ledigheden ikke helt nåede niveauet fra 1918.

Samarbejdspolitikken indtil august 1943 blev gennemført af na-
tionale samlingsregeringer med deltagelse af de fire gamle partier. 
I spørgsmålet om de arbejdsløse skulle de skarpe synspunkter fra 
1920’erne, videreført i 1930’ernes anden halvdel, dermed medieres 
i de lovgivningsmæssige udspil.

Det fremgik af forrige kapitel, at den socialdemokratisk-radikale 
regering i 1930’erne havde fået en række socialpolitiske reformer 
med et indkomstfordelende sigte gennem Rigsdagen. Justeringer af 
denne politik måtte under de nye omstændigheder være et forudsi-
geligt krav. Venstre var presset af LS og Bondepartiet, og den prin-
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cipielle insisteren på øget kontrol med de arbejdsløse og en passen-
de afstand mellem dagpenge og arbejdsløn kunne hurtigt aktiveres 
igen. I maj 1940 indgik de fire regeringspartier efter hårde forhand-
linger et forlig om lønstop og ophævelse af pristalsreguleringen for 
at begrænse inflationen og stabilisere beskæftigelsen. Socialdemo-
kraterne fik 100 mio. kr. til beskæftigelsesarbejder og 20 mio. kr. 
til vanskeligt stillede a-kasser, ligesom loven om arbejdsfordeling 
indgik i aftalerne. Igen i 1942 fik Venstre en mærkesag igennem, da 
kontrollen med de arbejdsløse blev skærpet gennem udstedelse af 
arbejdskort. Alle lønmodtagere skulle udstyres med et sådant kort, 
dog var tjenestemænd i det offentlige fritaget.

Det skal med i vurderingen af debatten i besættelsesårene, at 
aviserne var censureret,1 og at partierne var under stort tryk. Især 
var Socialdemokratiet truet af overgreb fra en socialistfjendsk be-
sættelsesmagt.

10.2. Beskæftigelsesarbejder – én gang til
Aviserne skrev i foråret 1940 om en ubehagelig stigning i ledighe-
den, og der var en bred politisk tilslutning til statslige beskæftigel-
sesarbejder.

Social-Demokraten fastholdt linjen fra 1930’erne og omtalte be-
skæftigelsesarbejderne i positive vendinger. Om forliget i maj 1940 
vurderede avisen den 18.5.1940, efter at have fremsat en skarp kri-
tik af Venstres hårde linje: „Mest Betydning har naturligvis den po-
sitive Forøgelse af den samlede Beskæftigelsesmængde. Forhaabentlig vil 
dette Punkt vise sig at kunne blive Forslagets Kerne. Der stilles efter 
Forslaget 100 Mill. Kr. til Raadighed for Byggeriet, for nye Produk-
tioner og for andre Arbejder til Fremme af Beskæftigelsen. Vi anser 
dette Punkt for at være det absolut vigtigste. Menneskene er i disse 
svære Tider slet ikke bange for at bære Byrder, hver sin Del, men de 
maa have Beskæftigelse. Arbejde til os alle, det er det Raab, der gaar 
gennem alle Masserne”.

I vinteren 1940-41 var det Regeringens Beskæftigelsescentral, Lands-
foreningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (LAB) og kommunale be-
skæftigelsesarbejder, der fik en anerkendende presse i Social-Demo-
kraten. Det fremgik den 16.1.1941, at kommunisterne, der bevarede 
legaliteten frem til sommeren 1941, akkurat som i 1930’erne søgte at 
score politiske point på arbejdsløsheden med yderligere krav i janu-
ar 1941 under forhandlinger i Københavns Borgerrepræsentation. 
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Måske som en politisk indrømmelse til Venstre omtalte Social-De-
mokraten den 3.9.1942, at der var et stærkt behov for arbejdskraft til 
høstarbejdet, og de arbejdsløses arbejdspligt blev præciseret. Samar-
bejdspartnerne i regeringen blev også imødekommet den 29.9.1942, 
hvor Social-Demokraten gengav et radiointerview med arbejdsmi-
nisteren, socialdemokraten og tidligere formand for Dansk Smede- 
og Maskinarbejderforbund, Johs. Kjærbøl. Interviewet handlede om 
de nye arbejdskort til kontrol af de arbejdsløse. At en førende social-
demokrat og tidligere fagforeningsmand havde administreret lig-
nende ordninger i 1920’erne eller 1930’erne, var utænkeligt. Krigen 
satte Socialdemokratiet og fagbevægelsen i defensiven.

På baggrund af 20 års frontstillinger i debatten, hvor Socialde-
mokratiet nu havde forladt de hidtidige positioner, havde DKP let 
ved at gå i kødet på socialdemokraterne. Politiske Maanedsbreve, for-
løberen for det illegale Land og Folk, omtalte den 27.1.1942 forbe-
redelserne af „et „Hundetegn”, et Arbejdskort, ved hvis Hjælp Ar-
bejdsgivere og Myndigheder kan kontrollere alle Lønarbejdere i alle 
Detailler”. Dette attentat på de sociale rettigheder, som DKP note-
rede, at „den sorteste Reaktion” nu pressede igennem i regeringen, 
kunne kun udføres i ly af de tyske bajonetter.

Berlingske Tidende rapporterede flittigt fra diverse nødhjælpsar-
bejder, og alle 30’ernes forbehold var væk. Den 7.1.1941 gav avisen 
loven om igangsættelse af offentlige arbejder en entydig positiv om-
tale. Tilsvarende fik loven om arbejdsdeling en positiv omtale den 
10.1.1941, og det blev konkluderet, at de forskellige initiativer for at 
skaffe de ledige arbejde gjorde sig gældende med større effektivitet 
i efteråret 1940. Den 17.1.1941 var avisen rosende over for „De store 
københavnske Beskæftigelses Forslag”. Det fremgik, at den social-
demokratiske, den radikale og den konservative gruppe ønskede at 
springe det traditionelle udvalgsarbejde over for direkte at kunne gå 
videre til en lettelse af ledighedens tryk.

Venstres stilling blev afdækket af Jyllands-Posten den 27.1.1941, 
der gengav en tale indenrigsminister Knud Kristensen (V) havde 
holdt i Roskilde: „Den store og omfattende Arbejdsløshed, der nu i 
en Aarrække har hærget Landet, maa afskaffes. Spørgsmaalet er nu 
af en anden Karakter end tidligere, idet Arbejdsløsheden først og 
fremmest fremkaldes af Mangelen paa vigtige Raastoffer i Forbindel-
se med den Prisstigning, der har gjort Befolkningen tilbageholden-
de med Hensyn til nyt Initiativ, idet den frygter for et kommende 
Prisfald og dettes Følger. Hvis dette er Tilfældet, kan Arbejdsløshe-
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den ogsaa bekæmpes med andre Midler end tidligere. Under nor-
male Forhold er det betænkeligt at bekæmpe Arbejdsløsheden ved 
storstilede offentlige Arbejder, der beslaglægger Kapital og Arbejds-
kraft, som kunde være anvendt i det private Erhverv. Efter min Op-
fattelse er det ikke nær saa betænkeligt at gøre det i Dag. Vi kan ikke 
afskaffe Arbejdsløsheden ved offentlige Arbejder, men vi kan kom-
me et Stykke ad Vejen”. Med disse formuleringer fremstod det, at 
det ikke kun var Socialdemokratiet, der bøjede af i regeringen. Også 
Venstre gjorde indrømmelser, hvis man sammenligner med parti-
ets holdning i slutningen af 1930’erne.

I januar 1941 kom De samvirkende Fagforbund og Arbejdsgiver-
foreningen med et fælles udspil til regeringen om beskæftigelsesar-
bejder til 500 mio. kr., dvs. langt over rammen for 30’ernes projek-
ter. Konkret drejede det sig om gamle kendinge som vej-, jernbane-, 
havne- og broarbejder samt landvinding, afvanding og vandkraft. 
Berlingske Tidende fortolkede initiativet i positive vendinger, og Jyl-
lands-Posten fandt, at det var „et Varsko fra det praktiske Erhvervs 
Mænd om snarest muligt at lade det komme til Handling paa Be-
skæftigelsesomraadet” (30.1.1941). Nationaltidende vurderede, at 
den fælles henvendelse var et stærkt udtryk for samarbejdet mel-
lem arbejdsmarkedets parter. Med hele befolkningen bag sig havde 
de spurgt regeringen: „Hvad bliver det til med de store Arbejder?” 
Nationaltidende betonede, at der var tale om samfundsgavnlige ar-
bejder, og at der med en stigende arbejdsløshed var brug for initia-
tivet. Netop offentliggjorte tal viste, at der ved udgangen af decem-
ber 1940 fandtes 144.000 forsikrede ledige. Byggefagene i provinsen 
havde en ledighed på 55,7 %, og over 52 % af arbejdsmændene i 
provinsen gik arbejdsløse.

Socialdemokratiet gjorde som nævnt en indrømmelse til de bor-
gerlige samarbejdspartnere i regeringen, da der indførtes arbejdskort 
i september 1942. En leder i Jyllands-Posten den 30.9.1942 tydede 
dog på, at Socialdemokratiet ikke helt havde indfriet forventnin-
gerne. Lederen henviste til debatten om behovet for en revision af 
socialloven, hvor det fra borgerlig side blev fremført, at der var et 
stærkt behov for at sanere lovgivningen, så misbrug kunne undgås. 
Socialdemokraterne og de socialistiske fagforeninger havde imid-
lertid strittet imod og hindret enhver ændring. Et af de områder, 
hvor der ifølge Jyllands-Posten var stærkest behov for ændringer, 
var kontrollen med de ledige. Men loven om de nye arbejdskort var 
et kompromis, hvis administration var unødvendigt bureaukratisk: 
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„For at faa Kontrollen gennemført maatte de borgerlige Repræsen-
tanter gaa med til, at Kortet blev obligatorisk for alle, der udfører Ar-
bejde for andre, lige med Undtagelse af Tjenestemænd. Det vil sige, 
at ogsaa Direktører og Funktionærer i private Virksomheder skal 
udstyres med Arbejdskort. Hvad det skal gøre godt for, ved vi ikke, 
da disse Mennesker jo i Almindelighed ikke benytter sig af eller har 
Adgang til de Goder, som Arbejdsløsheds- og Forsorgslovgivningen 
byder paa”. Dertil kom, at Jyllands-Posten havde erfaret, at arbejds-
kortene ikke ville være effektive nok, idet for meget af kontrollen 
fortsat var overladt til a-kasserne.

10.3. DNSAP’s indlæg
De danske nazister forsøgte også at gøre sig gældende i debatten 
om de arbejdsløse, idet der her var et afsæt for partiets kritik af par-
lamentarismen. Dag efter dag anvendte Fædrelandet arbejdsløshe-
den som et argument mod samlingsregeringen, og fra tid til anden 
anklagede den administrationen for at manipulere med arbejdsløs-
hedsstatistikken. Den 18.7.1940 mindede avisen „den sidste Rege-
ring for Systemet og Folkefrontens femte Kolonne plus plutokratiske 
Bagmænd” om, at arbejdsløsheden hærgede på trods af højsomme-
ren. Bladet truede med et systemskifte, hvis ikke arbejdsløsheden 
hurtigt blev afskaffet. Avisen kritiserede også loven om arbejdsde-
ling. Den gav arbejderne dårligere levevilkår end under Første Ver-
denskrig og udbredte konsekvenserne af arbejdsløsheden til stort 
set alle arbejdere.

Den 31.1.1941 fortolkede Fædrelandet Arbejdsgiverforeningens 
og DsF’s beskæftigelsesplan. Henvendelsen til regeringen måtte iføl-
ge Fædrelandet ses som et udtryk for, at Stauning havde spillet fallit: 
„Og nu har baade Arbejdere og Arbejdsgivere tabt Taalmodigheden 
– eller er i hvert Fald ved at tabe den (…). National-Socialisterne kan 
kun hilse et Initiativ, men naar dette er sket, maa det straks siges, at 
hele denne Arbejdsplan er forfejlet. Den løser ikke Arbejdsløsheden. 
Den er kun en Reparation og en Lap paa det gamle System”. Ifølge 
avisen måtte der i stedet ske en radikal omlægning af samfundet. 
Retorisk omklamrede avisen formanden for DsF, Laurits Hansen. 
Fædrelandet følte sig således overbevist om, at Laurits Hansen også 
var klar over behovet for den radikale samfundsomlægning, og den 
var under alle omstændigheder enig med formanden i, at alt, hvad 
der hed understøttelse, burde erstattes af værdiskabende arbejde: 

Hvad skre aviserne.indb   179 24-09-2008   14:15:50



180

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

„Den danske Arbejder er en anstændig Løn værd. Han skal ikke staa 
med tomme Hænder. Vi har ofte sagt det. Hr. Laurits Hansen er klar 
over det samme Problem”. Fortolket var budskabet dermed, at fag-
bevægelsen var ved at nærme sig den nationalsocialistiske linje.

Dagen efter angreb Fædrelandet i stærke vendinger regeringens 
beskæftigelsesudvalg. Udvalget havde muligvis de bedste hensigter, 
men det var forfærdende lidt, hvad det evnede at føre igennem.

Omklamringen af fagbevægelsen fortsatte den 2.2.1941, hvor 
Fædrelandet citerede arbejdsmændenes formand, Axel Olsen, for at 
gå imod „Statstyranniet til Fortsættelse af Arbejdsløsheden”: „Ende-
lig synes der at være en Lysning indenfor det store Arbejdsmænde-
nes Forbund. Formanden, Hr. Axel Olsen synes parat til at opgive de 
tidligere socialdemokratiske Dogmer for at give Plads for en positiv 
Indstilling overfor Tidens Krav og til Løsning af Samfundets vigtige 
Beskæftigelses-Spørgsmaal. Aabent indrømmer Hr. Axel Olsen, at 
der ikke er Grund til at antage, at Arbejdsløsheden vil ophøre som 
Problem, fordi der eventuelt nu sættes en Række Arbejder i Gang 
fra Statsmagtens Side”. Ifølge avisen indrømmede forbundsforman-
den også, at de tidligere års beskæftigelsesarbejder ikke væsentligt 
havde nedbragt arbejdsløsheden. Derfor krævede formanden ifølge 
Fædrelandet dybtgående samfundsændringer for at få løst beskæf-
tigelsesspørgsmålet én gang for alle. Under mellemrubrikken „En 
aaben Indrømmelse til vort Arbejde” fortsatte teksten: „En bedre 
Indrømmelse af de Synspunkter, som vi gennem en Aarrække har 
hævdet, kan vi ikke forlange, og forlanger heller ikke. Arbejdsmæn-
denes Formand ser klart og tydeligt, hvor det er, Skoen trykker”. Ar-
tiklen konkluderede: „Vi National-Socialister er de eneste, som har 
haft Mod og Vilje til at rejse os mod dette Statstyranni til Fortsæt-
telse af Arbejdsløsheden. I Dag indrømmer man vore Synspunkters 
totale Rigtighed”.

Den 2.2.1941 orienterede Fædrelandet fra et arbejdsløshedsmø-
de i Idrætshuset. Mødet var arrangeret af De Arbejdsløses Beskyttel-
sesudvalg og De national-socialistiske Faggrupper. Mødets indledere 
henviste til et uofficielt arbejdsløshedstal på 400.000, og igen blev 
arbejdsløsheden anvendt som det afgørende argument mod det ek-
sisterende system. Mange af argumenterne mod arbejdsløsheden 
kunne være fremsat på et socialdemokratisk møde før 1929 eller på 
et kommunistisk møde i 1930’erne. Arbejdsløsheden forarmede og 
ødelagde arbejderfamilierne. For de arbejdende førte arbejdsløshe-
den til faldende lønninger, som det var næsten umuligt at opret-
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holde eksistensen for. Men aktionsformerne var en hidtil uset hy-
brid mellem en uspecificeret „systemkamp” og en henvendelse til 
Kongen med en appel om, at han greb ind til fordel for en statsga-
ranteret ret til arbejde, der som begreb var overtaget fra den tidlige 
socialistiske bevægelse.

10.4.  Debatten 1943-45: Fra nærmest fuld 
beskæftigelse til stigende ledighed

Arbejdsløsheden faldt væsentligt i 1942, og i en nytårskommentar 
i Social-Demokraten den 1.1.1943 forudså arbejdsminister Kjærbøl, 
at der ville opstå ligefrem mangel på arbejdskraft hen på somme-
ren. Maskiner og udstyr var ved at være slidt ned, og produktio-
nen kunne kun opretholdes gennem et øget antal arbejdere. Den 
14.1.1943 bragte Berlingske Tidende så den historiske meddelelse: 
„Den danske Arbejdskraft i 1942 omtrent fuldt beskæftiget”. At det 
gik godt i industrien, viste indekset for industriaktier, der steg fra 
130 i sommeren 1940 til 190 ved årsskiftet 1942-43. Den gode be-
skæftigelse frem til efteråret 1944 medførte dog ikke, at omtalen 
af diverse beskæftigelsesplaner gled ud af avisspalterne, da arbejdet 
med planerne fortsatte som en del af myndighedernes beredskab 
over for en eventuel stigende ledighed efter krigen.

Ved årsskiftet 1944-45 steg ledigheden igen, og nu fulgte appel-
ler til industrien. „Undgaa Afskedigelser” hed det i en leder i So-
cial-Demokraten den 27.1.1945. Industrien var ramt af forsynings-
vanskeligheder og havde fået reduceret energitilførslen med 25 %. 
Social-Demokraten advarede mod den sociale uro, der kunne lig-
ge i hurtigt stigende arbejdsløshed og opfordrede: „De private Er-
hverv, der i Krigs- og Besættelsesaarene har haft gode Muligheder 
for at konsolidere sig, maa forstaa deres Medansvar for det fælles 
Samfund og føle det som en naturlig Pligt at holde Beskæftigelsen 
oppe i en kritisk Tid, hvis Forløb kan komme til at sætte dybe Spor i 
den fremtidige Udvikling her i Landet”. Kommunisterne var stærkt 
på vej frem i fagbevægelsen, og sympatien for kommunisterne var 
udtalt blandt mange arbejdere og funktionærer som følge af DKP’s 
indsats i modstandskampen.

Den 5.1.1945 forudså Berlingske Tidende, at der ville komme en 
„akut Beskæftigelseskrise, som det vil blive vanskeligt at overvinde, 
men som med størst mulig Kraft maa imødegaas, hvis vi skal und-
gaa økonomisk Desorganisation og politisk Kaos, og hvis den lysere 
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Fremtid, som Industrien venter sig paa lidt længere Sigt, skal blive 
en Realitet”. Politisk kaos kunne næsten kun relateres til kommuni-
sterne, der udgjorde en langt mere organiseret og tilmed bevæbnet 
venstrefløj end den syndikalistiske i 1918. En leder i Berlingske Ti-
dende den 21.1.1945 gav et overslag over problemets størrelse: Ud 
af i alt 900.000 arbejdere kunne det forudses, at 160.000 ville miste 
beskæftigelsen efter krigen. Men: „Det danske Samfund gaar imid-
lertid ikke Vanskelighederne i Møde uforberedt. Saavel fra Erhver-
venes Side som hos Staten og Kommunerne er truffet Forberedelse 
til igangsættelse af Arbejde med kort Varsel. Planer, der rummer 
Millioner af Arbejdstimer, er udarbejdet, og der kan ydermere reg-
nes med en effektiv Indsats for at undgaa Afskedigelse af Arbejds-
kraft i den kritiske Periode”.

Det illegale Land og Folk kommenterede den 1.2.1945: „Arbejds-
tidsnedsættelse og Afskedigelser har fulgt i Restriktionernes Køl-
vand, og en i Forvejen meget haardt belastet Arbejderklasse udsættes 
nu for nye drastiske Nedskæringer. I denne Sag skulde Fagbevægel-
sen givetvis have stillet sig paa det Standpunkt, at Arbejdsgiverne, 
der hidtil har tjent paa Krigen og Besættelsen, nu burde have ta-
get deres Del af Byrderne og i størst mulig Udstrækning have holdt 
Folkene paa Arbejdspladserne samt ydet fuld Lønudligning, hvor 
Nedsættelse af Arbejdstiden maatte foretages. Det er imidlertid Ar-
bejdsgiverne, der har taget Initiativet. Saaledes har man paa flere af 
Hovedstadens store jernindustrielle Virksomheder simpelthen dik-
teret Lørdagslukning, og Afskedigelser foretager de efter Behag”.2 
Kommunisterne krævede, at arbejdsgiverne betalte forskellen mel-
lem fuld ugeløn og indkomsten på nedsat arbejdstid. De arbejdsløse 
skulle ligeledes have fuld kompensation. Kravene måtte rejses på 
arbejdspladserne og i fagforeningerne.

Den 15.2.1945 konstaterede DKP-organet: „Firmaerne har skov-
let Krigsguld ind i lange Baner, og de behøver ikke, fordi der bliver 
nogle Timer og Dage, hvor de ikke er i Stand til at udnytte Arbej-
deren til sidste Blodsdraabe at jage ham paa Porten. Det vilde have 
været godt, om man havde holdt Arbejderen i Arbejde og derved 
vist, at Talen om nationalt Sammenhold ikke alene gælder overfor 
Tyskerne, men ogsaa i andre vanskelige Forhold”.

Det blev da heller ikke ved skriverierne i de store blade eller ved 
planer i den offentlige forvaltning. Den 20.3.1945 udstedte Arbejds-
ministeriet og Socialministeriet administrativt tre anordninger for 
perioden 1.4.-30.9.1945. I alt blev der stillet 60 mio. kr. ekstra til 
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rådighed til midlertidig hjælp til personer på arbejdsfordeling eller 
arbejdsløse. Endvidere skulle hjælpen tildeles arbejdsløse, der ikke 
var berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse. Land og Folk kom-
menterede: „Endelig har Myndighederne reageret paa Arbejdernes 
Krav om Forhøjelse af Arbejdsfordelingsgodtgørelsen og Arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen. Men Kravet om fuld Dækning blev ikke imø-
dekommet. Det blev kun til 80 pCt. Dækning. Som bekendt skal 
Dagpengesatserne forhøjes med 20 pCt. og Børnetillægget fra 40 til 
60 Øre, mens der kan ydes indtil 60 Kr. og 40 Kr. maanedlig i Hus-
lejehjælp i henholdsvis Hovedstaden og Provinsen, og Fortsættel-
seskasserne aabner Adgang til 70 Dages Ekstrahjælp. Samtlige med 
Forhøjelsen forbundne Udgifter afholdes af det Offentlige. Med 
denne Forhøjelse er det ældgamle Princip, at Understøttelsen ikke 
maa overskride 2/3 af normal Arbejdsfortjeneste, blevet fraveget”. 
Land og Folk anerkendte, at DsF havde udført et stort arbejde for at 
få kravene igennem, men læseren måtte ikke glemme, at det havde 
været arbejdernes bevægelse for at holde de kriseramte kammerater 
skadesløse, der havde gjort udslaget. Arbejderne måtte fastholde det 
offensive sigte, så de ikke var tvungne til under besættelsen „at tage 
enhver Nedskæring” (25.3.1945).

Den 9.4.1945 bragte Social-Demokraten lederen „Efter Krigen”. 
For at nå den fulde beskæftigelse opfordrede avisen de fire gamle 
partier til at fortsætte deres samarbejde fra besættelsestiden. Dette 
samarbejdes „Nødvendighed har bestandig været hævet over Dis-
kussion, og netop for nylig gav det – i den vanskeligste Situation, 
der hidtil har foreligget – et forjættende Resultat gennem den fuld-
stændige Enighed om den Erstatning, Samfundet yder Arbejdere, 
der helt eller delvis berøves deres Beskæftigelse”. Læserne skulle 
også vide, at myndighederne havde forberedt store anlægsarbejder 
efter krigen. Det offentlige burde også fortsætte sin understøttelses-
politik, selvom målet var fuld beskæftigelse. Det private erhvervsliv 
måtte forstå dets samfundsmæssige ansvar.

Tolket i en bredere ramme fremgik det, at martsanordningerne 
ikke kun var resultatet af en anonym myndighedsudøvelse af frem-
synede embedsmænd, men at der lå et politisk mandat bag. Des-
uden fremgik det, at Socialdemokratiet sammen med andre ansvar-
lige partier havde sat de arbejdsløse højt på den politiske dagsorden. 
Endelig var der en ganske let indpakket trussel til det private er-
hvervsliv om at tage sin del af ansvaret for den fulde beskæftigelse.

Den 13.4.1945 var det DsF-formanden Eiler Jensen, der blev ind-

Hvad skre aviserne.indb   183 24-09-2008   14:15:51



184

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

draget i forsvaret for de arbejdsløse. Indlægget blev bragt i Social-
Demokraten under rubrikken „Maalet er fuld Beskæftigelse og Le-
vetryghed”, og det drejede sig om et referat af et foredrag, han havde 
holdt på Handelshøjskolen i København. På tærskelen til freden, 
hvor også DKP ville blive en åben konkurrent godt støttet af Sovjet-
unionen, blev debatklimaet igen hårdere. Forbundsformanden an-
greb arbejdsgivernes og Venstres stilling under krigen: „Der synes 
at have været Tilbøjelighed til at benytte de ulykkelige Tilstande 
til at fravriste Arbejderne Goder og Rettigheder, som det har kostet 
mange Aars anerkendelsesværdigt Besvær at fremskaffe”. Med en 
indirekte henvisning til bl.a. bestræbelserne i England føjede han 
til:3 „Ude i Verden er Omstillingen til en større social Forstaaelse i 
fuld Gang. Man er enige om, at Beskæftigelsen er et centralt Pro-
blem”. Derefter skitserede han en række opgaver, der trængte sig på, 
og fortsatte: „I alt dette lægger Fagene Vægt paa, at Staten er med i 
Indsatsen”, herunder krav om statslig investeringskontrol og socia-
lisering af energiimporten.

Den 17.4.1945 omtalte Social-Demokraten årsmødet i Arbej-
dernes Fællesorganisation i København: „Der blev udtalt en meget 
stærk Anerkendelse af De samvirkende Fagforbunds og Socialdemo-
kratiets Indsats ved Løsningen af de Problemer, der opstod ved de 
nu gennemførte stærke Restriktioner. Erstatningen for Arbejdstab 
under Arbejdsfordeling og Understøttelsesvilkaarene for Arbejdslø-
se gav man herigennem sin fulde Tilslutning. Paa denne Baggrund 
blev der opfordret til Samling om Arbejdernes Organisationer med 
Henblik paa saavel Opgaverne under den resterende Del af Krigs-
tiden som Opgaverne efter Krigens Afslutning”. Kommunisterne 
kunne af gode grunde ikke nævnes i teksten. Men budskabet var, at 
den organiserede fagbevægelse i samarbejde med Socialdemokratiet 
varetog arbejdernes interesser på den bedste måde under vanske-
lige vilkår. Arbejderne burde opretholde enheden i arbejderbevæ-
gelsen.

10.5.  Befrielsen: Forventninger om fuld beskæftigelse
Ved befrielsen den 4. maj 1945 havde modstandsbevægelsen og de 
gamle partier forhandlet sig frem til en overgangsregering, indtil de 
første frie valg kunne afholdes. Regeringen fik deltagelse af 9 mod-
standsfolk, men der var ikke fra Frihedsrådets side fremsat økono-
miske eller sociale krav til regeringsdeltagelsen. DKP havde søgt at 
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få krav om boligbyggeri, højere arbejderlønninger og sociale ydelser 
med som programpunkter, men var ikke kommet igennem Friheds-
rådet med dette. Alligevel indgik den fulde beskæftigelse med høj 
prioritet i den programerklæring for befrielsesregeringen, Social-
Demokraten kunne citere statsminister Vilhelm Buhl (S) for den 
10.5.1940.

Buhl konstaterede, at en høj arbejdsløshed truede: „Sikringen 
af Produktion og Beskæftigelse stiller det danske Samfund over for 
store Opgaver og kræver et forstaaende Samarbejde mellem Staten, 
Kommunerne og Erhvervslivet. Til fremme af den Indsats, som fra 
Statens Side kan gøres til Opretholdelse af Beskæftigelsen, er omfat-
tende Planer forberedt inden for Administrationen. Boligbyggeriet 
vil her indtage en vigtig Stilling. Et Beredskab paa omkring 15.000 
Boliger er tilvejebragt gennem Tilsagn om Statens Deltagelse i Pro-
jekteringsudgifterne, og Statsarbejder samt kommunale Arbejder 
med Statsstøtte er planlagt til et samlet Beløb af 600 Millioner Kro-
ner, svarende til direkte Beskæftigelse af 60.000-65.000 Personer i 
et helt Aar”. Buhl henviste også til, at der måtte udvises solidaritet 
med de arbejdsløse: „Det er Hensigten at søge den Linje, som gav sig 
Udtryk i den nylig gennemførte forøgede Hjælp til Arbejdsfordeling 
og Arbejdsløse, fortsat, saaledes at den sociale Lovgivning udbyg-
ges under Hensyn til Landets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige 
Forhold”.

Social-Demokraten vurderede, at det var et stærkt og tillidsvæk-
kende program, regeringen lagde frem. Regeringen ville have for-
syningerne og beskæftigelsen som det altdominerende mål samt 
forstærke og udbygge ordningerne fra marts 1945 (10.5.1945). Fi-
nansminister H.C. Hansen (S) pointerede i avisen den 11.5.1945, 
at den sociale solidaritet måtte sættes i højsædet med fortsættelse 
af linjen fra marts måned. Reallønnen måtte hæves, og der skulle 
ske en tilbagevenden til frie forhandlingsforhold på arbejdsmarke-
det. Derudover havde arbejderbevægelsen sine egne krav ifølge fi-
nansministeren, herunder den „fornødne Kontrol over Erhvervsli-
vet, saaledes at Produktionen sikres for Befolkningens Skyld og ikke 
for Profitens”.

Berlingske Tidende aftrykte den 10.5.1945 den konservative 
udenrigsminister Christmas Møllers radiotale om sejren, bragt den 
9.5.1945: „Lad os alle haabe, at det ikke maa gaa denne Gang som 
sidste Gang, at Menneskene i Virkeligheden ikke lærte noget af Kri-
gen. Lad der denne Gang blive Sandhed i de store Løfter, som er gi-
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vet, at vort Maal er et virkeligt Demokrati, ikke blot et politisk, men 
ogsaa et økonomisk, at vi vil yde ethvert Offer for at komme Ar-
bejdsløsheden til Livs, og vi vil højne den store, brede, almindelige 
Befolknings sociale og kulturelle Standard, og at den Sammenhol-
dets og Fællesskabets Aand, som var Krigens og Okkupationens, vil 
vi føre videre ind i Fredens Dage”.

Den 10.5.1945 gengav Berlingske Tidende statsministerens pro-
gramerklæring, og også her var beskæftigelsestemaet langt fremme. 
Avisen udtrykte håb om, at regeringens indenrigspolitiske program 
ville blive gennemført med beslutsomhed. I Nationaltidendes kom-
mentarer til Buhls tale optrådte beskæftigelsestemaet dog med en 
tilbagetrukket placering. Jyllands-Posten var i sine kommentarer 
primært optaget af genetableringen af forsvaret under en ny for-
svarsordning. Desuden kritiserede avisen, at Buhl havde udtalt, at 
Danmarks grænse mod Tyskland lå fast. Om løsningen af efterkrigs-
tidens økonomiske og sociale problemer, herunder sikringen af be-
skæftigelsen, noterede avisen, at der var forskellige synspunkter i 
befrielsesregeringen, men nu måtte det normale parlamentariske liv 
afgøre, hvordan problemerne skulle løses.

„Vi hilser med dyb Tilfredshed Aabningstalens Udtalelser om 
den socialpolitiske Linje, der skal følges. Der er her givet Tilsagn om 
social Solidaritet over for de store Grupper af danske Borgere, som 
haardere end andre har maattet føle Krigens Byrder, og der bebudes 
en Udbygning af den sociale Lovgivning „under Hensyn til Landets 
erhvervs- og beskæftigelsesmæssige Forhold”. Det er indlysende, at 
der maa tages fornødent Hensyn til erhvervs- og beskæftigelses-
mæssige Forhold, men der behøver ikke at være Modsætninger mel-
lem dette Hensyn og en Socialpolitik, der tilsigter at gøre Ret og Skel 
over for dem, der i disse Aar i særlig Grad har maattet lægge Ryg til”, 
skrev Politiken på lederniveau den 10.5.1945. Det gjaldt om så hur-
tigt som muligt at bringe produktionen i vejret, så trykket på den 
dårligst stillede del af befolkningen kunne lettes. Dette synspunkt 
blev senere gentaget i pjecen Efterkrigstidens Samfund. Synspunkter 
fremsat af Det radikale Venstres Rigsdagsgruppe: „Opgaven, der melder 
sig frem for alle andre, er den at tilrettelægge Forholdene saaledes, 
at Danmark kan blive Eksemplet paa et Folk i Arbejde. Spørgsmaa-

Efter befrielsesregeringens tiltræden betonede statsminister Vilhelm Buhl (S) 
betydningen af den fulde beskæftigelse. Fotoet viser Buhl som taler i Fælled-
parken, maj 1945. Foto: POLFOTO.
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let om Godernes rette Fordeling er vigtigt; men Landets og Folkets 
Velstand beror paa, at der frembringes det mest mulige. Samfundet 
maa derfor sikre Arbejdsmuligheder, og den enkelte Borger maa føle 
Pligten til at udnytte Mulighederne”.4

Befrielsessommeren medførte en vis social uro, og en af bevæg-
grundene var en stigende ledighed. Den 6.5.1945 rapporterede So-
cial-Demokraten fra et besøg i Smedenes Centralafdeling i Køben-
havn. Her sydede det af travlhed, fordi så mange af medlemmerne 
enten var på arbejdsdeling eller helt arbejdsløse. Alligevel var ar-
tiklens grundtone positiv: „Siden Gennemførelsen af den forhøje-
de Støtte til Kriseramte er ingen Arbejdere gaaet med til en saadan 
Ordning med tungt Sind. Den enkelte vidste, at han var med til at 
hjælpe en Kammerat, og nu var Understøttelsen paa en saadan Høj-
de, at den faktisk var ensbetydende med Dækning for tabt Arbejds-
fortjeneste”. Med fredens komme forudså smedene også fornyet ef-
terspørgsel på danske varer.

I løbet af maj 1945 bragte Social-Demokraten orienteringer fra 
de forskellige forbund om ledighedstallene, der var meget forskelli-
ge fra forbund til forbund. Blandt murerne gik 13 % ledige, malerne 
havde en god beskæftigelse, smedene havde mange på arbejdsfor-
deling, og arbejdsmændene led stadig under en meget høj ledig-
hed. I arbejdsmændenes a-kasse håbede man derfor på, at bered-
skabsarbejderne ville gå i gang, selvom man vidste, at det kneb med 
materialerne til byggeriet. Smedene formulerede et politisk krav om 
øget arbejderindflydelse på produktionen gennem bedriftsråd. Og 
så fandtes fortsat den forbedrede understøttelse at falde tilbage på, 
der blev udvidet til også at kunne samle de langvarigt arbejdsløse 
op.

Social-Demokraten meddelte den 24.5.1945, at arbejds- og so-
cialminister Hedtoft-Hansen snart ville forelægge en lovanordning 
i Rigsdagen om udvidet hjælp til arbejdsløse og arbejdsfordelte, der 
var ramt af brændselsrestriktionerne: „Det forlyder, at der i Forsla-
get vil indgaa en Ændring af Betydning for de langvarigt Arbejds-
løse. Det vil nemlig blive foreslaaet, at de, der har opbrugt deres 
Understøttelse, faar Adgang til fortsat Hjælp, en Forandring, der 
vil faa den anslaaede Udgift ved denne Lovgivning paa 55 Mill. Kr. 
til at stige med 3-4 Mill. Kroner”. Den 27.5.1945 vendte avisen til-
bage til initiativerne, der konkret drejede sig om at få de tidligere 
udstedte anordninger ophøjet til lov med forskellige forbedringer, 
herunder at langvarigt arbejdsløse også kunne få understøttelse, 

Hvad skre aviserne.indb   188 24-09-2008   14:15:52



189

A
rbejdsløshed under besæ

ttelse og befrielse

„mange dygtige og arbejdsvillige Medlemmer har mistet deres Ret 
til Understøttelse”.

I sommeren 1945 blev stigningen i ledigheden dermed imøde-
gået gennem yderligere hjælp til de arbejdsløse og igangsættelse af 
offentlige arbejder. Mange af dem, der under krigen havde været 
beskæftiget med anlæg af tyske forsvarsværker, blev beskæftiget ved 
disse værkers fjernelse. Midt i august blev de sidste modstandsfolk 
hjemsendt, og deres våben blev afleveret. Nogen samfundsomstyr-
tende arbejderbevægelse så man ikke i Danmark. Ved det første frie 
valg i oktober 1945 fik DKP ganske vist en fremgang fra 3 mandater 
før krigen til 18, hvad der på baggrund af datidens beskedne væl-
gervandringer var bemærkelsesværdigt. Men der var trods alt kun 
tale om 18 mandater ud af 149, og fremgangen for DKP blev nøjag-
tigt modsvaret af en tilsvarende tilbagegang for Socialdemokratiet. 
Resultatet blev en mindretalsregering, hvor Venstre dannede rege-
ring.5

Befrielsen bragte euforien til landet samt store forventninger til bedre sociale 
vilkår, måske med udsigt til fuld beskæftigelse. På fotoet kindkysser den unge 
kvinde en af de første 300 englændere, der kom til landet under general De-
wings kommando. Foto: Tage Christensen, POLFOTO.
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Selvom radikaliseringen blandt arbejderne lod vente på sig, var 
kravet fortsat: Fuld beskæftigelse. Fra de faglige kongresser var mel-
dingen i efteråret 1945, at målet var beskæftigelse til alle. Temaet 
var da også allerede med betydelig kraft dukket op før befrielsen, 
hvad der turde være fremgået ovenfor.

10.6.  Arbejdsløsheden og den fulde beskæftigelse i to 
partiprogrammer fra 1945

De politiske partier var sig bevidst om emnets betydning for me-
ningsdannelsen, og arbejdsløshedstemaet blev iklædt en række ka-
tegoriske betragtninger i de manifester og partiprogrammer, Social-
demokratiet og Det Konservative Folkeparti lagde frem efter befri-
elsen.

Socialdemokratiet publicerede Fremtidens Danmark med Jens 
Otto Krag som drivkraft, også udsendt i en stærkt fortyndet udgave 
i pjeceform til brug i partiagitationen.6 Manifestet understregede 
kravet om fuld beskæftigelse og sociale forandringer. Tage Kaarsted 
(1991) vurderer, at manifestet ikke indeholdt særligt vidtgående 
krav, men at det blev lanceret under en rød etikette for at svække 
den kommunistiske agitation. Indeholdt i pjecen var da også en kri-
tik af „Monopolkapitalismen”, og de af det økonomiske system af-
ledte kriser. Igen blev det manglende forbrugspotentiale under ka-
pitalistiske produktionsforhold understreget: „(…) blandt Verdens 
dygtigste økonomiske Eksperter er der en voksende Enighed om, 

Den 7.1.1945 publicerede Berlingske Tidende en Gallup om befolkningens for-
ventninger til beskæftigelsen: „Spørgsmaalet om, hvorledes man efter Krigen 
skal kunne undgaa en Arbejdsløshed af det Omfang, vi tidligere har oplevet, er 
et af de Efterkrigsproblemer, der optager Sindene stærkest hos Politikere, Natio-
naløkonomer og andre samfundsinteresserede Mennesker baade her i Landet 
og Verden over. Tanken om, at man skal kunne gennemføre fuld Beskæftigelse 
for alle, og hvilke Ofre dette vil medføre, har vundet en meget fremtrædende 
Plads i Efterkrigstidsdiskussionerne. Den indstilling har vundet større og stør-
re Udbredelse, at det er baade samfundsmæssigt uøkonomisk og menneskeligt 
helt forkert og sørgeligt, hvis der skal findes anvendelig og villig Arbejdskraft, 
som ikke kan udnyttes”. Gallup havde spurgt danskerne, om „Tanken om fuld 
Beskæftigelse kan gennemføres i Praksis efter Krigen, saaledes at Arbejdsløs-
hed praktisk talt kan undgaas?” 44 % mente ikke, at fuld beskæftigelse var 
mulig. 34 % at det var muligt. Arbejderne var klart mere pessimistiske end re-
sten af befolkningen. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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at Uligheden i Indkomst bærer en væsentlig Andel af Skylden. Den 
brede Befolknings Leveniveau, dens Forbrug, har hidtil ikke kun-
net stige med samme Fart som Vareproduktionen under Teknikkens 
enorme Fremskridt. Dette er en af Grundene til den beske Selvmod-
sigelse, der ligger i, at man kan have „Overproduktion” samtidig 
med at større Befolkningslag mangler Klæder og Møbler, rummelige 
Boliger og vitaminrig Føde – I Fremtiden vil Teknikkens Fremstor-
men blive endnu voldsommere. Derfor maa Systemet ændres, inden 
nye Ulykker opstaar”. For Danmarks vedkommende gjorde sig yder-
ligere gældende, at erhvervslivets produktivitet haltede langt efter 
produktiviteten i USA og England.

Manifestet foreslog indførelsen af bedriftsråd, økonomisk demo-
krati og oprettelsen af et samfundsøkonomisk råd, „der skal lægge 
den samlede økonomiske Plan for hele Landet”. Noget uklart fort-
satte teksten: „De omtalte Bedriftsraad, Sektionsraad og Det sam-
fundsøkonomiske Raad udgør i alt væsentligt de Organer, der er 
nødvendige for gradvis at kunne omskabe den privatkapitalistiske 
Industri her i Landet til en samfundsmæssigt drevet Industri, hvis 
Maal ikke er private Profitter, men Velstand og Behovstilfredsstil-
lelse for Befolkningen”.7 Idealet var en form for planøkonomisk stat. 
Men dennes nærmere udformning stod næppe lysende klar.

Det Konservative Folkeparti fulgte trop i et program fra august 
1945. Blandt de parolemæssige mål var: „Hele Folket i Arbejde. Stør-
re Produktion, højere Levestandard”, men altså med det beskæftigel-
sesmæssige aspekt nævnt som nummer et.8 Socialpolitikken skulle 
sikre de arbejdsløse et „ordentligt Udkomme”. I den økonomiske 
politik skulle samfundet „til imødegaaelse af Lavkonjunkturer i Ar-
bejdsløshedsperioder opbygge en konjunkturudlignende Reserve af 
offentlige Arbejder”, og lovgivningsmagten skulle udvirke mere va-
rige kontraktforhold i de store virksomheder. Desuden skulle staten 
i en lavkonjunktur arbejde for en mere retfærdig indkomstfordeling. 
Programmet gik langt i sine formuleringer om befolkningens socia-
le rettigheder, helt i pagt med tidsånden: „Det konservative Folke-
parti, der anerkender det enkelte Menneskes Pligt og Ret til Arbejde, 
ser det derfor som en af Samfundets største Opgaver at afværge og 
bekæmpe Arbejdsløshed”.9 Men denne ret til arbejde skulle primært 
realiseres via den „sunde” erhvervspolitik over for et erhvervsliv, 
der byggede på det private initiativ. Derefter kom de beskæftigel-
sesfremmende initiativer, der i øvrigt ikke måtte lægge beslag på 
arbejdskraft, der fx mere produktivt kunne anvendes i landbruget. 
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Alt i alt markerede programmet, som det var formuleret under på-
virkning af de øjeblikkelige politiske stemninger efter befrielsen, en 
opprioritering af arbejdsløshedsspørgsmålet. I formuleringerne var 
dog også indeholdt endog meget rummelige fortolkningsmulighe-
der af, hvornår det offentlige burde skride ind, selvom programmet 
tilsyneladende fastlagde et absolut krav om retten til arbejde, der 
for en historisk skolet konservativ måtte virke overraskende.

I Berlingske Tidendes omtale den 1.9.1945 af partiprogram-
met blev temaet sammenfattet på denne måde: „Det Konservati-
ve Folkeparti fremhæver, at alene et sundt, produktivt Erhvervsliv 
 formaar varigt at forhindre Arbejdsløshed. Den Arbejdsløshed, som 
opstaar i Konjunkturernes Skift, saavel som den, der er en Følge af 
de tekniske Fremskridt, maa bekæmpes ved Samvirke mellem Er-
hvervsliv, Stat og Kommune. Som Midler hertil bør Igangsættelse 
af Arbejder og Omskoling af arbejdsløse faguddannede anvendes. 
Ethvert sundt Initiativ til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden bør nyde 
offentlig Støtte”. Om finanspolitikken dette: „De offentlige Finan-
ser skal administreres, saa Indtægt og Udgift normalt balancerer, 
men det er dog en Pligt for Statens og Kommunernes Finanspolitik 
at modvirke Lavkonjunkturerne ved Underbalancering af Budget-
terne, naar dette skønnes nødvendigt for at undgaa, at det Offent-
lige yderligere forstærker indtrædende økonomiske Kriser” (Berling-
ske Tidende den 1.9.1945).

Fra USA meldte samme avis om vidtgående planer for at forhin-
dre en fredskrise. Via en stærk økonomisk styring var det lykkedes 
USA under krigen at øge produktionen til nye højder, og ledigheden 
var gået ned til 1 % i 1944. Præsident Truman fremsatte så over for 
Kongressen i 1945 en plan for, hvordan USA kunne overgå til en 
fredsøkonomi med høj produktion og fuld beskæftigelse. I planerne 
indgik kontrol med priser og lønninger. Igen var kodeordet den ful-
de beskæftigelse. Ingen befolkning ville efter krigens lidelser accep-
tere en tilbagevenden til 30’ernes massearbejdsløshed.

10.7. Sammenfatning
Fra april 1940 til august 1943 fandt der et samarbejde sted mellem 
de fire gamle partier inden for rammerne af en samlingsregering. 
Det resulterede i en midtersøgende holdning, hvor flere af de gamle 
ideologiske synspunkter blev blødt op, fx synet på det samfunds-
gavnlige i offentlige beskæftigelsesarbejder for at mindske ledighe-
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den. Hvad der ikke blev nævnt, men hvad der har været medvir-
kende til den positive holdning, var en bagvedliggende trussel om 
tvangsudskrivning af arbejdskraft til Tyskland. Dertil kom frygten 
for, at de arbejdsløse kunne mobiliseres af kommunisterne eller de 
danske nazister. Nogle af de gamle positioner fra 1930’erne blev dog 
fastholdt, idet Venstre krævede og fra 1942 fik gennemført en for-
stærket kontrol med de arbejdsløse. Karakteristisk for Jyllands-Po-
stens stilling fandt denne avis dog ikke ordningen vidtgående nok, 
idet kontrollen blev overladt til a-kasserne.

Det nazistiske Fædrelandet afviste, hvad avisen betegnede som 
lappeløsninger. Kun et systemskifte kunne afskaffe arbejdsløshe-
den. Den kommunistiske presse angreb den skærpede kontrol med 
de arbejdsløse og så det som et udtryk for, at „den sorteste reaktion” 
udnyttede besættelsen til at presse en arbejderfjendtlig politik igen-
nem i samlingsregeringen.

Frem mod befrielsen indtog de arbejdsløse en stærkere placering 
i aviserne, og det fremgik, at der var en stærk stemning for at undgå 
en fredskrise. Myndighederne opbyggede i forståelse med politiker-
ne en pulje af beskæftigelsesarbejder, der kunne sættes i værk, når 
materialeforsyningen tillod dette. Samtidig opfordrede politikerne 
erhvervslivet til at tage sin del af ansvaret for at holde beskæftigel-
sen. Land og Folk krævede fuld kompensation ved arbejdsdeling el-
ler arbejdsløshed, og i marts 1945 arrangerede embedsmændene i 
forståelse med de gamle partier nogle ordninger, der kom disse krav 
i møde. Kommunisterne søgte også at få krav om fuld beskæftigel-
se indflettet i befrielsesregeringens program. Formelt set lykkedes 
dette ikke. Men den fulde beskæftigelse og en dækkende kompen-
sation i tilfælde af ledighed eller arbejdsfordeling indgik i regerin-
gens tiltrædelseserklæring i maj 1945. Erklæringen blev omtalt i alle 
aviserne, der dog alt efter politisk tilhør satte mere eller mindre fo-
kus på beskæftigelsen. Fra faglige kongresser lød der krav om fuld 
beskæftigelse, og fra USA og England kom der meldinger om, at le-
digheden nærmest var afskaffet. Var man virkelig på vej mod den 
fulde beskæftigelse?
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4 Det radikale Venstres Rigsdagsgruppe (1945), s. 3.
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11.  1950’erne: Træge tider og 
vedvarende ledighed

11.1. Introduktion
I 1950’erne ændredes betingelserne for dansk økonomi, da den inter-
nationale handel blev genetableret. Efter krigen søgte USA at træn-
ge den kommunistiske indflydelse i Vesteuropa tilbage, især i Italien 
og Frankrig, hvor kommunisterne havde stået stærkt i modstands-
bevægelsen. Midlet var bl.a. en overførsel af US-dollar og teknologi 
inden for en samlet genopbygningsplan, benævnt Marshallplanen. 
Dertil kom, at Vesteuropa med Marshallmidlerne opretholdt en kø-
bekraft i US-dollar, der afværgede udbruddet af en fredskrise i USA, 
idet planens betingelser om frihandel forhindrede, at de europæi-
ske lande udelukkede amerikanske varer. De europæiske lande fjer-
nede de mængdemæssige importbegrænsninger, mens toldsatserne 
stadig var et nationalt anliggende. Genetableringen af en interna-
tional arbejdsdeling bidrog til en stigende levestandard og en vis 
udjævning i produktivitetsforskellene mellem USA og Vesteuropa. 
Men Danmark døjede med en vedvarende valutaklemme.

Danmarks bytteforhold var bestemt af prisen på råstoffer i im-
porten og smør og bacon i eksporten. De første steg i forlængel-
se af devalueringer af den danske krone i slutningen af 1940’erne 
og stigende råstofpriser, mens de sidste led under stagnerende el-
ler vigende priser. Snart stod det klart, at landbruget ikke kunne 
præstere en stadigt voksende valutaindtjening. For at fastholde be-
talingsbalancen gennemførte 1950’ernes regeringer derfor, uanset 
partifarve, jævnlige finans- og pengepolitiske stramninger, der gav 
flere arbejdsløse. Disse indgreb for at begrænse efterspørgselen og 
spare valuta gjorde det sværere at opretholde en jævnt stigende pro-
duktion, og den økonomiske vækst lå lavere end i de lande, vi nor-
malt sammenligner os med. Med liberaliseringen af udenrigshan-
delen blev konkurrencen på hjemmemarkedet også stærkere. Den 
beskæftigelsesmæssige nettoeffekt var dog positiv, idet industrien 
via effektivisering og rationalisering vandt nye markeder og øgede 
eksporten.1
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Socialdemokratiet havde i november 1947 dannet en mindretals-
regering under ledelse af Hans Hedtoft, men i efteråret 1950 overlod 
Socialdemokratiet regeringsmagten til Venstre og Det Konservative 
Folkeparti. VK-regeringen, der hvilede på et svagt parlamentarisk 
grundlag, blev i 1953 og tiåret ud afløst af socialdemokratisk ledede 
regeringer. Danmark blev medlem af NATO ved oprettelsen i 1949, 
og det er karakteristisk for 1950’erne, at Den kolde krig også slog 
igennem herhjemme. DKP blev hurtigt trængt i defensiven, og par-
tiets indflydelse var forsvindende fra 1960, hvor det gled ud af Fol-
ketinget.

I 1950 lå arbejdsløsheden på 8,6 %, men steg til 11,7 % i 1952. 
Indtil 1959 svingede ledigheden mellem 7,8 og 10,5 %, og som i 
1930’erne gik især de ufaglærte arbejdsløse.

11.2. De første år af 1950’erne
I vinteren 1950-51 var ledigheden ikke et højt prioriteret emne i 
aviserne, og betalingsbalancen påkaldte sig langt større interesse. 
VK-regeringen under Erik Eriksen (V) søgte at sikre betalingsbalan-
cen gennem forbrugsbegrænsende afgifter og en tvungen opspa-
ring i det såkaldte „Påskeforlig”. Forliget og en i øvrigt stram pen-
gepolitik ville forudsigeligt øge ledigheden, men det var først på De 
samvirkende Fagforbunds repræsentantskabsmøde den 17.5.1951, at 
beskæftigelsen for alvor blev kørt i stilling.

Social-Demokraten gengav repræsentantskabets udtalelse med 
efterklang af stemningen fra befrielsessommeren den 18.5.1951: „Vi 
må protestere mod den af regeringen førte pengepolitik, som angri-
ber princippet om en høj og stabil beskæftigelse. Det er os fuldkom-
men uforståeligt, at en regering kan føre en politik, der direkte går 
imod det af alle frie internationale organisationer anerkendte krav 
om tryghed og sikkerhed i beskæftigelsen for det arbejdende folk. 
Vi må kræve, at der sættes ind for at sikre beskæftigelse til alle, og 
peger i denne forbindelse på de af DsF fremsatte forslag til løsning 
af arbejdsløshedsproblemet”. Disse forslag sigtede mod at øge pro-
duktionen gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik og en offensiv 
investeringspolitik for industrien. Fra de svenske socialdemokrater 
havde DsF overtaget forestillingen om, at en aktiv arbejdsmarkeds- 
og erhvervspolitik var et vigtigt element i sikringen af den fulde be-
skæftigelse, når betalingsbalancen ikke tillod en underskudspolitik 
på de offentlige finanser. Fagforbundene ville også rejse krav om 
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en forkortelse af arbejdstiden. Samtidig markerede man en positiv 
holdning til investeringer og generelt til en styrkelse af erhvervsli-
vets produktivitet som forudsætning for en fremgang i levevilkå-
rene.

I de borgerlige aviser var dækningen af DsF’s udfald mod rege-
ringen mere afdæmpet. Nationaltidende gengav eksempelvis den 
18.5.1951 en kun moderat kritik af forårets økonomiske forlig, frem-
sat af DsF-formanden Eiler Jensen. DsF’s kritik af regeringens pen-
gepolitik blev gengivet i helt generelle vendinger. Om beskæftigel-
sen var omtalen i det hele taget afdæmpet.

I Land og Folk blev det socialdemokratisk dominerede DsF deri-
mod udsat for hård kritik. Socialdemokraterne sluttede op om op-
rustningspolitikken, hvilket ville øge skattetrykket. Arbejdsløsheden 
og fattigdommen ville blive større, og endda opfordrede forbunds-
formanden ifølge Land og Folk arbejderne til at pukle mere.

Tobaksarbejderne var blandt de faggrupper, der havde den høje-
ste ledighed, og i en tale på forbundets kongres i august 1951 skær-
pede DsF-formanden kritikken af regeringen, da han hævdede, at 
Erik Eriksen ikke ville den fulde beskæftigelse (Social-Demokraten 
den 27.8.1951). Afgifterne begrænsede forbruget og dermed beskæf-
tigelsen, og samme regering havde tilmed afskaffet loven om ar-
bejdsfordeling, der havde sin klare berettigelse, når nogle brancher 
led af høj arbejdsløshed. Inden kongressen havde demonstrerende 
tobaksarbejdere henvendt sig til regeringen med krav om lempelse 
af tobaksbeskatningen og af pengepolitikken. Man henviste til, at 
faget ved opgørelsen i juli havde haft 39,1 % arbejdsløse og kræ-
vede, at regeringen, hvis den ikke opfyldte de stillede krav, så i det 
mindste gennemførte en arbejdsfordelingslov.

De københavnske tobaksarbejderes situation blev anledning til 
en hel kampagne i Land og Folk. Den 27.8.1951 gengav avisen Eiler 
Jensens tale til kongressen. Ifølge Land og Folk undlod forbunds-
formanden at stille centrale krav i de kommende overenskomstfor-
handlinger, hvilket skadede forhandlingspositionen. Om tobaksar-
bejdernes høje ledighed kommenterede det kommunistiske organ: 
„Efter kongressens åbning aflagde forbundsformand Dirk Nak be-
retning. Han oplyste, at der for en uge siden var 2000 ledige tobaks-
arbejdere – det er 25 pct. af fagets udøvere. Dirk Nak betegnede det-
te som en følge af den forbrugsbegrænsende politik og opfordrede 
staten til at komme faget til hjælp ved at gennemføre en arbejds-
fordelingslov. Det mere nærliggende krav: at få den ødelæggende 
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tobaksbeskatning lempet blev ikke stillet af Dirk Nak. Måske fordi 
tobaksskatterne er gennemført med tilslutning af bl.a. de socialde-
mokratiske rigsdagsmænd” (27.8.1951).

Dagen efter hævdede Land og Folk, at Eiler Jensen gennem sin 
tale havde afsløret, at „DsF vil bekæmpe krav om arbejdstidsforkor-
telse, længere ferie og en klækkelig lønforhøjelse. Thi intet forbund 
kan regne med større resultater, når kravene skal stilles splittede, 
som Eiler Jensen forlanger”. Teksten fortsatte: „Men arbejdsløshe-
den truer som aldrig før, og derfor står kravene om arbejdstidsfor-
kortelse og længere ferie fast, hvor meget Eiler Jensen så end for-
søger at sno sig” (28.8.1951). Denne dag rettede Land og Folk også 
skytset mod tobaksarbejdernes formand, der blev kritiseret for i sin 
tale på kongressen at have manet arbejderne til besindighed: „Vi 
kan protestere, men lad mig minde om, at det er på valgdagen, rigs-
dagens sammensætning bestemmes. Det nytter ikke meget at pro-
testere bagefter, når man ikke på valgdagen har gjort sin pligt”. Og 
arbejderne burde ifølge formanden vide, at Socialdemokratiet arbej-
dede for fuld beskæftigelse (igen citeret via Land og Folks referat).

Disse udtalelser var vand på den kommunistiske agitationsmøl-
le. Det var ganske vist rigtigt, at den „reaktionære regering” hav-
de medvirket til gennemførelse af den urimelige tobaksbeskatning. 
Men det var lige så sandt, at Socialdemokratiet havde stemt for alle 
forhøjelser af tobaksskatten. Den nyeste forhøjelse havde ret beset 
været en del af Hedtofts krisepakke, inden han havde opgivet rege-
ringsmagten. De følgende dage omtalte Land og Folk så konsekven-
serne: Kongressen havde vedtaget en markant forhøjelse af a-kasse-
kontingentet, og alligevel blev antallet af understøttede dage pr. år 
sat ned.

11.3. Beskæftigelsen fortsat i fokus
Som optakt til rigsdagssamlingen 1951-52 holdt fhv. statsminister 
Hans Hedtoft (S) en tale den 29.9.1951 ved et socialdemokratisk 
møde i Hobro. Hedtoft skitserede Socialdemokratiets forslag til en 
ny økonomisk politik og kritiserede regeringens forbrugsbegræns-
ninger, der via en restriktiv pengepolitik ifølge Hedtoft også ramte 
investeringerne. Samtidig brøstede VK-regeringen sig af, at den stod 
for en liberalisering af økonomien: „Resultaterne af regeringens 
økonomiske såkaldte „frigørelsesværk” er allerede begyndt at vise 
sig. I slutningen af august var således 15.000 flere arbejdere „fri-
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gjort” end sidste år. Sådan betegner regeringen stigningen i arbejds-
løsheden fra 23.000 til 38.000. Regeringen vil vel påstå, at det er 
manglende bevægelighed på arbejdsmarkedet, der er skyld i denne 
stigning i arbejdsløshedstallet. Men hvor skal de ledige bevæge sig 
hen?” (Social-Demokraten den 30.9.1951).

Socialdemokratiet ville i stedet insistere på en produktionsfrem-
mende politik, hvor kodeordet var økonomisk samordning. Hedtoft 
blev ikke konkret, men strategien måtte bl.a. have baggrund i stats-
lige retningslinjer for investeringerne i det private erhvervsliv samt 
en offensiv investeringspolitik for den offentlige sektor: „Det er det 
produktive, der må sættes i højsædet, men det strækker sig også over 
en stærkere elektrificering, bedre havne, udbygning af landbrugets 
produktionsvirksomheder og til en industrialisering, der fremmer 
eksporten eller kan spare import”. Dertil ønskede partiet forbed-
rede mulighederne for investeringer via skattebegunstigelser. Den 
30.9.1951 sammenfattede den socialdemokratiske avis i en leder, at 
Hedtoft sigtede mod at skaffe alle mand i arbejde, hvilket var klart i 
modstrid med regeringens arbejdsløshedsskabende politik.

Socialdemokratiet var i opposition og dermed fri for ansvaret for 
betalingsbalancen og den skrøbelige valuta i en tid med et endnu 
uudviklet internationalt kreditmarked. Men bagved lå grundlæg-
gende forskelle i synet på, hvordan Danmark skulle forholde sig un-
der mere internationale vilkår. Den socialdemokratiske produkti-
onslinje fokuserede således på en modernisering af økonomien med 
vægt på en industrialisering. Efter denne model skulle staten bruges 
til at målrette investeringerne. Heroverfor stod VK, der ville føre 
liberaliseringen igennem, aftrappe statens indflydelse på erhvervs-
livet så hurtigt som muligt, tilpasse dets konkurrenceevne gennem 
justeringer i lønudviklingen og om nødvendigt beskytte valutare-
serverne gennem forbrugsbegrænsninger.

Politiken gengav Hedtofts tale i en loyalt vinklet artikel – Hans 
Hedtoft giver regeringen et varsko – den 30.9.1951, mens Vestkysten 
harcelerede: Den tidligere socialdemokratiske regering havde søgt 
at bremse liberaliseringen af erhvervslivet og kun formået at føre en 
inflationsskabende politik. Om VK’s politik skrev Vestkysten: „Re-
geringen agter ikke, som hr. Hedtoft siger det, at bremse den værdi-
skabende aktivitet. Tværtimod. Et af dens mål er netop at fremme 
denne mest muligt, bl.a. ved at genskabe den frihed og den konkur-
rence, som der ikke var plads til i det socialdemokratiske restrikti-
onssystem. Men regeringen ønsker i højere grad end den tidligere 
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regering at lægge hovedvægten på ordet værdiskabende, eftersom 
en produktion, som kun tjener til at dække det løbende forbrug, 
ikke bidrager til at skabe balance” (Vestkysten den 1.10.1951).

Efter Rigsdagens åbning den 2.10.1951 kommenterede Social-
Demokraten den 3.10.1951: „Regeringen tilsigter i virkeligheden at 
løse de økonomiske problemer gennem en fortsat erhvervsfjendt-
lig kreditstramning, arbejdsløshed og nedsættelse af produktionen. 
Altså en bremsning af den økonomiske aktivitet i en situation, der 
bydende kræver øget produktion, høj beskæftigelse og bedre forde-
ling af goder og byrder, hvis det på en gang skal lykkes at bære for-
svarsudgifterne og sikre den sociale standard”.2

I Vestkysten var de økonomiske problemer i forhold til udlan-
det stadig altoverskyggende i forhold til stigningen i ledigheden. 
Finansministeren, Thorkil Kristensen (V) insisterede på, at regerin-
gens økonomiske politik repræsenterede en nødvendig kontinuitet 
i forhold til den forrige regerings: „Vi har ikke forsøgt ved kunstige 
midler at modvirke den stramning, som altid i vor økonomiske hi-
storie er fulgt med en ugunstig betalingsbalance. Det er en udvik-
ling, som er foregået både under den foregående og den nuværende 
regering”. Vestkystens pointe var klar: Regeringen førte en politik, 
der var dikteret af det ugunstige bytteforhold over for udlandet i en 
tid med en tiltagende liberalisering af udenrigshandelen, og i virke-
ligheden var en stor del af politikken selvregulerende: Når impor-
ten oversteg valutaindtægterne, måtte importørerne købe mere va-
luta i Nationalbanken, end eksportørerne solgte. Denne valuta blev 
opkøbt i danske kroner, hvorved pengemængden gik ned (Vestky-
sten den 3.10.1951). De anspændte kreditforhold havde ført til en 
vis nødvendig nedgang i forbruget, investeringerne og beskæftigel-
sen, der dog ifølge finansministeren fortsat „som helhed er meget 
stor”. Den ledige arbejdskraft måtte nu kanaliseres over i eksporter-
hvervene.

I en leder samme dag fastslog Vestkysten, at kreditstramningen 
havde virket: „Det har selvfølgelig givet nogen Arbejdsløshed, men 
det var jo, hvad Socialdemokratiet foretrak frem for en Forbrugsbe-
grænsning over Pristalsreguleringen. Kreditstramningen har regu-
leret Byggeriet ned, saa det nu staar i et rimeligt Forhold til den til-
stedeværende Arbejdskraft, hvorved Overbeskæftigelsen og de deraf 
flydende Sortbørslønninger er blevet begrænset”.

Den 25.10.1951 bragte Social-Demokraten en leder – Det indre 
værn – der igen intonerede beskæftigelsestemaet. I sin tale under 
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finanslovsdebatten havde den tidligere socialdemokratiske finans-
minister H.C. Hansen markeret, at socialdemokraterne ikke ville 
acceptere en politik, „der bruger arbejdsløsheden som middel til 
løsning af vort lands valutariske og økonomiske vanskeligheder. So-
cialdemokratiet vil ingen sinde række hånd til en politik, der går ud 
på gennem en voldsom kreditstramning at formindske produktio-
nen, gøre tusinder af arbejdere ledige og forringe levestandarden”. 
Industriproduktionen var faldende, hvor den burde være stigende 
for at sikre „det indre værn”, dvs. høj beskæftigelse og høj social 
standard. Over for dem, der hævdede, at arbejdsløshed fremmede 
produktiviteten hos de beskæftigede, stillede H.C. Hansen sig afvi-
sende.

I en leder den 25.10.1951 advarede Vestkysten: Når H.C. Hansen 
hævdede, at regeringen forfulgte en politik, der søgte at mindske 
produktionen og øge ledigheden, måtte man vide, at dette var ren 
agitation. I et referat i Jyllands-Posten den 25.10.1951 af finanslovs-
debatten citeredes Venstres finanslovsordfører Niels Elgaard for en 
kritik af Socialdemokratiets tanker om en samordning af den øko-
nomiske politik, der i Elgaards optik kun repræsenterede en øget 
kontrol med erhvervslivet, „hvori indgaar en naturlig Importregule-
ring – hvad er det for noget? – og lukket Marked med Kontrol”. I ste-
det burde arbejderpartiet gøre sin indflydelse gældende for at styrke 
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Avisen citerede også den radika-
le finanslovsordfører Bertel Dahlgaard for, at Erik Eriksens trontale 
i substansen havde samme indhold som Hedtofts, da han var stats-
minister.

I Politiken blev H.C. Hansen og Bertel Dahlgaard citeret for, 
at deres partier krævede kreditstramningen slækket. Den radikale 
Dahlgaard beklagede sig over det pres, de høje forsvarsudgifter lag-
de på befolkningen.

Ved den fortsatte finanslovsdebat den 30.10.1951 angav regerin-
gen, at bytteforholdet var i bedring, at der var sket en forskydning i 
produktionen fra hjemmemarkedet til eksporten, og at arbejdsløs-
heden ikke var væsentligt højere end året før (Jyllands-Posten den 
31.10.1951).

Da Det Radikale Venstre i november 1951 fremlagde et lovforslag 
om udbyttedeling, dukkede beskæftigelsestemaet igen op i en ord-

Socialdemokratiet førte aviskrig mod VK-regeringens pengepolitik. Her føres 
skytset frem den 24.2.1952. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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førertale af forbundsformand Hans Rasmussen, der sad i Folketinget 
for Socialdemokratiet. Talen blev gengivet i Social-Demokraten den 
28.11.1951. Rasmussen var ikke udelt begejstret for forslaget, der hos 
mange arbejdsgivere i udlandet kun var blevet indført for at bortle-
de arbejdernes interesse i fagbevægelsen. Selve udgangspunktet for 
de radikales forslag, der også sigtede mod at skabe øgede incitamen-
ter i produktionen, var han imidlertid ikke afvisende over for: „Vor 
politik tager stadig sigte på en fuld og produktiv beskæftigelse, fordi 
det er vor opfattelse, at vi herigennem vil få flere goder stillet til rå-
dighed, og kan produktionen gøres mere effektiv, er vi fuldt indstil-
let på, at hvad der kan bidrage hertil, er vi parat til at lade undersøge 
(…). Situationen er jo beklageligvis den, at regeringen gennem sin 
økonomiske politik stærkt truer den fulde beskæftigelse. Det ligger 
klart, at Danmark ene blandt de vesteuropæiske lande har forladt 
den fremgangslinje i produktionen og beskæftigelsen, som i øvrigt 
har kendetegnet årene efter besættelsestidens ophør”. Høj ledighed 
og vanskeligheder med at afsætte produktionen hægtede virksom-
hederne af det teknologiske kapløb.

Debatten løb videre i samme spor i det nye år. Den 24.2.1952 
citerede Social-Demokraten Hedtoft for på et politisk møde i Århus 
at have udtalt: „Regeringen bør besinde sig i tide. Kreditstramnin-
gen har ført til større arbejdsløshed og mindre produktion. Større 
produktion og beskæftigelse er nødvendig, hvis forsvarsbyrden skal 
kunne bæres uden nedgang i den sociale standard”. Som i 1930’erne 
anskuede Socialdemokratiet forsvaret af de sociale standarder som 
en væsentlig del af forsvaret for demokratiet, opbyggelse af en front 
på de indre linjer – nu entydigt vendt mod den kommunistiske trus-
sel.

I sommeren 1952 blev temaet holdt ved lige af Socialdemokrati-
et, da tidligere handelsminister Jens Otto Krag holdt en tale i Skær-
bæk, hvor han angreb regeringens økonomiske politik: „Krag adva-
rede regeringen mod at fortsætte en økonomisk politik, som efter 
de seneste ministerudtalelser at dømme ikke kender andre midler 
mod valutavanskelighederne end kreditstramning. Med rette giver 
Krag regeringen ansvaret for arbejdsløshedens selvskabte plage og 
påpeger, således som det adskillige gange er gjort fra socialdemokra-
tisk side, hvorledes regeringens politik i stedet for at øge produktio-
nen har medført nedgang ikke blot i forbrugsvareindustrien, men 
også for den vigtige fremstilling af produktionsmidler” (Social-De-
mokraten den 31.7.1952).
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Kommunisternes betydning var aftagende i 1952. Lidt af den gamle akti-
visme fra 1930’erne kom dog til udtryk den 9.4.1952, hvor kommunistiske 
demonstranter begyndte at opbryde brolægningen i Blågårdsgade i Køben-
havn for at gøre opmærksom på de mange arbejdsløse. Social-Demokraten 
fandt aktionen „komplet ørkesløs”. Berlingske Tidende lagde vægten på den 
fotografi ske reportage, jf. illustrationen ovenfor. Foto: Det Kongelige Bibliotek, 
Avislæsesalen.
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Nålestikkene fra oppositionen var efterhånden så generende, at 
Thorkil Kristensen i en radio- og tv-dækket politisk debat kom med 
en nyhed om, at regeringen ville sætte for 130 mio. kr. offentlige 
anlægsarbejder i gang ud over det allerede planlagte. Eller som Ber-
lingske Tidende triumferede den 5.9.1952: „Denne eklatante Tilba-
gevisning af Socialdemokraternes Paastand om at Regeringen skaber 
Arbejdsløshed”. Berlingske Tidende konstaterede samtidig: „Her-
med har Regeringen tilkendegivet sin Vilje til at udnytte Kapacite-
ten inden for Bygge- og Anlægsvirksomheden ogsaa i Vintermaane-
derne”. Den 24.9.1952 lød meldingen i Berlingske Tidende: „Som 
Led i Regeringens Bestræbelser for at imødegaa en mulig Stigning i 
Arbejdsløsheden har Arbejds- og Socialministeriet i Gaar til samt-
lige Amtmænd, Kommunalbestyrelser, Beskæftigelsesudvalg og Ar-
bejdsanvisningskontorer udsendt et Cirkulære, hvori man henstil-
ler, at der drages Omsorg for, at der foretages en Undersøgelse af 
Ledigheden og Arbejdsmulighederne i det kommende Halvaar”. Mi-
nisteriet opfordrede især til, at der blev truffet foranstaltninger til at 
modvirke ledigheden blandt arbejdsmændene.

Ved trontalen den 7.10.1952 gengav Erik Eriksen tre mål for re-
geringen: Den nye grundlov til folkeafstemning, fortsættelse af den 
økonomiske politik med liberalisering af udenrigshandelen, for-
øgelse af produktionen og sikring af en høj og varig beskæftigel-
se samt endelig forberedelse af en skattereform (Berlingske Tidende 
den 8.10.1952).

Socialdemokratiet fortsatte ufortrødent angrebene på den øko-
nomiske politik. Den 23.10.1952 noterede Social-Demokraten, at 
der så yderligere skulle føjes sociale nedskæringer til den stramme 
pengepolitik. Nye angreb på regeringens såkaldte „arbejdsløsheds-
skabende pengepolitik” fulgte i efteråret 1952 og i 1953. Ved den 
valgkamp, alle vidste, skulle komme umiddelbart efter grundlovs-
sagens løsning, var det overordnede socialdemokratiske tema nu 
trukket klart op.

11.4. Valgkampen i 1953
Den nye grundlov fik Kongens underskrift den 5.6.1953, og med 
dette ophørte fredningen af VK. Valget til Folketinget fandt sted den 
22.9.1953. VK-regeringen kunne godskrive sig en fyldt valutakasse 
og balance på statsbudgettet, mens Socialdemokratiet angreb den 
lave økonomiske vækst og regeringens ansvar for arbejdsløsheden. 
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Den fortsatte liberalisering af udenrigshandelen, der var langt frem-
skreden, blev derimod ikke et vigtigt tema i valgkampen.3

Da valgkampen brød ud i begyndelsen af september 1953, frem-
hævede Berlingske Tidende, at de borgerlige partier havde æren af 
en fyldt valutakasse og balance på statsbudgettet. Oveni havde som-
meren i kombination med forbedrede internationale konjunkturer 
bragt ledigheden ned, hvilket førte til argumenter af typen „be-

Beskæftigelsen var et af de væsentligste socialdemokratiske temaer 1950’erne 
igennem. Her ses en valgplakat fra 1950. Foto: ABA.
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skæftigelsen har aldrig været bedre”. Selv da ledigheden var højest, 
var den i øvrigt ikke højere end under Socialdemokratiets regerings-
periode, og borgerlige røster lod høre, at ledigheden historisk set 
altid havde været højere under socialdemokratiske regeringer end 
under borgerlige. På valgdagen den 22.9.1953 fremdrog Berlingske 
Tidende den nyeste ledighedsstatistik, der syntes at dokumentere, 
at arbejdsløsheden ikke længere kunne tolkes som et presserende 
samfundsproblem.

Vestkysten førte Venstres valgkamp. Den 3.9.1953 gengav den 
Erik Eriksens første valgtale. Han slog på stabiliseringen af valuta-
situationen samt liberaliseringen af udenrigshandelen.4 Gennem 
denne politik, hævdede Erik Eriksen, havde regeringen forhindret 
det kaos, der havde været under udvikling under den socialdemo-
kratiske regering, og denne politik var gennemført så klogt, at be-
skæftigelsen ikke var gået ned. Beskæftigelsestemaet indgik således 
også med vægt i Venstres valgkamp: „Det nytter ikke i dag, således 
som man endnu kan se socialdemokratiske agitatorer gøre det, at 
tale om arbejdsløshed. For der er praktisk taget ingen. De tørre tal 
viser det”.

Fra vælgermøder ude i landet citerede Vestkysten vælgere for ud-
talelser af typen: „Hvorfor i alverden bliver socialisterne ved at køre 
med talen om den megen arbejdsløshed, som er den rene, skære 
usandhed?” Over for avisens arbejderlæsere var det vigtigt at do-
kumentere, at menigmand anså VK-regeringen som beskæftigel-
sesskabende. Hvis Socialdemokratiet kom til magten, ville det føre 
til inflation og arbejdsløshed. Den 8.9.1953 blev Esbjerg-kredsens 
kandidat Skov Jørgensen (V) citeret fra et vælgermøde: „Regeringen 
ville skabe arbejdsløshed, mindske produktionen, bruge af lagrene, 
skabe højere priser og ringere levevilkår, har hr. Bomholt fortalt os 
med få måneders mellemrum her i Esbjerg. Statsministeren vil om 
lidt gøre rede for, at udviklingen har haft den modsatte tendens”. 
For taleren var det et problem, når socialdemokratiske politikere 
som Bomholt forholdt sig så lemfældigt til kendsgerningerne. Un-
der rubrikken „Lige stærkt nok!” angreb Vestkysten den 9.9.1953 
Socialdemokratiet for at manipulere med ledighedstallene og føre 
en skræmmekampagne uden hold i virkeligheden. Vestkysten no-
terede, at beskæftigelsen aldrig havde været højere, og at selv de 
ufaglærtes ledighed ikke lå højere end i 1949, som Socialdemokra-
tiet ellers udråbte som det „store beskæftigelsesår”. Dertil kom, at 
regeringens politik havde skabt en høj beskæftigelse af en sundere 
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og mere varig karakter end den, der hvilede på en inflationspolitiks 
„højst usikre grund”.

Den 11.9.1953 blev statsminister Erik Eriksen citeret for, at „det 
i et land som vort er unaturligt at have en socialistisk regering. Ar-
bejderbefolkningen må indrømme, at vi under den nuværende re-
gering har opnået flere, bedre og billigere varer samt fuld beskæf-
tigelse”. Den 11.9.1953 opregnede Vestkysten en række fremskridt 
i dansk økonomi, herunder lav ledighed. En leder den 14.9.1953 
vedgik, at Socialdemokratiet var blevet mere „blegrødt” siden 1945, 
men partiet havde ikke opgivet ambitionen om at gennemregulere 
hele samfundet. Nu skulle det blot ske gennem skatterne i stedet for 
gennem en direkte samfundsovertagelse af produktionsmidlerne. 
Venstre ville et frit erhvervsliv uden ødelæggende skatter, „det er 
denne frigørelseslinje Venstre ønsker at videreføre med det mål for 
øje at opnå stor produktion, høj og stabil beskæftigelse og stigende 
levefod”.

Nationaltidende konstaterede, at Socialdemokratiet havde en 
svær tid i opposition, da økonomien var så velfungerende. Den 
7.9.1953 kom den konservative indenrigs- og boligminister Aksel 
Møller til orde i en kronik, hvori han angreb det, han fremstillede 
som en radikal utopi om en regering hen over midten.: „Enkelt sagt 
har Spørgsmaalet været: Skal vi imødegaa vore økonomiske Vanske-
ligheder ved den socialistiske Metode, eller ved den, som de sidste 3 
Aars Regeringspolitik har anvendt? Op til Valget den 11. April i Aar 
protesterede Socialdemokratiet af fuld Hals mod den Politik, som 
Venstre og Det Konservative Folkeparti i Fællesskab havde ført. Det 
paastod, at Regeringen ved bevidst Fremkaldelse af Arbejdsløshed 
havde søgt at vælte Byrderne ved Arbejdets Sanering over paa Ar-
bejderklassen og hævdede, at Regeringspolitiken havde naaet sine 
Resultater ved en Nedsættelse af Produktionen. Det lagde ikke skjul 
paa, at det nødvendige for et i økonomisk Henseende ordnet Sam-
fund maatte være, at Staten opstillede en planøkonomisk Løsning”. 
På denne baggrund var de radikale forestillinger om en regering 
hen over midten helt hen i vejret.

Jyllands-posten var solidt forankret som en borgerlig avis. De 
øvrige borgerlige avisers massive støtte til den afgående regering 
kunne dog ikke genfindes i Jyllands-Posten, der tværtimod støttede 
Knud Kristensens og De Uafhængiges opstilling samtidig med en 
vis distancering til VK-regeringen. Det fremgik, at avisen fandt, at 
VK-regeringen ikke havde ført en tilstrækkelig rendyrket borgerlig 
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politik. Herved gled den verserende infight mellem socialdemokra-
terne og VK-blokken i baggrunden, og andre aspekter blev trukket 
frem, herunder især at De Uafhængige gennem et pres fra højre side 
af salen ville blive en garanti for en mere rendyrket borgerlig linje.5

Social-Demokraten kunne på baggrund af den gode beskæftigel-
se i sommeren 1953 ikke slå alt for aggressivt på akutte problemer 
med mange arbejdsløse, men måtte i stedet gå nogle omveje for at 
fastholde „de arbejdsløse” som tema i valgkampen. Det skete ved 
dels at spille på frygten for VK-regeringens passivitet ved en eventu-
el stigning i ledigheden, dels ved at erindre om de mere langsigtede 
erfaringer med arbejdsløsheden under VK.

Den 6.9.1953 aftryktes Socialdemokratiets valgmanifest Landet 
trænger til en ny politik og en ny regering. Som første punkt blev sikrin-
gen af beskæftigelsen fremhævet: „En økonomisk politik, der sætter 
den højest mulige beskæftigelse og øget produktion som mål”. Der-
efter fulgte krav om sociale reformer, kontrol med truster og mo-
nopoler og en revision af jordlovene. En leder samme dag slog på 
frygten for ny høj arbejdsløshed. En borgerlig regering ville under 
en konjunkturnedgang ikke kende „andet middel end at skrue pro-
duktionen ned og fremkalde arbejdsløshed”. Over for regeringens 
„bagstræbs-politik” ville Socialdemokratiet sætte ind med sociale 
reformer og først og sidst „øget produktion og højst mulig beskæfti-
gelse – den eneste vej til økonomisk fremgang”.

Den 7.9.1953 refererede Social-Demokraten fra murerforbundets 
kongres. Her var meldingen, at den socialdemokratiske regering 
indtil dens fald i 1950 havde udjævnet svingningerne i beskæftigel-
sen i murerfaget med det formål også at mindske bolignøden. „Men 
den venstre-konservative regering fik ret hurtigt forstyrret denne 
rytme således, at der trods senere års forholdsvis milde vintre har 
været betydelig arbejdsløshed i byggefagene – herunder i murerfa-
get, medens der har været en modsvarende stærk efterspørgsel på 
faglært arbejdskraft nogle få sommermåneder”.

Den 11.9.1953 fastslog Social-Demokraten: „Vi tør ikke fortsætte 
med denne regering – hvis vi kommer ind i en nedgangsperiode, 
vil den vælte byrderne over på arbejderne gennem produktionsned-
gang og arbejdsløshed”. Derefter gengav arbejderavisen forløbet af 
et valgmøde i København. Talerne slog på frygten for ny høj ar-
bejdsløshed og en iskold borgerlig regering, der ikke ville modvirke 
konjunkturerne gennem statslige initiativer, men tværtimod vælte 
byrderne over på de arbejdsløse. Dette tema blev så aktiveret med 
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korte mellemrum frem til valget: Brød et internationalt konjunk-
turtilbageslag igennem, var arbejderne kun sikret via en arbejderre-
gering. Allerede nu var der behov for en lavere rente for at fremme 
investeringerne i nye arbejdspladser til de store ungdomsårgange og 
til de mange arbejdere, der måtte forlade landbruget.

En leder den 12.9.1953 hævdede, at forbedringen af valutasitua-
tionen beroede på forhold helt uden for regeringens kontrol: „Re-
geringens eneste selvstændige bidrag til valutaforbedringen er en 
kreditstramning og en rentepolitik, der har fremkaldt nedgang eller 
stagnation i industri-produktionen, og som i 1952 påførte landet 
en arbejdsløshed på 80.000”. Regeringen ville ifølge lederen benyt-
te sig af en lignende arbejdsløshedsskabende politik, hvis der kom 
en krise, idet den havde fraskrevet sig brugen af importregulering, 
skatter eller told. Regeringen havde heller ikke – som tilfældet var i 
Norge og Sverige – planer for beredskabsarbejder til imødegåelse af 
„krise-arbejdsløshed”. De arbejdsløse – eller rettere frygten for ny 
stærk arbejdsløshed – var med andre ord langt fremme i den social-
demokratiske valgkamp. Partiet lovede dog ikke en absolut ret til 
arbejde, men gav en hensigtserklæring om, at en socialdemokratisk 
regering ville sikre „den højest mulige beskæftigelse”, hvilket i sin 
intention modsvarede formuleringen i den nye grundlov af 5. juni 
1953 (paragraf 75, stk. 1): „Til fremme af almenvellet bør det til-
stræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på 
vilkår, der betrygger hans tilværelse”.

De ufaglærte var fortsat den gruppe, der bar den højeste ledig-
hed, og i tilknytning til arbejdsmændenes kongres i september 
1953 dukkede det ældgamle spørgsmål op, om ny teknologi skab-
te arbejdsløshed. Tidligere på foråret 1953 havde arbejdsmændene 
opfordret til, at man begrænsede indsatsen af ny teknologi ved be-
skæftigelsesarbejder for netop at fremme hovedsigtet med disse: At 
skabe arbejde til de arbejdsløse. Men i dele af offentligheden havde 
det teknologifjendske klæbet ved forbundet, der nu tog spørgsmålet 
op til diskussion.

Forbundsformand Chr. Larsen anførte i sin beretning, at også 
arbejdsmændene var af den opfattelse, at indførelsen af ny tekno-
logi var en forudsætning for fremgang i produktiviteten, der igen på 
sin side var en forudsætning for øget beskæftigelse og øget levestan-
dard (Social-Demokraten den 15.9.1953). Og så alligevel var bud-
skabet vel næppe helt klart fra kongressen: „Det vi vender os imod, 
er anvendelsen af de moderne tekniske hjælpemidler i de tilfælde, 
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hvor der står en flok arbejdsløse, som har gået uden arbejde så læn-
ge, at de har glemt glæden ved at arbejde, og glemt, hvad det er at 
få udbetalt arbejdsløn. Der må tages rimelige hensyn til disse men-
nesker, som har større krav på at komme i arbejde end maskinerne 
– og selvfølgelig særlig der, hvor der ydes offentlig støtte til arbejde 
for at give beskæftigelsesmuligheder”.

Mens de arbejdsløse eller udsigten til arbejdsløshed var et bæ-
rende tema i Social-Demokratens valgkamp i september 1953, var 
det gennemgående tema i Politiken en argumentation for nød-
vendigheden af at danne en flertalsregering, ideelt set bestående 
af Venstre, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Målet var 
at gennemføre en socialliberal politik hen over midten. På denne 
baggrund var der ikke rum til at fremføre et emne, hvor de to po-
tentielle regeringspartnere – Socialdemokratiet og Venstre – havde 
en diametralt modsatrettet tilgang. I stedet førte Politiken radikale 
mærkesager frem som en skattenedsættelse finansieret via besparel-
ser på forsvaret, øget satsning på uddannelse af de store krigsårgan-
ge, flere boliger, jordudstykning og folkepension.

En undtagelse fra dette mønster blev bragt den 16.9.1953 i form 
af et indlæg af økonomen, professor Kjeld Philip. Philip, der senere 
for Det Radikale Venstre blev både handelsminister og økonomi-
minister under socialdemokratiske regeringschefer, indledte med at 
konstatere: „Ude i forsamlingshusene fremstilles arbejdsløsheden i 
disse dage som en sot, en ond regering har væltet ned over os, og 20 
minutter efter bagatelliserer den næste taler den”. Derefter fulgte en 
vurdering af den konkrete arbejdsløsheds størrelse, og her haltede 
Danmark bag efter udlandet: „I halvtredserne har der været man-
gel paa arbejdskraft overalt; Danmark har været et af de ganske faa 
lande, hvor der har været en arbejdsløshed værd at nævne.” Om 
årsagen: „Arbejdsløsheden er skabt først og fremmest ved den af 
regeringen billigede kreditstramning, der selvfølgelig ikke er blevet 
gennemført for at skabe arbejdsløshed, men for at klare valutapro-
blemet”. Under alle omstændigheder var politikernes beslutninger 
dikteret af benhårde økonomiske forhold: „Mængden af de restrik-
tioner, der nu og da maa indføres, bestemmes først og fremmest 
af udenrigshandelens forhold, medens det partipolitiske kommer 
i anden række”. Derfor var der i valgkampen langt større grund til 
at lægge vægten på det sociale end det økonomiske område. „Den 
socialliberale indstilling, der har sit centrum i det radikale parti, 
men som strækker sig langt ind i Venstre og Socialdemokratiet, sik-
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rer os mod større afvigelser fra den linje, der har været fulgt siden 
krigen”.

Hovedtemaet i den kommunistiske valgkamp var Danmarks del-
tagelse i Nato-samarbejdet. I dette spørgsmål var der ifølge Land 
og Folk ingen forskel på de borgerlige partier og Socialdemokrati-
et. Oprustningen medførte krigsfare, øgede skatter og forbrugsbe-
grænsning, og dét skabte øget ledighed (12.9.1951).

Den 14.9.1953 uddybede en leder: „Atlantpartierne besidder in-
gen vilje til at ændre disse utålelige tilstande, som sætter titusinder 
af familier på sultekost. Deres politik ændres kun, såfremt den orga-
niserede arbejderklasse enigt kræver en ny politik. De faglige ledere 
– som har fulgt Hedtoft i tykt og tyndt – viser heller ingen udve-
je. Arbejdsmandsforbundets formand, Chr. Larsen, giver kun ud-
tryk for håbløshed, når han erklærer, at der til syvende og sidst ikke 
gives anden løsning end arbejdsfordeling. Forbundet har allerede 
25.000 arbejdsløse. Der findes intet andet parti end det kommuni-
stiske, som konsekvent ønsker at sikre alle arbejderhjem beskæfti-
gelse. Forslaget om at nedskære militærudgifterne med 500 mill. kr. 
vil betyde hævet købekraft og masser af arbejde til fredelige formål. 
Styrk denne politik på valgdagen”.

11.5. Arbejdsløshedsøerne: Resten af 1950’erne
Resultatet af valgkampen i september 1953 blev dannelsen af en so-
cialdemokratisk mindretalsregering under ledelse af Hans Hedtoft, 
men ledighedsproblemet fortsatte med at være udbredt i resten af 
1950’erne. Arbejdsmændene bar langt den højeste ledighed, og i 
nogle afgrænsede geografiske områder i Jylland nåede den ekstreme 
dimensioner, især om vinteren hvor udendørsarbejde ikke kunne 
finde sted i større omfang. Det bevirkede, at 1950’ernes fortsatte 
avisdebat om de ledige i en ret stor udstrækning blev en debat om, 
hvilke initiativer det offentlige kunne tage over for de såkaldte „ar-
bejdsløshedsøer”, der geografisk var fremtrædende i Nord- og Vest-
jylland. Debatten tog fart ved socialdemokraternes overtagelse af 
regeringen i oktober 1953 med positiv omtale i Social-Demokra-
ten. Bag løsningsforslagene på dette trods alt afgrænsede problem 
lå nogle socialdemokratiske visioner om en mere aktiv statslig er-
hvervs- og arbejdsmarkedspolitik.

I april 1955 fremsatte den socialdemokratiske regering så en 
række forslag med staten som den udfarende kraft. Ved initiativer-
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For Land og Folk var det stort set et fedt i september 1953, om det blev en 
borgerlig eller en socialdemokratisk regering efter valget. Oprustningen ville 
fortsætte og blokere for den fulde beskæftigelse. Foto: Det Kongelige Bibliotek, 
Avislæsesalen.
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ne skulle der satses på aktiviteter, der skabte varige arbejdspladser, 
mens klassiske beskæftigelsesarbejder skulle have en lav prioritet. 
Billige industrilån, lån til fiskeindustrien og lån til grundforbedring 
var eksempler på denne strategi, og regeringen erklærede, at den 
ville lokalisere nye statsinstitutioner i de berørte områder. Dertil 
kom forskellige mobilitetsfremmende initiativer. Den socialdemo-
kratiske regering betonede dog også med en velvillig presse i Social-
Demokraten, at der alene skulle bygges på lokale tiltag, som staten 
derpå skulle gå ind og understøtte.

I de borgerlige aviser blev der lagt afstand til de elementer af 
planøkonomi, mere ortodokse borgerlige nok kunne indlæse i for-
slagene. I stedet ønskede de borgerlige partier, at arbejdskraftens 
geo grafiske mobilitet blev øget væsentligt. Omkring København 
havde der dannet sig et arbejdsmarked med høj geografisk mobili-
tet, og nogle fag havde altid måttet tage arbejdet, hvor det var at få. 
Hvorfor kunne noget tilsvarende ikke gælde udkantsområderne og 
de ufaglærte?

Alligevel var debatten endnu afdæmpet. Forslagene om stats-
støtte til jordforbedring og udvikling af fiskeindustrien var absolut 
spiselige for Venstre og Det Konservative Folkeparti, og lovene gik 
igennem Folketinget uden større problemer. Af avisdebatten i de 
kommende år stod det dog tydeligt, at problemerne på ingen måde 
blev løst. Reformerne slog slet ikke til, og den økonomiske udvik-
ling bidrog ikke til at reducere ledigheden i de berørte områder.

I januar 1957 nedsatte regeringen endnu et udvalg og holdt mø-
der med lokale politikere i Nordjylland. Land og Folk fik et afsæt 
for en skarp kritik af regeringen, der blot havde nedsat udvalg på 
udvalg og ikke formået at mindske arbejdsløsheden, der ifølge avi-
sen ikke kun var et afgrænset regionalt problem, men afspejlede en 
elendig beskæftigelsessituation i hele landet. Kommunisterne stod 
dog nu isoleret i forhold til fagbevægelsen og blandt de arbejdsløse, 
men en regering baseret på arbejderstemmer kunne næppe sidde 
problemet overhørigt.

I efteråret 1957 blussede debatten op igen, da den socialdemo-
kratiske finansminister Viggo Kampmann fik optaget en kronik i 
industriens hovedorgan Dagens Nyheder: „De forsømte landsdele”. 
Gennem en analyse af ledighedens væsen – der i høj grad var be-
tinget af kombinationen mange ufaglærte og et arbejdsmarked for 
disse med overvejende udendørsarbejde, der gik i stå om vinteren 
– nåede Kampmann frem til, at det handlede om at få tilført især 
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mindre og mellemstor industri til Nordjylland, den vestlige del af 
Sønderjylland, Vestjylland og måske dele af Lolland.

Staten kunne bidrage med en udvikling af infrastrukturen – og 
hvorfor stoppe der? Spurgte den socialdemokratiske minister. En 
omsorgsfuld stat kunne bidrage til finansiering af værksteds- eller 
industrihuse, og den kunne møde frem med risikovillig kapital. For 
at berolige en fagbevægelse, der ville se resultater her og nu, tilfø-
jede ministeren, at det i en overgangsperiode ville være nødven-
digt at supplere med mere traditionelle beskæftigelsesarbejder, ind-
til den nye politik kunne virke.

Ved slutningen af 1950’erne var tidsånden ved at dreje mod den 
opfattelse, at en aktiv stat kunne virke dynamisk for udviklingen 
generelt og for løsning af sociale problemer. Dette velfærdssam-
funds „sociale ingeniører” var måske ved at nå periferien nu. Under 
alle omstændigheder orienterede Social-Demokraten i oktober 1957 
ved Folketingets åbning om, at regeringen ville gøre en særlig ind-
sats for at løse beskæftigelsesproblemerne i arbejdsløshedsøerne.

Så lod en kraftig røst fra Vestjylland sig høre. Det skete, da direk-
tøren for Cheminova Gunnar Andreasen med et stærkt gennemslag 
i den jyske presse udgav pjecen: Vestjyllands Fremtid. I pjecen blev 
det hævdet, at politikerne og centraladministrationen var ligeglade 
med landsdelen. Pjecen gik videre med at skitsere en plan for indu-
striel udvikling af Vestjylland, baseret på lokale råstoffer – salt, fisk, 
brunkul og træ – på en nærhed til Europas industrielle centre og på 
lokale arbejdskraftreserver, der havde en soliditet, man ikke kunne 
finde på helt samme niveau i andre egne af Danmark. Med refe-
rence også til Viggo Kampmanns kronik sluttede Jyllands-Posten og 
Vestkysten stærkt op om initiativet.

Pjecen blev fulgt op af begejstrede folkemøder i Vestjylland 
med en omfattende dækning i den jyske presse. Ifølge referaterne 
sluttede de vestjyske MF’ere ubetinget op om initiativet, og Gun-
nar Andreasen spillede meget bevidst på en modsætning mellem 
mere lydhøre politikere og københavnerarrogante embedsmænd 
i centraladministrationen. Andre initiativer som en deputation af 
nordjyske fagforeningsmænd, der rejste til København for at få re-

Jyllands-Posten og Vestkysten dækkede Gunnar Andreasens initiativ tæt. Her 
ses en omtale i Jyllands-Posten den 6.11.1957, hvor Vestjyllands-planen fandt 
omtale på linje med russiske planer om at nå Venus og Mars. Moderne tider 
var under opsejling. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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geringen og Folketinget i tale i januar 1958, fik også en omfattende 
dækning. Fagforeningsfolkene krævede en blanding af traditionelle 
beskæftigelsesarbejder, højere understøttelse og initiativer til igang-
sættelse af ny privat industri i regionen. Social-Demokraten sam-
menfattede i en leder ved udgangen af januar 1958, at folkestem-
ningen var for, at staten kunne gå ind og støtte lokale initiativer ved 
at skabe en bedre ramme om den lokale indsats. Det måtte først og 
fremmest ske ved at hjælpe erhvervslivet over de økonomiske bar-
rierer for lokale investeringer, hvorimod avisen erkendte, at der ikke 
var tilslutning i befolkningen til statsejede virksomheder.

Regeringens næste skridt var fremsættelsen af et lovforslag til 
lov om egnsudvikling i foråret 1958. Lovforslaget, der indeholdt be-
stemmelser om statslige lånegarantier eller direkte statslån til ny 
industri samt støtte til afklarende projektsondering ved virksom-
hedsetablering, alt sammen administreret af et statsligt egnsudvik-
lingsråd, blev hilst velkommen i regeringsaviserne Social-Demokra-
ten og Politiken, og Social-Demokraten kunne også orientere om 
tilslutning fra fagbevægelsen.

Da lovforslaget blev fremsat i Folketinget kunne samtlige aviser 
melde om en stærk borgerlig modstand under førstebehandlingen. 
Ifølge de borgerlige aviser frygtede Venstre, at lovforslaget gennem-
ført som lov ville blive en murbrækker for en tiltagende socialisering 
af erhvervslivet og endnu et led i den statslige bureaukratisering. De 
konservative var også indædte modstandere med argumenter om, 
at regeringen hellere måtte sætte skatterne ned, så den private op-
sparing med dertil knyttede finansieringsmuligheder kunne frem-
mes. Samme synspunkt blev formuleret i industriens organ: Dagens 
Nyheder. En leder i denne avis pointerede, at staten ikke kunne ska-
be velstand, kun fordele samfundets problemer.

De borgerlige kritikere hævdede, at loven var uklar i sit sigte. 
Snart ville hele landet vest for Valby Bakke melde sig med krav om 
støtte til industriel udvikling. Økonomer ankede desuden over, at 

1960’erne igennem var der debat om de jyske arbejdsløshedsøer. I denne ar-
tikel i Berlingske Tidende den 24.10.1965 diskuteredes, hvilke konsekvenser 
en kreditstramning ville få for beskæftigelsen, generelt og især i Nordjylland, 
„hvor der aldrig har været fuld beskæftigelse (…)”. Artiklens forfatter, Ove 
Sundberg, brugte en arbejdsløshed under 5 % som indikation på fuld beskæf-
tigelse. Denne situation havde aldrig indfundet sig nord for Limfjorden. Foto: 
Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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lovforslaget ikke indeholdt overvejelser over, hvilke faktorer der de-
terminerede industriel lokalisering. Med denne manglende realis-
me kunne loven let blive en fiasko – også under indtryk af etable-
ringen af nye europæiske markedsdannelser, hvor produktiviteten 
givet ville stige som følge af øget konkurrence.

Efter Egnsudviklingslovens vedtagelse fortsatte avisdebatten om 
dens berettigelse under indtryk af, at finansudvalget ved årlige for-
handlinger skulle fylde lovens økonomiske rammer ud. Alle aviser 
gengav en borgerlig modstand mod millionbevillingerne til lovens 
implementering ved forhandlingerne i 1958. Lidt ind i 1960’erne 
blev meldingerne i aviserne imidlertid mindre politiske. Journali-
sterne fulgte lovens resultater, og de var ikke nødvendigvis impone-
rende. Trods lovændringer 1960’erne igennem var problemet med 
arbejdsløshedsøerne endnu ikke løst ved den seneste lovændring i 
1972.

11.6. Sammenfatning
Efter VK-regeringens tiltræden i 1950 var der til en begyndelse ro 
omkring „de arbejdsløse”. Men fra foråret 1951 blev en stigning i ar-
bejdsløsheden kørt i stilling i Social-Demokraten som et argument 
mod den borgerlige regering, eller som H.C. Hansen udtrykte det 
under finanslovsdebatten i oktober 1951: Socialdemokraterne ville 
ikke acceptere en politik, der brugte arbejdsløsheden som middel 
til løsning af de valutariske problemer. Samtidig argumenterede So-
cial-Demokraten, at arbejdsløshed på ingen måde løste landets øko-
nomiske problemer. Frygten for arbejdsløshed hævede ikke produk-
tiviteten blandt de beskæftigede, og en mindre produktion stillede 
Danmark ringere i udenrigshandelen, ligesom byrden af forsvarsud-
gifterne blev tungere at bære. I stedet krævede Social-Demokraten 
økonomisk samordning af investeringer og produktion med et of-
fensivt industripolitisk sigte.

Omvendt hævdede de borgerlige aviser, at den strammere penge-
politik og forbrugsbegrænsningen var et sundt forsvar for valutaen 
under en nødvendig liberalisering af udenrigshandelen. Den bor-
gerlige regering havde foretrukket indgreb via pristalsreguleringen 
for at dæmpe lønstigninger og dermed dæmpe forbruget. Men dette 
blev kategorisk afvist af fagbevægelsen og dermed af Socialdemo-
kratiet. De borgerlige aviser vendte sig imod enhver tanke om øget 
styring af erhvervslivet. Man måtte tværtimod søge mod en konse-
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kvent liberalisering og en øget geografisk og faglig mobilitet, dvs. en 
begrænsning af fagforeningernes „arbejdsmonopol”. Nålestikkene 
fra socialdemokraterne var dog så generende, at regeringen i sep-
tember 1952 meddelte, at den i løbet af vinteren ville sætte en række 
anlægsarbejder i gang. Alligevel fortsatte angrebene i Social-Demo-
kraten mod regeringens økonomiske politik og dens konsekvenser 
for beskæftigelsen. Ved den valgkamp, alle vidste, skulle komme 
umiddelbart efter grundlovssagens løsning i sommeren 1953, var 
det overordnede socialdemokratiske tema nu trukket klart op.

Da valgkampen brød ud i september 1953 kunne de borgerlige 
partier i Vestkysten og Berlingske Tidende godskrive sig en fyldt va-
lutakasse og balance på statsbudgettet. Oveni havde sommeren i 
kombination med forbedrede internationale konjunkturer bragt le-
digheden ned, hvilket førte til argumenter af typen „beskæftigelsen 
har aldrig været bedre”. Selv da ledigheden var højest, var den i øv-
rigt ikke værre end under Socialdemokratiets regeringsperiode. Dis-
se synspunkter fandt imidlertid ikke samme klangbund i Jyllands-
Posten, der i stedet førte valgkamp for det nye borgerlige parti, De 
Uafhængige, idet dette parti efter avisens vurdering ville føre en 
mere rendyrket borgerlig politik, og dermed bringe den kompromis-
søgende afgående regering tilbage på ret kurs, hvis den skulle gen-
erobre regeringsmagten.

Ikke overraskende kørte Social-Demokraten de arbejdsløse frem 
i valgkampen. Da arbejdsløsheden ved en nøgtern betragtning ikke 
var særlig stor, kørte avisen en skræmmekampagne, hvor den spurg-
te sine læsere, om de havde mod til at gå forværrede konjunkturer 
i møde under en regering, der kun kendte til kreditstramninger og 
øget arbejdsløshed som middel til at løse krisen.

Politiken støttede den radikale kongstanke om en centrumrege-
ring bestående af Det Radikale Venstre, Venstre og Socialdemokra-
tiet. Her kunne det ikke bære at trække temaet „de arbejdsløse” ind i 
valgkampen, da man uundgåeligt ville komme til kun at støtte den 
ene part i en mulig regeringskoalition.

For Land og Folk var „hovedfjenden” Socialdemokratiet. Avisen 
hævdede, at Socialdemokratiet modarbejdede arbejdernes interesser 
gennem dets støtte til det danske medlemskab af NATO. Oprustnin-
gen skabte krigsfare, og den skabte arbejdsløshed, da den krævede 
flere skatter for at kunne finansieres. Skatteplyndringen mindskede 
den brede befolknings forbrug, så den effektive efterspørgsel blev 
mindre.
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Efter den socialdemokratiske regerings tiltræden i efteråret 1953 
centrerede debatten om de såkaldte arbejdsløshedsøer, kulmineren-
de med lov om egnsudvikling i sommeren 1958.
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Nissen, Henrik S. 1991. Landet blev by. 1950-1970. Gyldendal og Politikens 
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Noter
1 Svend Aage Hansen (1977).

2 Forsvarsudgifterne var efter NATO-medlemskabet i 1949 kraftigt stigende. I 
finanslovsforslaget var der ifølge Vestkysten tale om en stigning fra 363 mio. 
kr. i det foregående finansår til 505 mio. kr. i det nye. Socialministeriet hav-
de til sammenligning en postering på 686 mio. (3.10.1951). 

3 Henrik S. Nissen (1991).

4 Venstre måtte under valgkampen agitere mod den tidligere statsminister 
Knud Kristensen (V), der på baggrund af en modstand mod den nye grund-
lov dannede partiet De Uafhængige.

5 Se fx avisens leder den 13.9.1953.
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12.  Gyldne tider: 1960’ernes fulde 
beskæftigelse

12.1. Introduktion
Allerede i 1960 virkede 1950’ernes problemer med høj ledighed fjer-
ne: Blandt de forsikrede gik 4,2 % ledige, 1,8 % i hele arbejdsstyr-
ken. Med den hurtige vækst i økonomien blev det svært for Venstre 
og Det Konservative Folkeparti at være i opposition. Viggo Kamp-
mann (S), der dannede regering med Det Radikale Venstre og Rets-
forbundet i 1960, forsømte da også sjældent en lejlighed til at ind-
drage den gode beskæftigelse, når han talte til offentligheden.

Med til at øge produktionen var en markant forbedring af Dan-
marks bytteforhold over for udlandet i kraft af faldende energipriser 
og lave priser på råvarer, hvilket især var en fordel for industrien. 
Samtidig kom det internationale valutasystem til at fungere bedre, 
og det blev lettere at lånefinansiere underskud på betalingsbalan-
cen. Med andre ord kunne industrien nu optage lån til investerin-
ger, og det blev industrien, der sikrede vækst og beskæftigelse.

Da der også var indført forbedrede afskrivningsmuligheder for 
industrien, og da tilskyndelsen til at investere blev understøttet af 
manglen på arbejdskraft, blev resultatet en årlig stigning i produk-
tion og produktivitet langt over 1950’ernes. Internationalt bevir-
kede udbygningen af de vestlige landes velfærdsstater et efterspørg-
selspres, som også kom dansk økonomi til gode, samtidig med at 
det private forbrug steg markant. Væksten blev i høj grad drevet af 
efterspørgslen efter nye varige forbrugsgoder, og 1960’erne blev for 
alvor massebilismens gennembrud i Europa.

I Danmark blev en stor del af den økonomiske velstand omsat 
i boligen. Byggeriet eksploderede, og da lønningerne blev derefter, 
tiltrak bygge- og anlægssektoren ekstra arbejdskraft. Generelt var 
manglen på arbejdskraft med undtagelse af året 1968 udtalt i hele 
tiåret på trods af afvandringen fra landbruget og på trods af, at flere 
kvinder kom ud på arbejdsmarkedet.
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12.2. Udenlandsk arbejdskraft?

I 1960 var en løn-pris-spiral sat i gang fremmet af et offensivt LO, 
hvilket blev manifesteret ved overenskomsterne i 1961: „Den store 
lønfest“. Forbruget steg og steg, og betalingsbalancen viste tiåret ud 
et kronisk underskud. Kun i 1963 var der et beskedent overskud på 
den løbende balance.

Den 13.5.1960 citerede Aktuelt Kampmann for overvejelser over, 
hvordan man kunne inddrage de sidste arbejdskraftreserver for at 
forsvare eksporten. Udtalelser af trafikminister Kai Lindberg (S) 
gengivet i Vestkysten og Aktuelt tidligere på foråret havde allerede 
synliggjort, at mangel på arbejdskraft udsatte store anlægsarbejder. 
Projekteringen af broer over Storebælt og Øresund samt en ny bro 
over Lillebælt blev forsinket som følge af, at det var meget vanske-
ligt at rekruttere tilstrækkeligt med teknikere. Det ville ellers efter 
ministerens vurdering være godt, hvis forberedelserne var afslut-
tede i tilfælde af en lavkonjunktur. Så havde man en reserve af ar-
bejde, de arbejdsløse kunne beskæftiges ved.

Udvidelsen af Hørsholmmotorvejen i marts 1957 var symbolsk for den udvik-
ling af bilismen, der skulle finde sted i 1960’erne med et kraftigt forbrugspo-
tentiale. Foto: Jacob Maarbjerg, POLFOTO.
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Den socialdemokratisk-radikale regering, der trådte til i 1962 un-
der Jens Otto Krag, overtog spørgsmålet om, hvordan man kunne 
skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft, hvilket også optog aviserne. 
I september 1963 bragte Berlingske Tidende en kronikserie om brug 
af udenlandsk arbejdskraft i andre europæiske lande, og gennem 
foråret 1964 kom der stadig meldinger om mangel på hænder, hvil-
ket holdt tanken om fremmed arbejdskraft ved lige. Den 29.6.1964 
indledte handelsminister Hilmar Baunsgaard (R) da for alvor debat-
ten med en kronik i Aktuelt: “Udenlandsk arbejdskraft?“

Formentlig var der tale om en prøveballon over for en fagbe-
vægelse, der altid havde været kritisk i holdningen til fremmede 
arbejdere. Fagforeningsrepræsentanter og socialdemokratiske poli-
tikere lagde sig imidlertid hurtigt fast på en kurs, der skulle holde 
1960’erne ud: Man ville til hver en tid foretrække investeringer i ny 
teknologi – også for at fastholde landets konkurrenceevne – frem 
for en import af sydeuropæiske eller tyrkiske arbejdere, der kun vil-
le bidrage til at sænke lønnen og fastholde utidssvarende produk-
tionsformer og -systemer. Samtidig pegede man på, at der hurtigt 
igen kunne opstå ledighed, ligesom der jo stadig fandtes uudnyt-
tede arbejdskraftreserver i Danmark blandt de gifte kvinder. Mest 
afvisende var talsmændene for de ufaglærte, der havde båret det 
meste af ledigheden i Danmark siden den første industrialisering.

Flere af aviserne afviste forslaget ud fra en praktisk synsvinkel, 
idet det blev fremført, at det ville være umuligt at skaffe udenland-
ske arbejdere til landet. Med i billedet af denne første debat i som-
meren 1964 hører også, at dagspressen hente de reportager hjem fra 
Tyskland og Schweiz, der belyste effekten af større kontingenter af 
fremmede arbejdere, og de var ikke nødvendigvis entydigt positive. 
Tiden var tilsyneladende endnu ikke moden til modtagelse af gæ-
stearbejdere, selvom de første snart ankom til Danmark. Kun Jyl-
lands-Posten og Politiken var behersket positive.

12.3. „Revolution i arbejdsløshedsdagpengene“
I 1967 blev arbejdsløshedsforsikringen i en situation med fortsat 
fuld beskæftigelse forbedret meget væsentligt, bl.a. ved en betydelig 
forhøjelse af dagpengesatsen. Reformen betegnes som den væsent-
ligste reform af forsikringssystemet, siden dette var blevet indført 
med 1907-loven om anerkendte arbejdsløshedskasser.1 Velfærdssta-
ten var fra slutningen af 1950’erne ved at blive udbygget i univer-
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sel retning, og en skattefinansieret ordning af understøttelsen med 
dertil knyttet offentlig arbejdsformidling var en nærliggende mu-
lighed.

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen gør i deres fremstilling af 
reformens vej gennem det politiske system rede for, at det i første 
halvdel af 1960’erne stod klart, „at både Dansk Arbejdsgiverfor-
ening og de to store borgerlige partier, Venstre og De Konservative, 
principielt ønskede at gøre op med Gent-systemet og ændre arbejds-
løshedsforsikringen til en obligatorisk ordning, der helst blev sty-
ret gennem et rent offentligt system. Også i Det Radikale Venstre 
var der tilslutning til en sådan endnu mere gennemgribende æn-

Debatten om de fremmede arbejdere brød for alvor ud i sommeren 1964 un-
der en feberagtig højkonjunktur med stærk mangel på arbejdskraft. Temaet 
var kun lige dukket op i aviserne, før det også placeredes i læserbrevene for der 
at finde en plads langt ind i det nye årtusind. Her gengives et tidligt indlæg 
bragt i Ekstra Bladet den 4.7.1964. Foto: Det kongelige Bibliotek, Avislæse-
salen.
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dring“.2 De to forskere konstaterer derefter, at det alligevel endte 
med en reform, der fortsat byggede på Gent-systemet, og selvom 
fagbevægelsen beholdt kontrollen med arbejdsløshedsdagpengene, 
som de nu blev kaldt, stemte de borgerlige partier for reformen. Ti-
dens avisdebat fortæller en del om forløbet.

Reformen blev gennemført af en socialdemokratisk regering, der 
efter valget den 22.11.1966 parlamentarisk byggede på SF’s manda-
ter. Krag havde opnået forståelse for et eventuelt samarbejde med 
SF på Socialdemokratiets årsmøde i september 1966, og fagbevæ-
gelsen tilsluttede sig dette parlamentariske grundlag efter valget i 
november. Men de to arbejderpartier nåede som følge af sikkerheds- 
og udenrigspolitiske uoverensstemmelser ikke frem til et regerings-
samarbejde. I stedet oprettedes et „kontaktudvalg“, i pressen døbt 
Det røde Kabinet.

Vender vi nu tilbage til ændringerne i forsikringen forberedte 
Folketinget samtidig med satsforhøjelsen af dagpengene en æn-
dring af loven, så alle betalte samme kontingent og modtog samme 
understøttelse uanset ledighedsrisikoen inden for kassens område. 
Karensdagene ved ledighed skulle også falde væk. I 1964 havde ar-
bejdsminister Erling Dinesen (S) nedsat det såkaldte Wechselmann-
udvalg, efter formanden, amt- og forligsmand Sigurd Wechselmann, 
der skulle komme med forslag til en modernisering af loven. Udval-
get bestod af repræsentanter for a-kasserne, LO og funktionærorga-
nisationerne, arbejdsgiverne og centraladministrationen.

Uden direkte tilknytning til arbejdet med at reformere lovgiv-
ningen blev der i januar 1966 i tilknytning til et større forlig mel-
lem S, V og R om formue- og ejendomsbeskatningen samt en ny 
afgiftspakke indgået en aftale om fremrykning af skemalagte forhø-
jelser af understøttelsen fra den 1.4. til den 1.2.1966. Denne afta-
le blev anledning til principielle partipolitiske markeringer om un-
derstøttelsens højde og administration. I slutningen af januar 1966 
orienterede aviserne om arbejdsminister Dinesens lovforslag om at 
fremrykke forhøjelsen af dagpengene samtidig med, at SF rejste for-
slag om langt højere satser. Det første lovforslag blev vedtaget, mens 
det andet faldt.

Ifølge Aktuelt benyttede SF’s ordfører, Chr. Madsen, lejligheden 
til at angribe Socialdemokratiet fra en klassisk venstrefløjsposition: 
„Der er ingen penge i ministerens forslag, ikke en krone, ikke en 
øre, ingenting“ (28.1.1966), mens Dinesen fra en lige så klassisk so-
cialdemokratisk position hævdede, at SF førte en overbudspolitik, 
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som ingen arbejder kunne være tjent med. Dinesen kommenterede: 
„Nu vil det være naturligt, før der stilles forslag om ændringer i ar-
bejdsløshedsloven, at afvente resultater fra det særlige sagkyndige 
udvalg, hvori a-kasserne er repræsenteret“. Stillet over for ønsker fra 
Venstre om en mere effektiv arbejdsformidling, dvs. reelt et ønske 
om at fratage fagbevægelsen arbejdsformidlingen, argumenterede 
ministeren, at ledighedsprocenten havde været nede i „0,2, 0,3, 0,4, 
0,5, hvilket bl.a. vidnede om en god arbejdsanvisning“.

Politiken omtalte den 25.1.1966 satsforhøjelsen, og da Det Radi-
kale Venstre havde været forligspartner, skete det i positive vendin-
ger. Ved fremlæggelsen af lovforslaget havde ministeren udtalt, at 
de arbejdsløse fra februar ville få en forhøjelse på ca. 10 %. Omtalen 
vidnede om stærkt graduerede takster i et system, hvor understøt-
telsen endnu bar præg af tidligere tiders knopskydninger med di-
verse tillæg til medlemmer i forskellige sociale situationer og med 
forskellig anciennitet.

Jyllands-Posten lagde vægt på splittelsen mellem S og SF. Ven-
stre havde også været forligspartner, og Vestkysten betonede den 
27.1.1966 den regionale dimension: „Søren Andersen (V) pegede på 
ledigheden i Nordjylland og kunne derfor anbefale regeringsforsla-
get. Han ønskede en modernisering af den forældede arbejdsanvis-
ning“, hvorved Søren Andersen genoplivede et gammelt Venstre-
krav. Ved siden af den regionale vinkling lagde avisen vægt på den 
hårde indbyrdes kritik i venstre side af Folketingssalen.

Arbejdsministeren havde under debatten henvist til udvalgsar-
bejdet, men noget tydede på, at LO fandt processen for langsom-
melig. Under rubrikken „LO: Erstatning til arbejdsløse“ med man-
chetten „Arbejdsløshedsloven ganske utidssvarende siger Lands-
organisationen, der kræver ændringer“, omtalte Aktuelt den 19.2. 
1966 en udtalelse fra LO’s forretningsudvalg. Deri opfordrede LO 
ministeren til at sørge for, at det nedsatte udvalg snarest afsluttede 
sit arbejde. Forretningsudvalget krævede, at „arbejdsløshedslovens 
understøttelsesprincip bortfalder til fordel for en rationel og tids-
svarende udbetalingsform, nemlig erstatning for tabt arbejdsfortje-
neste“. Arbejdsministeren udtalte til Aktuelt, at han var enig med 
LO og havde bedt om en hurtig reaktion i udvalget.

Den 22.2.1966 bragte Aktuelt lederen: „Retten til arbejde“ med 
en tendens, der faldt tæt sammen med LO-udtalelsen: „Men hvorfor 
er vor arbejdsløshedslovgivning utidssvarende? Fordi det at være ar-
bejdsløs nu er noget ganske andet end før. Da følte man, at beskæf-
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tigelsen nærmest var underlagt naturlovene – ikke alene vejret, men 
også økonomiske kriser og konjunktursvingninger, der skyllede ind 
over landet, uden at man kunne gøre andet end prøve at holde de 
ulykkelige arbejdsløse i live ved en nødtørftig understøttelse“.

Lederen fortsatte med at omtale, hvordan man siden da havde 
lært at gribe regulerende ind under en lavkonjunktur med finans- 
og pengepolitikken og over for vintervejret med teknik, der kunne 
holde arbejdet i gang. „Det har betydet, at det nu ikke regnes for 
helt uafvendeligt at blive arbejdsløs, og at det ikke rammer nær så 
mange som før“. Derfor, insisterede lederen, måtte lovgiver erken-
de, at den fulde beskæftigelse havde dokumenteret, at alle, der var 
i stand til at arbejde, også ville arbejde: „Hvis de derefter ikke kan 
komme til det, er det ikke deres skyld, men samfundets, og så må 
de have krav på erstatning for tab af en rettighed“. Lønmodtagerne 
havde vænnet sig til at tjene godt og påtaget sig store økonomiske 
forpligtelser. „Under så komplicerede forhold kan det betyde kata-
strofe at få sin løn halveret“. Lederen konkluderede, at det ikke læn-
gere gik med understøttelse. Den arbejdsløse måtte have erstatning 
for tab af en rettighed, nemlig retten til arbejde.

Mod udgangen af april kom en uventet melding fra de konserva-
tive. På Det Konservative Folkepartis repræsentantskabsmøde den 
23.4.1966 søgte folketingsgruppens formand, forhenværende ar-
bejds- og socialminister Poul Sørensen, gennem en politisk tale at 
forberede et borgerligt regeringssamarbejde efter det næste valg.

Med i talen var en beskrivelse af det mulige regeringsgrund-
lag, og her dukkede en reform af arbejdsløshedsloven op: „I sin 
store tale havde Poul Sørensen et par politiske nyheder. De gjaldt 
arbejdsløshedsloven og arbejdskraften. Han så gerne en ordning, 
hvor udbetalingen til den arbejdsløse kommer betydeligt nærmere 
den normale løn. Det vil betyde øgede kontingenter for flere fag og 
også medføre, at arbejdsgiveren må yde et større bidrag til arbejds-
løshedsforsikring. Poul Sørensen fandt det rimeligt, om også staten 
skulle blive nødt til gradvist at sætte bidraget til de arbejdsløse i vej-
ret, men forudsætningen for det hele må være en nyordning med 
en mere effektiv arbejdsanvisning. De næsten 70 arbejdsløsheds-
kasser må samles i én, idet den nugældende ordning har ført til, at 
en ufaglært skal betale mange gange mere i kontingent end mere 
vellønnede fag“ (Berlingske Tidende den 24.4.1966).

Man kan bemærke denne borgerlige føler for et statsstyret sy-
stem uden bindinger til fagbevægelsen, men med forhøjede under-
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støttelsessatser. Jyllands-Posten uddybede med, at Poul Sørensen 
havde henvist til, at folke- og invalidepensionen var blevet sat op 
under politisk enighed, følgende 1960’ernes socialpolitiske idealer 
om indkomsterstatning i tilfælde af en social begivenhed. Så ville 
det kun være rimeligt, hvis understøttelsen fulgte med.

Poul Sørensens tale var også henvendt til Det Radikale Venstre, 
der under Baunsgaards ledelse var ved at distancere sig fra Socialde-
mokratiet. Alligevel fnyste Politiken den 25.4.1966: „Poul Sørensen 
stod mildt på podiet med favnen fuld af løfter – til de unge om kor-
tere tjenestetid, til de arbejdsledige om understøttelse grænsende til 
fuld løn og til arbejdsmarkedet in pleno om forsagelse af tidligere 
grimme konservative tanker om voldgift. Taktik? Ja, mon dog ikke 
– spændende fra Poul Sørensens isse til hans hæl og åbenbart gå-
ende ud på nu at fire så langt på partiets hidtidige standpunkter, at 
der uden for stort frafald blandt de trofaste kan strømme nye stem-
mer ind“. Med det videre forløb in mente må det trods Politikens 
afstandtagen vurderes, at holdningsmarkeringen om behovet for 
væsentligt højere satser fremmede den proces, der førte til den nye 
lov. Begivenhederne har herved mindelser om forløbet frem til den 
første lov om anerkendte a-kasser i 1907. Undervejs opgav de bor-
gerlige partier dog tanken om et statsstyret system, idet a-kasserne 
ikke blev nedlagt ved denne lejlighed, selvom arbejdsanvisningen 
overgik til det offentlige.

12.4. Debatten ved udvalgets delbetænkning
Efter sommerferien offentliggjorde Wechselmann-udvalget så om-
sider en delbetænkning den 6.9.1966. „Erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste på vej“, meddelte Aktuelt dagen efter: „Den arbejdsløs-
hedslov, der har været lappet på siden 1907, synes nu at skulle få sin 
afløser. Det udvalg, arbejdsministeren nedsatte i 1964, har afgivet 
indstilling. Herefter vil der ske en forhøjelse af dagpengesatserne på 
ca. 50 %. Mindste sats bliver 15 kr. pr. dag og højeste 50 kr. pr. dag. 
Dagpengesatsen må dog ikke overstige 80 % af den lediges hidtidige 
løn. Ifølge indstillingen sker der en forenkling af administrationen, 
fordi alle tillæg skal bortfalde og et gammelt fagligt krav opfyldes, 
nemlig karensdagenes bortfald“. Udvalget forestillede sig, at de en-
kelte kasser selv skulle fastsætte satsernes størrelse ud fra fagets års-
løn. Satserne kunne ligge i intervallet 15-50 kr. pr. dag i seks dage 
på en uge.
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Baggrunden for reformen af arbejdsløshedslovgivningen i 1966-67 var en 
ubrudt højkonjunktur siden 1959. Allerede i 1960 var der optimisme blandt 
politikere, erhvervsfolk og fagforeningsmænd, når det gjaldt den økonomiske 
udvikling og beskæftigelsen. Her gengiver Politiken den 14.12.1960 en tale, 
statsminister Viggo Kampmann havde holdt i De Danske Salgslederes Fælles-
raad. Denne optimisme var særdeles indgroet ved midten af 1960’erne. Foto: 
Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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Medlemsbidraget skulle være upåvirket af fagets arbejdsløshed, 
og det skulle stå i et fast forhold til dagpengesatsen sådan, at der 
betaltes samme bidrag i kasser med samme dagpenge. Med den ak-
tuelle ledighed på 2 % ville satsforhøjelsen medføre understøttel-
sesudgifter op mod 200 mio. kr. Det ville indebære et mertilskud 
fra det offentlige på 73 mio. kr.: „Ifølge forslaget kommer staten til 
at fungere som en udligningsfond. En kasses underskud dækkes af 
statskassen, men hvis medlemsbidraget overstiger udgifterne, skal 
overskuddet indbetales til statskassen“. Anvisning og kontrol skulle 
gå fra kasserne til de offentlige arbejdsanvisningskontorer.

Erling Dinesen udtalte: „Jeg har tidligere givet udtryk for, at der 
er et stærkt behov for en forbedring af arbejdsløshedsunderstøttel-
serne. Jeg er derfor tilfreds med, at udvalget har kunnet nå frem til 
en enig indstilling. Det er nu min hensigt så hurtigt som muligt at 
få udarbejdet lovforslag efter de foreslåede retningslinjer“. I en leder 
den 8.9.1966 konstaterede Aktuelt: „Revolution for arbejdsløsheds-
lov“: „Da den nye grundlov gennemførtes i 1953, blev der på social-
demokratisk foranledning indsat en helt ny paragraf 75, som siger, 
at det bør tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed 
for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. Det var gode 
ord. For det var samfundets løfte om at gøre alt for at skaffe arbejde 
til alle. Og der var den naturlige tilføjelse, at det offentlige har pligt 
til at hjælpe den, der ikke kan ernære sig eller sine“.

I 1953 havde målet om fuld beskæftigelse virket fjernt. Nu var 
situationen en helt anden: „Tilbage er at sikre dem, der trods alt må 
notere ledighedsdage. Det kan skyldes lokale årsager. Det kan være 
på grund af regnvejrs- eller kuldedage, og det kan være som følge af 
omstillingsvanskeligheder inden for enkelte arbejdsområder, som 
udviklingen kræver fornyelse af“ (8.9.1966). Men altid skyldtes det 
forhold, den enkelte ikke havde indflydelse på, og den lave ledighed 
havde tilbagevist, „tidligere tiders arbejderfjendske agitation om, at 
de arbejdsløse ikke „gad“ bestille noget“. Lederen konstaterede, at 
forslaget var blevet til i fuld enighed mellem fagbevægelsen og ar-
bejdsgiverne. Hvorfor satserne ikke kunne overstige 80 % af den 
tidligere indtjening, blev ikke omtalt.

Den 10.9.1966 kommenterede Krag betænkningen på et social-
demokratisk sommerstævne. Igen blev det slået fast, at „arbejdsløs-
hed er et samfundsanliggende“. Man måtte gøre op med princip-
pet om, at understøttelsen alene skulle holde den værste nød fra 
døren, hvilket kom til udtryk i lave satser og trangsbestemte tillæg 
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som børne- og huslejetilskud samt julehjælp. Understøttelsen burde 
være en egentlig erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og satserne 
sættes så højt i forhold til den normale indkomst, at særlige tillæg 
ikke længere var nødvendige (Aktuelt den 11.9.1966).

Politiken vurderede den 7.9.1966, at overførslen af kontrol og 
formidling til offentlige kontorer ville reducere „de mange hundre-
de lokalkontorer under de 68 arbejdsløshedskasser til rene ind- og 
udbetalingskontorer. De skal modtage medlemsbidrag og udbetale 
understøttelser, som en beskeden del af den virksomhed, der ellers 
udfoldes på det rent fagforeningsmæssige plan. Men hermed fast-
slås det samtidig, at der i hvert fald ikke ved denne lejlighed bliver 
tale om nogen sammenslutning af a-kasser eller om centralisering 
af hele arbejdsløshedsforsikringen i én kasse. Det siges dog direkte, 
at nyordningen bærer spiren i sig til en sammenlægning af a-kas-
ser inden for beslægtede områder. Men dette spørgsmål, som hører 
til de mest offentligt debatterede, lægges altså til side foreløbigt på 
grund af manglende enighed, og det antydes, at det først tages op 
på ny, når Sociallovkommissionen ad åre barsler med en betænk-
ning om en fællesordning for alle korttidsydelser ved sygdom, ulyk-
ke, arbejdsløshed m.m.“.

Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vestkysten hæftede sig 
den 7.9.1966 samstemmende ved forhøjelsen af satserne: „Arbejds-
løshedskassernes understøttelse 50 pct. op“. Referaterne var neutra-
le. Dog fremgik det af Jyllands-Posten, at der kun var tale om en 
betinget enighed i udvalget, og at arbejdsgivernes repræsentanter 
havde modsat sig princippet om fuld erstatning for tabt arbejdsfor-
tjeneste. Det var sket med en henvisning til, at det ville smitte af 
på de øvrige sociale ydelser, og at ansvaret for disse ydelsers stør-
relse burde tilfalde socialreformkommissionen, der arbejdede med 
at reformere den sociale lovgivning. I stedet omtalte de tre borger-
lige aviser princippet om, at den arbejdsløse modtog et beløb, der 
stod i et rimeligt forhold til den tidligere indkomst. Heller ikke her 
var tidsånden til en debat om økonomiske incitamenter eller „det 
moralske problem“, som det tidligere i århundredet var blevet for-
muleret i disse aviser. Hvad man gjorde gældende, var hensynet til 
socialreformkommissionens arbejde.

Berlingske Tidende lod tilmed de konservative høste politiske 
point på betænkningen, der herved fik præg af konsensus: „Det 
spørgsmål, som ikke mindst formanden for Det konservative Fol-
kepartis folketingsgruppe, fhv. arbejds- og socialminister Poul Sø-
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rensen har rejst om en arbejdsløshedsunderstøttelse, der står i et 
rimeligt forhold til arbejdsindkomsten, vil snart blive løst gennem 
et lovforslag fra arbejdsminister Erling Dinesen om en midlertidig 
ændring af loven om arbejdsløshedsforsikring“ (Berlingske Tiden-
de den 7.9.1966). At alle aviser og vælgerne med samledes om den 
politiske midte – om velfærdsstatens udbygning – kunne næsten 
ikke formuleres tydeligere. Ti år tidligere havde dette budskab væ-
ret umuligt at føre frem i borgerlige kredse. Nu var der plads til løn-
stigninger, gode fortjenester i erhvervslivet, støtte til det trængte 
landbrug, udbygning af den offentlige sektor og af overførselsind-
komsterne i en vedvarende økonomisk medvind, der nedtonede de 
politiske ideologier.

12.5. Der lovgives
Arbejdsministeren fremlagde lovforslaget den 7.12.1966 med om-
tale i Aktuelt og Politiken den 8.12.1966. „Forslaget understreger 
det øvrige samfunds pligt til at stå solidarisk med dem, der rammes 
af uforskyldt ledighed. Hvis ledigheden skulle stige – hvad der må 
gøres alt for at undgå – bliver det samfundet alene, der skal bære de 
øgede udgifter, og det er kun rimeligt (…). Arbejdsløshedskasserne 
skal ikke længere påtage sig socialt betonede udgifter som børnetil-
læg og huslejetilskud – det må klares gennem familielovgivningen. 
De nye satser fra 1. april næste år på op til 55 kr. pr. ledighedsdag 
er et skridt på vejen mod erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved 
ledighed. Ingen vil påstå, at dette princip dermed er fuldt gennem-
ført, men begyndelsen er gjort“ (Aktuelt den 8.12.1966).

Avisen omtalte også, hvad der måtte ofres for at bevare fagbe-
vægelsens kontrol over a-kasserne i en situation med højere satser, 
hvor staten overtog den marginale risiko: En adskillelse mellem a-
kasser og arbejdsanvisning samt kontrol, „en nødvendighed for at 
nå bred tilslutning, men en nødvendighed, som i det praktiske liv 
næppe vil give afgørende ændringer i forhold til den hidtidige ad-
ministration“. Gevinsten var, at det offentliges tilskud ville blive 
forhøjet fra 20 til 93 mill. kr., beregnet efter gennemsnitlig ledig-
hed på 1,9 pct., men hvis ledigheden steg, skulle stat og kommune 
betale hele stigningen i understøttelserne. „Arbejdsgivernes tilskud 
på 40,5 mill. kr. bliver uændret, og medlemmernes bidrag bliver 
godt 47 mill. kr. årligt mod 82 mill. kr. i fjor“. Med denne finansie-
ring kunne satserne sættes op med ca. 40 %, og især arbejdsmæn-

Hvad skre aviserne.indb   234 24-09-2008   14:16:12



235

G
yldne tider: 1960’ernes fulde beskæ

ftigelse

dene ville få en betydelig kontingentnedsættelse.
Den 17.12.1966 dækkede aviserne førstebehandlingen. Aktuelt 

sammenfattede: „Fra alle sider erkendtes det, at det i forbindelse 
med arbejdsløshed ikke er rimeligt at tale om understøttelse. Der 
må derimod gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Alle fandt 
det også rimeligt, at det offentlige skal påtage sig et medansvar og 
en forpligtelse over for dem, der uforskyldt rammes af arbejdsløs-
hed. Der herskede ligeledes almindelig tilfredshed med, at solidari-
tetsprincippet nu indføres, således at uanset hvilken kasse man står 
i, vil det samme kontingent give den samme erstatning for tab af 
arbejdsfortjeneste“. Referatet noterede dog uenighed om satsernes 
størrelse. Dertil kom, at der igen fra borgerlig side rejstes kritik af 
de mange a-kasser, underforstået at staten burde træde til og organise-
re arbejdsløshedsforsikringen. Søren Andersen (V) havde givet udtryk 
for ønsket om en mere tidssvarende arbejdsanvisning, og „af prin-
cipielle grunde var han lidt betænkelig ved ophævelsen af karens-
tiden“. Den liberale Andersens „principielle grunde“ blev dog ikke 
konkretiseret.

Berlingske Tidende noterede som Aktuelt en udbredt enighed, 
men bemærkede dog, at SF ikke fandt forslaget godt nok. Partiets 
ordfører henviste flere gange til, at der med det nye socialistiske 
flertal i Folketinget skulle være mulighed for at gå videre: „Forsla-
get var et resultat af et kompromis indgået længe før folketingsval-
get mellem arbejdsmarkedets parter, og et sådant kompromis kunne 
ikke binde Folketinget (…). Det ville være bedre, om man virkelig 
ydede en erstatning på 80-90 pct. af den aktuelle arbejdsfortjene-
ste“ (17.12.1966). Den radikale Svend Haugaard var tværtimod be-
tænkelig ved at pille ved et forslag, som arbejdsmarkedets parter i 
udvalget var enige om. Men han var usikker på forslagets finansiel-
le følger: „Han ønskede en forhandling med finansministeren om 
dækningen for statskassens udgift – 60-70 millioner kr. med de nu-
værende beskæftigelsesforhold“.

Venstre var i 1960’erne for alvor ved at orientere sig mod byernes 
vælgere i takt med afvandringen fra landbruget, og det følgende vil-
le næppe kunne være blevet udtalt af en venstre-ordfører bare ti år 
tidligere: „Venstremanden Søren Andersen gav tilslutning til lovfor-
slagets hovedtanke, at understøttelserne må have en vis forbindel-
se med den tabte arbejdsfortjeneste. Forenklingen og det ensartede 
kontingent er udtryk for en solidaritet på arbejdspladserne, som vi 
længe har efterlyst, og som vi værdsætter“ (Berlingske Tidende den 
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17.12.1966). Den konservative Asger Jensen fandt det ligefrem „pris-
værdigt“, at udvalget var kommet så langt, som tilfældet var. Men 
han insisterede på en rationalisering af administrationen, dvs. at a-
kasserne skulle erstattes af et offentligt system.

Politiken skrev som Aktuelt og Berlingske Tidende om „en god 
modtagelse hos alle“, og også Vestkysten noterede, at forslaget fik en 
velvillig modtagelse af partierne. Vedrørende Venstres indlæg foku-
serede avisen på holdningen til arbejdsformidlingen: „Søren An-
dersen (V) udtalte, at Venstre længe har efterlyst en bedre ordning 
af arbejdsanvisningen. De 4000 kontorer her i landet kunne ikke 
fremme sagen, når det gælder om hurtigt at få ledige i arbejde igen“ 
(Vestkysten den 17.12.1966).

Den 19.12.1966 citerede Aktuelt en leder i Arbejdsmændenes og 
Specialarbejdernes Fagblad skrevet af Anker Jørgensen: „Forslaget in-
deholder klare sociale forbedringer og lægger grundlaget for ind-
førelse af princippet om tabt arbejdsfortjeneste. For arbejdsløs-
hedskasserne et det også af helt afgørende betydning, at de enkelte 
kasser ikke mere skal bære risikoen ved en øget ledighed. – Den øko-
nomiske risiko overtages helt og fuldt af det offentlige. Vi ønsker 
forslaget en let gang igennem Folketinget“.

Den 15.2.1967 gengav aviserne debatten ved andenbehandlin-
gen. Samtidig diskuterede partierne en betænkning fra december 
1966 om den mere principielle ændring af lovgivningen. Ifølge Ber-
lingske Tidende havde partierne været enige om de øjeblikkelige 
ændringer af loven, der især vedrørte betydelige satsforhøjelser og 
indførelse af ensartede kontingenter. Enigheden holdt op, når det 
gjaldt ændringen af principperne for understøttelsens niveau og 
administration, hvilket var kommet til udtryk ved en flertalsudta-
lelse i betænkningen, med afsæt i Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre og SF, og en mindretalsudtalelse fra Venstre og de konser-
vative. Flertallet ønskede princippet om erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste indarbejdet i en revision af lovgivningen, som ventedes 
foretaget i folketingsåret 1968-69, og Dinesen havde lovet at bede 
udvalget af 1964 om at indstille sig herpå i sit videre arbejde. De to 
borgerlige partier havde ønsket, at hele spørgsmålet om administra-
tionen af understøttelsen burde behandles af socialreformkommis-
sionen, og at der burde tilstræbes et samlet socialt tryghedssystem 
til afløsning for arbejdsløsheds- og sygekasser: En gentagelse af kra-
vet om løsrivelse fra fagbevægelsen, men som tidligere uden vold-
somme sværdslag.
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Af Berlingske Tidende fremgik det, at Socialdemokratiets ordfø-
rer, Jens Bladt, var helt afvisende over for at ændre på loven, så alle 
sociale udbetalinger blev administreret af et samlet system: „Bladt 
tog afstand fra ønsket om at lade socialreformkommissionen forbe-
rede den fremtidige lovgivning (…). Rationalisering er godt, men 
jeg kan ikke se, at det er rationalisering at skille a-kasserne ud fra 
fagforeningerne, for så skal folk betale kontingenter to steder, dels 
til a-kassen, dels til fagforeningen, mens de nu betaler samme sted. 
Arbejdsløshedskasserne såvel som sygekasserne er en folkelig insti-
tution, og jeg tror, det vil vække modvilje i befolkningen, hvis man 
overskærer de sidste bånd til befolkningen“.

Loven om anerkendte arbejdsløshedskasser af 1907, der byggede 
på det såkaldte Gent-princip, havde uden tvivl via den praktiske 
sammenvævning af fagbevægelse og understøttelsessystem givet sit 
bidrag til motivationen for faglig organisering, hvilket argument af 
indlysende grunde ikke blev fremført i Aktuelt.

SF’eren Chr. Madsen gjorde gældende, at hans parti ikke kunne 
trænge igennem med et krav om, at understøttelserne straks blev 
fastsat til en bestemt procent af arbejdsfortjenesten, „f.eks. 90 pro-
cent. Man var dog tilfreds med den fremgangsmåde, der var bebu-
det, men han understregede, at hans parti ikke på nogen måde følte 
sig bundet af den udtalelse, det havde været med til at afgive i be-
tænkningen. Vi vil se lovforslaget om den fremtidige ordning først, 
før vi tager stilling“ (Berlingske Tidende den 15.2.1967).

De konservatives Asger Jensen hævdede, at en samling under en 
administration ville betyde en rationalisering af den sociale lovgiv-
ning. Debatten antog herved, karakteristisk for klimaet i 1960’erne, 
en teknologisk karakter, idet man gik uden om magtargumenter, 
dvs. magten over institutioner og udbetalinger af dagpengene.

Erling Dinesen rundede af: Det ville være nyttigt – også for so-
cialreformkommissionen – at få fastslået et flertal for princippet om 
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Henvendt til de to borgerli-
ge partier kom meldingen: „Det er da nok muligt, at en sammen-
slutning af kasserne kan være et mål. Men man skal passe på ikke 
at gøre et socialt tryghedssystem til en alt for blandet landhandel“ 
(Berlingske Tidende den 15.2.1967).

Aktuelt lagde den 15.2.1967 vægten på de forhøjede satser samt 
solidaritetsprincippet. Politiken omtalte konsekvenserne for ar-
bejdsformidlingen: „Fra 1. april 1968 vil anvisning og kontrol af ar-
bejdsledige overgå til de offentlige arbejdsanvisningskontorer. Ven-
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stre, konservative og radikale ønsker, at også kassernes opkrævning 
af kontingent og udbetaling af understøttelse bør overgå til en of-
fentlig instans. De tre partier ønsker også på længere sigt alle sociale 
bidrag samlet under ét på skattebilletten“ (15.2.1967).

Lov nr. 40 af 22. februar 1967 om ændring af lov om arbejds-
anvisning og arbejdsløshedsforsikring m.v., der trådte i kraft den 
1.4.1967, blev så det første resultat af udvalgsarbejdet.3 Satserne blev 
væsentligt forhøjet og de trangsbestemte tillæg – børnetillæg, hus-
leje- og brændselshjælp m.v. – faldt væk. Dagpengemaksimum steg 
fra omkring 40 % af den gennemsnitlige løn, eksklusive tillæg, i 
1966 til knap 80 % i 1971. Den 25.4.1967 omtalte Aktuelt fuld til-
fredshed i Socialdemokratiets hovedbestyrelse med resultaterne af 
regeringens arbejde under det nye parlamentariske grundlag, her-
under „de væsentlige forbedringer i arbejdsløshedsforsikringen“.

Forbedringerne af de sikredes sociale situation fortsatte 1960’erne 
ud – stadig under indtryk af den fulde beskæftigelse og udbygnin-
gen af velfærdsstaten. Fra februar 1968 fandt denne udbygning sted 
under VKR-regeringen under ledelse af statsminister Hilmar Bauns-
gaard. Den politiske fællesnævner var radikal, og netop Det Radi-
kale Venstre havde været medansvarlig for velfærdsdemokratiet fra 
begyndelsen.4

VKR blev presset af et socialdemokrati, der krævede fuld erstat-
ning for mistet arbejdsfortjeneste ved sygdom, ulykke og arbejdsløs-
hed: „Kravet om fuld dækning blev herefter det vigtigste fælles krav 
for parti og fagbevægelse fra 1968 til 1972. Den 6. maj 1969 vedtog 
LO’s repræsentantskabsmøde med bravur, at målet var 100 % dæk-
ning ved tabt arbejdsfortjeneste. Kort efter på partiets 30. kongres 
i juni 1969 enedes man om den hidtil mest omfattende formule-
ring til en dagpengereform“.5 Kongressen udtalte: „Dagpengene må 
være ens ved sygdom, ulykkestilfælde og arbejdsløshed. Dagpen-
gene må udgøre fuld dækning for tabt arbejdsindtægt. Dagpengene 
må omfatte hele den erhvervsaktive del af befolkningen“.6

12.6.  Advarsler fra vismændene og international 
konjunkturnedgang i 1967

I 1962 blev Det økonomiske Råd oprettet med det sigte at indordne 
løndannelsen under den økonomiske politiks almindelige målsæt-
ninger via samordning de involverede parter imellem. I de kom-
mende år advarede vismændene mod, at de høje lønninger kunne 
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hæmme eksporten og bidrage til, at der igen kom arbejdsløshed. 
Den ene rapport efter den anden pegede på nødvendigheden af en 
konkurrenceforbedring, først og fremmest via indkomstpolitikken, 
som den eneste vej til at løse problemerne med konkurrenceevnen 
og betalingsbalanceunderskuddet.

Et karakteristisk udtryk for fagbevægelsens holdning var for-
manden for metalarbejderne Hans Rasmussens kommentar på LO-
repræsentantskabsmødet i maj 1966 til kravene om løntilbagehol-
denhed: „Klynkemikler“ (Aktuelt den 18.5.1966). LO hævdede, at 
lønstigningerne modsvarede stigningen i produktiviteten. En løn-
stigning under denne ville give øget ulighed på arbejdsmarkedet. 
LO talte ud fra erfaringer: Helhedsløsningen i 1963 havde forlænget 
de gældende overenskomster for en toårig periode med kun min-
dre lavtlønsforbedringer. Til gengæld skulle andre indkomster be-
grænses ved et midlertidigt pris- og avancestop, der dog ikke kun-
ne fastholdes: „Resultatet blev, at fordelingen mellem løn og profit 
blev rykket til lønmodtagernes disfavør. Disse erfaringer bidrog ef-
ter 1963 til at gøre den socialdemokratiske del af fagbevægelsen af-
visende over for videre indkomstpolitiske indgreb (…)“.7

Jyllands-Posten kommenterede i en leder samme dag: „Endnu 
fører LO-lederne deres 800.000 medlemmer fremad under devisen: 
Her skal det gå endnu bedre – og efter os syndfloden. Hvornår læ-
rer de 800.000 at forstå, at de bliver vildført? De bidrager energisk 
til inflationen ved at kræve – og som regel få – mere end der er 
produktionsmæssig dækning for, og denne inflation vil en skønne 
dag slå bunden ud af den fulde beskæftigelse“ (Jyllands-Posten den 
18.5.1966). Den 17.12.1966 var det Berlingske Tidende, der omtalte 
en henstilling fra vismændene: „Som nytårsbudskab til os alle sam-
men melder de, at det nu er blevet endnu mere påkrævet, at der i 
det ny år vises tilbageholdenhed fra alle sider med hensyn til at 
opnå øgede pengeindkomster. Som for at understrege alvoren i det-
te dystre budskab fastslår de, at de ellers på baggrund af den sene-
ste udvikling må „bedømme mulighederne for at bevare den fulde 
beskæftigelse i 1967 under nogenlunde økonomisk balance noget 
ugunstigere end for et par måneder siden“. Formandskabets vurde-
ringer savner intet i tydelighed: Lønmodtagernes organisationer kan 
herefter ikke sige, at de ikke blev advaret i tide, om de presser for 
hårdt på under de fortsatte overenskomstforhandlinger“.

I 1967 var der en international konjunkturnedgang, og Berlingske 
Tidende omtalte den 2.1.1967 under rubrikken „Arbejdsløshedens 
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spøgelse“ en stigende ledighed i de store industrilande. Vismæn-
dene advarede igen i september 1967 mod de høje danske lønnin-
ger, og Politiken pædagogiserede: „Heri kan ligge en tilkendegivelse 
af, at vi ikke herhjemme er helt uden skyld i den snart langtrukne 
stilstand i industrieksporten (…). Vismændene lægger ikke skjul på, 
at det i en situation med kun langsomt stigende industrieksport og 
uændret pres på valutabalancen kan blive vanskeligt at opretholde 
beskæftigelsens nuværende omfang. Der peges også på en allerede 
mærkbar tendens i industrien til at indskrænke arbejdskraft-forbru-
get med henvisning delvis til lønudviklingen“ (17.9.1967).

I november 1967 noterede Berlingske Tidende en voksende le-
dighedsfrygt. Beskæftigelsen i industrien var på et år gået ned med 
15.000 personer, og Dansk Arbejdsgiverforening hævdede, at det af-
spejlede en forværring af konkurrenceevnen: De danske lønninger 
var for høje. Berlingske Tidende kommenterede. „Det er bemærkel-
sesværdigt, at der i samme tidsrum er sket en udvidelse af beskæfti-
gelsen i servicefagene. Tallene bekræfter den opfattelse, som længe 
har gjort sig gældende i erhvervskredse, at det først og fremmest er 
konkurrenceevnen udadtil, der er svækket“ (4.11.1967). Synspunk-
tet afspejlede tydelige partsinteresser. Alligevel var udtalelsen ka-
rakteristisk for tidsånden, hvor det industrielle opsving fra 1960 
havde trukket Danmark ind i den lange højkonjunktur. Velstanden 
voksede ud af en fabriksskorsten og ikke ud af servicefagenes mere 
stilfærdige aktiviteter.

12.7. Sammenfatning
Med mangel på arbejdskraft brød en diskussion om import af frem-
med arbejdskraft ud i aviserne i begyndelsen af 1960’erne. Fag-
foreningsrepræsentanter og socialdemokratiske politikere lagde 
sig fast på en kurs, der skulle holde 1960’erne ud: De ville til hver 
en tid foretrække investeringer i ny teknologi frem for import af 
udenlandske arbejdere, der ville bidrage til at sænke lønnen gen-
nem skærpet konkurrence om arbejdspladserne og fastholde utids-
svarende produk tions former. Samtidig pegede de på, at der hurtigt 
igen kunne op stå ledighed. Mest afvisende var de ufaglærte, der al-
tid havde båret det meste af ledigheden.

Jyllands-Posten advarede i efteråret 1967 om udsigt til arbejdsløshed blandt 
danske industriarbejdere. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.
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De gode tider og den tilhørende udbygning af velfærdssamfun-
det aktualiserede mod midten af 1960’erne en revision af den næ-
sten 60 år gamle lov om anerkendte a-kasser. Arbejdsminister Erling 
Dinesen (S) nedsatte i 1964 et udvalg, der i 1966 barslede med en 
betænkning. Der blev lagt op til markant forhøjede satser, hvilket 
var i overensstemmelse med tidens opfattelse af, at staten havde en 
forpligtelse til at give erstatning ved tab af indkomst som følge af en 
social begivenhed, og til indførelse af det såkaldte solidaritetsprin-
cip. Med dette princip skulle medlemmerne i alle a-kasser, der mod-
tog samme dagpengesats, betale samme kontingent, uanset den fak-
tiske ledighed inden for kassens område, og staten skulle overtage 
hele den marginale risiko ved ændret ledighed. Betænkningen blev 
skrevet i en tid, hvor kun 2 % af arbejdsstyrken gik arbejdsløse.

Debatten om arbejdsministerens lovforslag vidnede om en over-
raskende tilslutning til forhøjelsen af satserne understøttet af en 
politisk udmelding fra de konservative, citeret i fx Berlingske Tiden-
de, der gav udtryk for behovet for en hurtig forhøjelse af understøt-
telsen. Fortidens debat om høje satser, der kunne ødelægge arbejds-
moralen, blev ikke genoplivet. Da staten overtog hele risikoen ved 
en eventuel kraftig øget ledighed, kunne der være lagt op til kom-
mende statsfinansielle vanskeligheder.

Konsensus rakte dog ikke til spørgsmålet om, hvem der skul-
le varetage arbejdsformidlingen, og hvem der skulle administrere 
arbejdsløshedsforsikringen. De borgerlige partier ønskede en helt  
igennem statslig ordning, mens Socialdemokratiet og fagbevægel-
sen ønskede, at fagbevægelsen fastholdt kontrollen over a-kasser-
ne og formidlingen. Debatten blev dog ikke tilspidset og resultatet 
blev, at a-kasserne fastholdt udbetalingerne, mens arbejdsformid-
lingen overgik til amtslige kontorer. Tidens enighed slog heller ikke 
til i synet på lønudviklingen, hvor de borgerlige aviser advarede 
mod de kraftige stigninger i lønnen. Man forudså, at disse stignin-
ger med deraf følgende inflation ville skade den fulde beskæftigelse 
som følge af forringet konkurrenceevne. I denne sammenhæng fik 
de støtte af Det økonomiske Råd, der siden etableringen i 1962 argu-
menterede for indkomstpolitik. Aktuelt hævdede med LO, at lønud-
viklingen kun fulgte udviklingen i produktivitet, der vitterligt også 
var høj. Haltede lønnen under stigningen i produktiviteten, ville 
det give øget ulighed i samfundet.
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13.  Arbejdsløshed som tema i 
valgkampen, januar 1968

13.1. Introduktion
Problemerne i dansk økonomi blev yderligere aktualiseret, da Eng-
land den 18.11.1967 devaluerede pundet med 14,3 %. Den socialde-
mokratiske regering valgte derefter en devaluering af kronen på 7,9 
%. Devalueringen skulle følges op af inflationsdæmpende initiati-
ver, hvis den skulle blive effektiv, og dette kunne regeringen ikke 
komme igennem med i forhold til regeringens parlamentariske ba-
sis i SF.

Et af punkterne i regeringens strategi for at komme gennem re-
cessionen var forslaget om at indefryse den ene af to dyrtidsportio-
ner, som januarpristallet ville udløse.1 Fagbevægelsen accepterede 
denne opbremsning, men SF var splittet i to fraktioner, hvoraf den 
ene kort tid efter brød ud og dannede partiet Venstresocialisterne. 
Denne fraktion ville ikke stemme for en indefrysning af en dyr-
tidsportion, og da Krag gjorde spørgsmålet til et kabinetsspørgsmål, 
faldt regeringen den 15.12.1967.

Valget blev udskrevet til den 23.1.1968, og arbejdsløsheden blev 
med den internationale konjunkturtilbagegang et centralt tema i 
valgkampen. De konservative indrykkede valgannoncer, hvor de 
hævdede, at beskæftigelsen i 1967 havde været lavere end året før. 
Referencen var et fald i antallet af industribeskæftigede på 17.000. 
Partiet ville, hvis det kom i regering, føre en erhvervsvenlig politik 
med favorable afskrivningsregler og initiativer, der skulle fremme 
den private opsparing og dermed gøre det lettere for industrien at 
oprette nye arbejdspladser.

13.2. Valgkampen i oppositionsaviserne
Berlingske Tidende hævdede den 2.1.1968, at ledigheden altid hav-
de været højest under socialdemokratiske regeringer. „Ved valget i 
november 1966 kom der socialistisk flertal, og hvad er det, man nu 
taler om og er bekymret for? Det er netop en truende arbejdsløshed 
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(…). Og den socialdemokratiske statsminister må opleve det samme 
som mange socialdemokratiske statsministre før ham. Han må gå 
ud til vælgerne som leder af en arbejdsløshedsregering“.

Den 3.1.1968 advarede Berlingske Tidende mod, at Krag, hvis 
han igen dannede regering, endnu en gang ville støtte sig på SF. 
Valget var derfor et valg for eller imod et socialistisk styre og med 
en betænkelig afhængighed af gamle kommunister. En artikel sam-
me dag beskrev „stigende kriminalitet i arbejdsløshedens fodspor“. 
Mere konkret kunne de sociale følger af ledighed næppe blive: „Den 
stigende arbejdsløshed giver sig udslag på mange områder. Et af dem 
er desværre kriminaliteten. Roskilde politi har f.eks. konstateret et 
stærkt stigende antal fødevaretyverier og andre berigelsesforbrydel-
ser begået af nød. Flere arbejdsløse er anholdt“. Artiklen fremmane-
de med denne og andre iagttagelser et billede af en omsiggribende 
ledighed med stor social nød.2

Den 4.1.1968 noterede Berlingske Tidende „Valgslag om ledig-
heden“. Avisen antydede, at den afgående regering lå inde med be-
regninger, der forudså kommende massearbejdsløshed. Over for 
Socialdemokratiets trusler om, at valget lå mellem en ny socialde-
mokratisk regering og øget arbejdsløshed, hævdede de konservati-
ves Poul Møller, at en ny socialistisk regering ville være at kaste 
benzin på bålet, og Venstres leder Poul Hartling blev citeret for lig-
nende synspunkter.

Den 4.1.1968 fremgik det, at Venstre sigtede mod en VKR-rege-
ring, hvor centrale mål ville være offentlige besparelser og en er-
hvervspolitik, der „sikrer beskæftigelsen på ny“. Venstres valgop-
læg konstaterede, at det socialistiske flertal reelt havde givet op og 
efterladt landets økonomi i uorden. Der måtte gribes ind over for et 
privat og statsligt overforbrug, „der er brugt penge, som endnu ikke 
er tjent ind. Denne politik betegnes af Venstre som skæbnesvan-
ger, fordi den har ført til højere udlandsgæld, højere rente, pris-
stigninger og arbejdsløshed“. Blandt den kommende regerings ho-
vedpunkter blev nævnt en ny økonomisk politik med begrænsning 
af stigningen i de offentlige udgifter, forbedring af erhvervslivets 
likviditet, så beskæftigelsen kunne sikres ved hjælp af forøget op-
sparing og ved skatteomlægninger. Dertil kom „en bedre indkomst-
politik ved: Begrænsning af omkostningsstigninger, indførelse af 
halvautomatisk dyrtidsregulering. Og mere hensyntagen til sam-
fundsøkonomiske muligheder, når generelle indkomststigninger 
fastlægges“.
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Den 5.1.1968 fremførte Berlingske Tidende de traditionelle bor-
gerlige krav om en begrænsning af stigningen i de offentlige bud-
getter. Et skattetryk på 40 % var ved at tage pusten fra befolkningen. 
Poul Møller blev citeret for, at Socialdemokratiet kørte en vælger-
fornærmende skræmmekampagne: „Den tid er forbi, hvor man kan 
skræmme danske arbejdere til at tro, at der findes politiske partier, 
som vil arbejde for større arbejdsløshed, færre boliger o.s.v.“. Social-
demokratiets evne til at håndtere arbejdsløsheden blev sat i relief 
af nye tal for beskæftigelsen, der især var gået tilbage i industrien: 
„Dette betragtes med den største alvor, idet det andet hovederhverv, 
landbruget, fortsat afgiver arbejdskraft. Det fremgår direkte af sta-
tistikken, at der i oktober 1967 var beskæftiget 17.000 mand færre 
end i oktober 1966 inden for industrien. Også generelt er ledighe-
den betydeligt større end i 1966. I oktober var den 3 procent mod 
0,9 i samme måned året før. I november var den på 3,4 mod 1,7 året 
før. Tallene bevæger sig fortsat opad“ (5.1.1968).3

Indtil valget kørte Berlingske Tidende videre med den samme ar-
gumentation, og udtalelser fra de konservative politikere blev ivrigt 
sekunderet af Venstre: „Dansk politik tilbage til midten. I de sidste 
14 måneder har det socialistiske styre kørt os i grøften, siger Ven-
stres formand“ (Berlingske Tidende den 15.1.1968).

Den 22.1.1968 gengav den konservative avis den afsluttende 
partilederdebat i fjernsynet, der efterhånden betød nok så meget for 
valgets udfald. Per Hækkerup lagde ud med at hævde, at den bor-
gerlige politik ville skabe ledighed, Hartling at socialdemokraterne 
førte en skræmmekampagne. I virkeligheden ville en borgerlig rege-
ring „sætte ind for at bekæmpe inflationen, ikke mindst for at sikre 
beskæftigelsen. Der må holdes igen med udgiftsstigningerne. Der 
må bringes orden i Danmarks økonomi, og der må samtidig føres 
en socialt bevidst politik“. Poul Møller inddrog også de arbejdslø-
se: „Ledigheden i slutningen af 1967 var den største, vi har oplevet 
siden 1959. Derfor må vi genskabe den økonomiske balance“. Hil-
mar Baunsgaard advarede mod at tro på mirakelkure. Som et mini-
mum måtte der spares på visse offentlige udgifter, der måtte føres 
indkomstpolitik, og: „Hvis det ikke lykkes os at løse de opgaver, 
der fremgår af de to nævnte punkter, må skattepolitikken træde til. 
Vi går altså ikke til valg på et løfte om en skattenedsættelse, men 
kræver en beskeden tilbageholdenhed. Det er forudsætningen for at 
genskabe en høj beskæftigelse. Vi tror ikke på mirakler, heller ikke i 
form af vending af udenlandske konjunkturer“.
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Vestkysten gjorde i en leder den 2.1.1968 status over valgets ho-
vedemner: „Beskæftigelsen er allerede af regeringspartiet gjort til 
noget helt centralt“, hvilket i øvrigt var besynderligt, da det var un-
der „en socialistisk endda flertalsregering, der nu konstateres vok-
sende arbejdsløshed. Statsministeren, der har sans for forenklinger, 
som traditionelt kommer i modsætning til kendsgerningerne, siger 
til en avis, at folketingsvalget afgør, om vi skal have en ny stigning i 
levestandarden, eller om vi skal have stagnation og arbejdsløshed“. 
Vestkysten advarede imidlertid mod, at Krag ville være mere end 
villig til at danne regering på baggrund af et nyt socialistisk flertal, 
uanset om mandaterne kom fra SF, VS eller kommunisterne: „So-
cialistforskrækkelse er ikke et spøgelse, som oppositionen forsøger 
at fremmane. Socialistflertallet under enhver form er en klart for-
muleret politik fra ledende socialdemokratisk side. Det er en bitter 
kendsgerning, vælgerne kan risikere at vågne op til den 24. januar, 
om de ikke denne gang for alvor besinder sig“.

Poul Hartlings nytårsudtalelse blev gengivet af Vestkysten den 
2.1.1968, og han forfulgte samme spor. Det socialdemokratiske 
samarbejde med SF havde ført til et for folkestyret uværdigt bytte af 
saglighed med klasseinteresser, og resultatet havde været dårligdom 
i al almindelighed: „Dårligt for beskæftigelsen, dårligt for udbyg-
ningen af sociale, undervisningsmæssige og andre vigtige områder. 
Den pengeforringelsespolitik, som Socialdemokratiet har hovedan-
svaret for, fik lov at fortsætte og nåede nærmest en eksplosionsag-
tig vækst gennem 1967. Renten kom op på rekordhøjder. Vi blev 
på dette område et u-land. Erhvervsområder og enkelte erhvervs-
virksomheder blev udsat for kriseagtige tilstande. Det gjaldt ikke 
mindst dansk landbrug. Den tryghed i arbejdet, som er et mål for 
alle politiske partier, og som burde være en forpligtelse for en så-
kaldt arbejderregering, blev også truet. Arbejdsløshed, dette at mi-
ste sit job, blev noget nærværende for en generation, der ellers kun 
kendte arbejdsløshed som et minde fra kriseårene i trediverne“. Iføl-
ge Hartling ville en socialdemokratisk regering, „der bygger på klas-
sepolitik“, ikke formå at bringe Danmarks økonomi og dermed be-
skæftigelsen på sporet igen.

Vestkysten gengav Venstres valgoplæg den 3.1.1968 nogenlunde 
svarende til omtalen i Berlingske Tidende. Også af Vestkysten frem-
gik det, at Venstre kritiserede Socialdemokratiet for at have skabt 
økonomisk ubalance, og at Venstre i regering ville gennemføre en 
begrænsning af de offentlige udgifter samt give erhvervslivet bedre 
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arbejdsbetingelser, bl.a. i form af en inflationsbegrænsende politik, 
til dels formidlet via besparelser på finansloven. Venstre ville også 
arbejde for at „undgå“ falske lønstigninger på arbejdsmarkedet, 
dvs. lønstigninger, der lå ud over stigninger i produktiviteten og 
en eventuel forbedring af bytteforholdet over for udlandet. Ideelt 
set ville Venstre i regering „fremlægge materiale til bedømmelse af 
den samfundsøkonomiske mulighed for indkomstforøgelser“ forud 
for alle generelle indkomstfastsættelser. Med andre ord ville en re-
gering med deltagelse af Venstre kunne forudses at ville indføre en 
ambitiøs indkomstpolitik.

Beskæftigelsens centrale betydning i valgkampen fremgik også 
af en udtalelse af Poul Møller, gengivet i Vestkysten den 4.1.1968. 
Beskæftigelsen var gået frem i Norge under en borgerlig regering, 
mens den var gået ned i Danmark under arbejderflertallet.

En leder i Vestkysten den 5.1.1968 kommenterede Socialdemo-
kratiets valgoplæg: „En af de alvorligste anklager, man kan rette 
mod regeringen, er netop, at den ved de foranstaltninger, som den 
enten allerede har gennemført, eller som den har bebudet skal gen-
nemføres i kompagni med folkene helt ude på den politiske venstre-
fløj, har skabt stor usikkerhed og tvivl netop i den kreds af befolk-
ningen, hvis opgave det er at holde produktionen i gang. Dette er en 
hovedårsag til, at vi i løbet af 1967 har måttet notere en stadig stig-
ning i arbejdsløsheden“. Den 6.1.1968 noterede Vestkysten igen på 
lederniveau, at „de socialistiske eksperimenter“ havde bragt landet 
i uføre, og at en ny socialdemokratisk regering ville støtte sig på alle 
venstreorienterede partier i Folketinget, revl og krat. Venstres Anders 
Andersen blev citeret for, at det ville blive en hård tørn at genrejse 
erhvervslivet, så beskæftigelsen kunne bedres. Han tilføjede, at han 
havde indtryk af, at der selv blandt traditionelle socialdemokratiske 
vælgere var en forståelse af, at denne tørn ikke kunne tages af en so-
cialdemokratisk regering. Der måtte et ministerieskift til. Og sådan 
fortsatte valgkampen i Vestkysten indtil valget den 23.1.1968.

I Jyllands-Posten gik linjen fra Berlingske Tidende og Vestky-
sten igen, hvilket var med til at forstærke indtrykket af en samlet og 
handlekraftig borgerlig opposition. Også af Jyllands-Posten fremgik 
den borgerlige kritik således i en enslydende form, og også af denne 
avis fremgik det, at en eventuel borgerlig regering ville prioritere 
beskæftigelsen via erhvervspolitikken samt dæmpe inflationen og 
stigningen i det offentlige forbrug.

Megen interesse knyttede sig til, hvilken dækning af valgkam-
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pen Politiken ville give. Rent nyhedsmæssigt valgte redaktionen, 
da de første partier kom med deres valgmanifester, at give en no-
genlunde ligelig omtale med vægt på det neutrale referat. Men i en 
leder den 4.1.1968, „Kaos igen“, bekendte den radikale avis politisk 
kulør, da den advarede læserne mod en kommende socialdemokra-
tisk regerings parlamentariske grundlag.

For havde Per Hækkerup måske ikke allerede afsløret den klare 
præference for brugen af et socialistisk flertal? Og i så fald ville væl-
gerne kun have udsigt til endnu nogle måneder med et kaotisk so-
cialistisk styre: „Skønt tirret og fældet af det socialistiske partner-
skab efter blot et års forsøg på samarbejde lægger Socialdemokratiet 
altså nu så megen vægt på selve dette at besidde regeringsmagten, at 
det er parat til at glemme sin egen fatale fejlvurdering og de andres 
træskhed og med åbne øjne gå ind på ny til det samarbejdsvirvar, 
der er valgets årsag, og som det er valgets hovedopgave at afskaffe. 
Det havde været ægte service til offentligheden, hvis Socialdemo-
kratiets valgudtalelse havde peget på muligheden af, at et ja til So-
cialdemokratiet kan betyde tilbagevenden til dette kaos. Og det kan 
ikke hindre, at de radikale over for dette lægger mere og mere luft 
mellem sig og Socialdemokratiet, og at såvel Venstre som de konser-
vative i går lod meddele, at de stiler mod en flertalsregering af sam-
mensætningen R, V og K“.

13.3. Valgkampen i Aktuelt
I Aktuelt var beskæftigelsen valgkampens store tema. En leder den 
1.1.1968 slog på, at det var Socialdemokratiet, der „som en uopnå-
elig drøm“ havde bragt den fulde beskæftigelse til landet. Det var 
sket i en periode, hvor danskerne havde gennemgået „en udvikling, 
så vældig og omfattende som aldrig før i vort lands historie“. Den 
borgerlige opposition hævdede, at andre lande havde oplevet noget 
lignende, „men ikke så snart indtrådte en vis afmatning i verdens-
konjunkturerne, der har ramt andre lande tidligere og mere føle-
ligt end Danmark, før den socialdemokratiske regering fik skylden 
herfor. Og den forlorne og forløjede agitation om regeringens „er-
hvervsfjendtlige politik“ fik ekstra vind i sejlene efter valget i 1966, 
der for første gang i historien tilvejebragte et arbejderflertal i Folke-
tinget“. Blandt fremskridt som øget boligbyggeri, skattereform med 
kildeskat, flere daginstitutioner, fornyelser af hospitaler og sygehuse 
samt styrkelse af undervisningssektoren blev også nævnt reformen 
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af dagpengene, „et stort skridt frem i retning af erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste til dem, der trods alt blev ledige“.

I en artikel af Krag samme dag hævdede han, at valget ville blive 
afgørende for den fulde beskæftigelse. Hvis de borgerlige erobrede 
magten, ville det føre til stigende arbejdsløshed, faldende omsæt-
ning og svigtende salg for industri og landbrug på hjemmemar-
kedet. Igen brystede partiet sig af, at det var socialdemokratiske 
regeringer, der havde ført den fulde beskæftigelse til landet. Når le-
digheden steg i 1967, var det alene en følge af de svagere interna-
tionale konjunkturer, og da den socialdemokratiske regering havde 
søgt at tilpasse økonomien til denne kendsgerning, var den blevet 
væltet af de borgerlige i sammenrend med seks SF’ere. Dem, der tro-
ede, at man kunne sikre Socialdemokratiets politik ved at stemme 
på SF, havde gjort en bitter erfaring: „Vil De i denne situation sikre 
et Folketing, der kan skabe rolige forhold og sikre produktionen og 
beskæftigelsen, er der kun en vej at gå: STEM SIKKERT – STEM SO-
CIALDEMOKRATISK“.

Herefter blev temaet kørt igennem i resten af valgkampen. For 
de læsere, der skulle have en vaklende historisk hukommelse, min-
dede en artikel den 5.1.1968 om VK-regeringens holdning til den 
fulde beskæftigelse: „“Ved at gøre hensynet til beskæftigelsen altaf-
gørende, blotter Socialdemokratiet en meget væsentlig forskel mel-
lem deres og vort syn på den økonomiske politik“. Dette var det 
svar, VK-regeringens ansvarlige statsminister gav i 1952, da Social-
demokratiet forlangte, at VK-regeringen burde koncentrere sig om 
at bekæmpe en arbejdsløshed, der under VK-regeringen var steget 
fra 8,7 til 12,5 pct. Siden da har socialdemokratiske regeringer bragt 
arbejdsløsheden ned til 2,5 pct. i 1967, for Socialdemokratiet har i 
alle disse år gjort hensynet til beskæftigelsen til det altafgørende – i 
modsætning til VK“.

Aktuelts valgtillæg den 19.1.1968 bragte oplysningen: „Arbejds-
løsheden stiger stærkere i nabolandene“. Artiklen nævnte også, at 
selvom der havde været en svag stigning i ledigheden i efteråret 
1967, var industriproduktionen steget med 7 % i 1967. Der var altså 
næppe tale om en egentlig krise forårsaget af en fejlslagen økono-
misk politik, men om det avisen betegnede som „rationaliserings-
ledighed. Og over for dette står en række tilbud og muligheder for, 
at de mennesker, der bliver ledige som følge af rationalisering, kan 
blive omskolet til andre stillinger. De seneste års lovgivning under 
de socialdemokratiske regeringer kan fremvise en række eksem-
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Under valgkampen i januar 1968 søgte Socialdemokratiet med baggrund i 
stigende ledighedstal at gøre beskæftigelsen til valgets hovedtema, eller som 
denne valgannonce fra den 4.1.1968 formulerede det: „Socialdemokratiets 
valg-udtalelse: Valget gælder beskæftigelsen“. Blandt andre temaer var par-
tiets indsats for en skattereform, en dagpengereform og et omfattende bolig-
byggeri. Et ja til den borgerlige opposition ville betyde stigende arbejdsløshed, 
nedbrydning af skattereformen og udsættelse af kildeskatten. Foto: Det Kon-
gelige Bibliotek, Avislæsesalen.

pler på den slags love, herunder f.eks. også love om erhvervsmæssig 
uddannelse af ikke-faglærte arbejdere“. En anden artikel fastslog: 
„350.000 fl ere i arbejde på bare 10 år“.
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13.4. Efter valget

Efter valget dannede Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det 
Radikale Venstre regering med Hilmar Baunsgaard som statsmini-
ster. Den 7.2.1968 gengav Politiken regeringserklæringen med beto-
ning af, at regeringen ville føre en erhvervsvenlig politik, herunder 
en forbedring af afskrivningsreglerne til styrkelse af beskæftigelsen. 
Andre initiativer ville være lovforslag, der skulle fremme den priva-
te opsparing. For at dæmpe inflationen med lønstigningstakter over 
udlandets ville regeringen optage forhandlinger med arbejdsmarke-
dets parter med henblik på gennemførelsen af en indkomstpolitik. 
Opdriften i det offentlige forbrug skulle bekæmpes via besparelser. 
Berlingske Tidende forudså den 6.2.1968 yderligere stramninger, 
opsparingsfremmende ordninger og lignende.

I en leder den 7.2.1968 skrev Politiken: „Valget den 23. januar 
var af den afgående regering udtrykkelig gjort til et valg om be-
skæftigelsen. Det turde være klart, at en af de store tabere under en 
bestandig inflation netop er beskæftigelsen. Når inflationen en tid 
har drevet sit spil, bliver det vanskeligt for virksomhederne at eks-
portere. Der opstår valutatab. Der må strammes. Stop gå politikken 
hentes atter frem. Og hvem lider mest under disse siksak-bevægelser 
i den økonomiske politik? Lønmodtagerne og sparerne. Gennem 
den usædvanlig stærke udfordring til inflationen i sin programer-
klæring har den nye regering bundet sig til at sætte ind for beskæf-
tigelsen ikke alene i denne og næste måned, men også på længere 
sigt. Det er netop den langsigtede sammenhæng mellem pris-, om-
kostnings- og beskæftigelses-udvikling, som så længe har været lan-
dets regering fremmed. Dette forklarer også, hvorfor de færreste 
med overbevisning har kunnet tro på en ubrudt fortsættelse af de 
gode tider. Løftet om virkeligt livtag med inflationen er nok værd at 
holde sig for øje, når der inden længe skal bringes økonomiske ofre 
af den enkelte. Selvfølgelig er det besværligt at skulle medvirke i et 
kriseprogram for hvem-ved-hvilken gang. Men tænk, om der den-

I Berlingske Tidendes gengivelse den 7.2.1968 af VKR-regeringens tiltrædel-
seserklæring lagde avisen vægt på genetableringen af den fulde beskæftigelse, 
der havde været et dominerende tema i valgkampen: „Den nye regering star-
tede med plan for fuld beskæftigelse og økonomisk fremgang“. Ifølge avisens 
deklaration var der i øvrigt tale om en „KVR-regering“. Foto: Det Kongelige 
Bibliotek, Avislæsesalen.
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ne gang virkelig kan hentes noget til gengæld – ikke blot kortvarig, 
men langvarig økonomisk stabilitet“.

I Folketinget betegnede Krag regeringserklæringen som „en tynd 
kop te“, og LO var helt afvisende: „LO’s formand, Thomas Niel-
sen, erklærede i går, at det i fremtiden vil være umuligt at indgå 
aftaler på arbejdsmarkedet, hvis regeringen skulle foretage indgreb 
i den 2-årige overenskomst, der blev indgået sidste forår (…). Om 
arbejdsmarkedsafsnittet i statsministerens redegørelse for den nye 
regerings politik i Folketinget i onsdags, sagde Thomas Nielsen, at 
dem, der havde regnet med konkrete højdepunkter for denne poli-
tik, blev skuffet (…). Fra fagbevægelsens side må vi fremhæve, at det 
væsentligste i den økonomiske politik må være at sikre beskæftigel-
sen. De sidste ledighedstal lover ikke godt. Vi ligger for tiden med 
et ledighedsniveau på 8-9 pct., og selvom det er arbejdsmændene, 
der har den største ledighed, er der betydelige vanskeligheder med 
beskæftigelsen inden for en række andre fag, ikke mindst i jernin-
dustrien“ (Politiken den 9.2.1968). Regeringens ønsker om at be-
grænse købekraften afviste Thomas Nielsen med henvisning til de 
beskæftigelsesmæssige effekter.

13.5. Sammenfatning
Året 1967 udviklede sig internationalt med faldende konjunkturer, 
og ledigheden gik op i efteråret 1967. Da den socialdemokratiske 
regering kom i mindretal i december 1967 bl.a. på spørgsmålet om 
indefrysning af en dyrtidsportion i et forsøg på at begrænse infla-
tionen og fremme konkurrenceevnen, blev beskæftigelsen gjort til 
valgets hovedspørgsmål af Socialdemokratiet og Aktuelt, og de bor-
gerlige partier og aviser fulgte trop.

Aktuelt hævdede, akkurat som i 1950’erne, at en borgerlig re-
gering ville føre en økonomisk politik, der ville forstærke den ar-
bejdsløshed, der var ført med af de internationale konjunkturer. I 
de borgerlige aviser pegede man på, at arbejdsløsheden karakteri-
stisk nok var steget under en socialdemokratisk regering. Denne re-
gering havde bidraget til et økonomisk uføre, og det socialistiske 
flertal havde skabt en frygt i toppen af erhvervslivet, underforstået 
med et dårligt investeringsklima til følge. En borgerlig regering ag-
tede derimod, ifølge disse aviser, at føre en erhvervsvenlig politik, 
der kunne genskabe den fulde beskæftigelse.

På trods af 6 a 7 år med nærmest fuld beskæftigelse viste debat-
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ten i januar 1968, at frygten for arbejdsløshed stadig var til stede i 
befolkningen, hvilket givet er med til at nuancere indtrykket af de 
glade 60’ere. For de ufaglærte – især i udkantsregionerne – var le-
digheden en realitet i dagligdagen, som de fra tid til anden måtte 
forholde sig til. I 1969 bedredes de internationale konjunkturer dog, 
og ledigheden gik ned til 3,9 % blandt de forsikrede og 1,8 % i hele 
arbejdsstyrken, og den fulde beskæftigelse var genoprettet i de før-
ste år af 1970’erne. De grundlæggende balanceproblemer med høj 
inflation, stigning i de offentlige udgifter og vedvarende underskud 
på betalingsbalancen blev dog heller ikke løst under VKR, og skat-
terne tog endnu et hop op ad.

Referencer
Nissen, Henrik S. 1991. „Landet blev by 1950-1970“. Gyldendal og Politi-

kens Danmarkshistorie (red. Olaf Olsen). København: Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag A/S og Politikens Forlag A/S.

Tranæs, Torben og Lars Pico Geerdsen med bidrag af Susumu Imai, 
Claus Larsen og Michael Svarer. 2008. Forbryderen og samfundet. 
Livsvilkår og uformel straf. København: Gyldendal.

Noter
1 Fremstillinger bygger på Henrik S. Nissen (1991), s. 320.

2 Sammenhængen mellem stigende arbejdsløshed og kriminalitet var en gam-
mel erkendelse i dansk presse, dog uden egentlig dokumentation, der først 
forskningsmæssigt er kommet med Torben Tranæs og Lars Pico Geerdsen 
(2008).

3 Ledigheden nåede 5 % i 1968 blandt de forsikrede.
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14.  Vedvarende høj ledighed: 
1974-1982

14.1. Introduktion
I efteråret 1973 skød oliepriserne i vejret som følge af de olieprodu-
cerende landes, OPEC’s, vellykkede kartelvirksomhed, og da priser-
ne på en lang række andre råvarer allerede var stigende, blev Dan-
marks bytteforhold overfor udlandet væsentligt forringet. Mange 
vestlige lande havde for at dæmpe en skyhøj inflation indledt en 
forbrugsbegrænsende politik, der sent i 1973 gjorde det sværere 
på de danske eksportmarkeder. Problemerne blev forstærket med 
lønstigninger i industrien omkring 20 %, og investeringerne blev 
hæmmet af et renteniveau omkring 15 %.

Den svækkede udenlandske efterspørgsel aktualiserede proble-
merne med udlandsgælden og konkurrenceevnen, og i begyndel-
sen af 1975 var krisen allerede dyb. Arbejdsløsheden steg fra 2,4 % 
af de forsikrede i 1973 til 5,2 % i 1974, og skød derpå i vejret til 11,1 
% i 1975. Kombinationen af høj arbejdsløshed og høj inflation samt 
i tilgift stor udlandsgæld og store underskud på statsfinanserne var 
slet ikke indarbejdet i de hidtidige løsningsmodeller, der var udvik-
let med udgangspunkt i 1930’ernes høje arbejdsløshed og faldende 
priser. I mangel på andre økonomiske løsningsforslag pegede øko-
nomerne og de borgerlige partier på indkomstpolitikken, som skiften-
de regeringer op gennem 1960’erne havde haft svært ved at komme 
igennem med, som en vej ud af krisen.

Den smalle Venstre-regering, der trådte til efter Jordskredsval-
get i december 1973, bestemte sig for en stramning af økonomien 
for at mindske det store underskud på betalingsbalancen.1 I februar 
1974 formidlede et politisk forlig med Socialdemokratiet, Centrum-
Demokraterne (CD) og Kristeligt Folkeparti en bunden opsparing 
fulgt op af nye afgifter og besparelser på statsbudgettet. Arbejdsgi-
verne fik udbetalt en såkaldt „omkostningsdæmpende ydelse“ for at 
styrke den vaklende konkurrenceevne. Indgåelsen af det, fagbevæ-
gelsen betegnede som „det sorte forlig“ i maj 1974, førte til udbredte 
strejker og demonstrationer. Ved forliget mellem regeringen, Frem-
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skridtspartiet, CD og Kristeligt Folkeparti kom nye besparelser på de 
offentlige budgetter og nye afgifter. I september 1974 fulgte et nyt 
økonomisk politisk forlig.

Problemerne blev dog slet ikke løst, og i november 1974 kom 
regeringen med et forslag til indkomstpolitik med lønpolitik og 
prisstop. Lovforslaget blev nedstemt i begyndelsen af december, og 
Hartling udskrev valg til januar 1975. Efter valget søgte Venstre at 
fortsætte regeringen, men Hartling blev fældet ved udgangen af ja-
nuar. Derefter dannede Socialdemokratiet en mindretalsregering 
under Anker Jørgensen. Partiet var trods generhvervelsen af rege-
ringsmagten trængt fra højre og venstre, og den socialdemokratiske 
fagbevægelse var under pres fra det DKP- og SF-dominerede „For-
mandsinitiativet“, der stod i spidsen for protester mod Hartling-re-
geringen.2

Anker Jørgensen var leder af fire mindretalsregeringer fra 1975 
til september 1982, hvor Poul Schlüter dannede sin første regering. 
Strategien var at føre „de mindste onders politik“, dvs. at rette op på 
de økonomiske balanceproblemer under så socialt forsvarlige for-
mer som muligt. LO søgte at fastholde reallønnen, hvilket lykkedes 
indtil 1977, hvor der var et mindre fald. De tre af Anker Jørgensens 
regeringer var rene socialdemokratiske regeringer, mens ministeriet 
Anker Jørgensen III fra den 30.8.1978 til den 26.10.1979 blev dan-
net af Socialdemokratiet og Venstre.

De socialdemokratiske regeringer gennemførte flere ændringer 
af arbejdsløshedsforsikringen. Under indtryk af de høje ledigheds-
tal og en vækst i arbejdsstyrken som følge af kvindernes stigende 
erhvervsfrekvens blev den væsentligste ændring efterlønsordningen 
med ikrafttræden den 1.1.1979. Ved at give de 60-66-årige a-kas-
semedlemmer mulighed for at benytte en tidlig tilbagetræknings-
ordning ønskede politikerne at mindske arbejdsstyrken og dermed 
– håbede man – begrænse ledigheden. Ordningen blev hurtigt po-
pulær og førte til et kraftigt fald i de ældres erhvervsfrekvens. Da ef-
terlønnen krævede et forudgående medlemskab af en a-kasse, blev 
motivet til at forsikre sig forstærket. Antallet af forsikrede var i for-
vejen steget betydeligt efter 1973 i takt med den stigende risiko for 
ledighed.

Med arbejdstilbudsordningen fra 1978 garanterede Folketinget, 
at langtidsledige under 60 år ikke mistede retten til dagpenge. Til-
buddet om 9 måneders arbejde på overenskomstmæssige løn- og 
arbejdsvilkår skulle gives, inden a-kassemedlemmet mistede retten 
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til dagpenge på grund af den såkaldte 26 ugers regel, dvs. reglen om 
at man inden for de sidste fire år skulle have haft mindst 26 ugers 
arbejde for at kunne få understøttelse.

14.2. Krisen bryder ud
I foråret 1974 var der uenighed i vurderingen af, om oliekrisen ville 
udvikle sig til en økonomisk krise. Aktuelt var i januar 1974 ude 
med meldinger om udsigt til alvorlig arbejdsløshed, og avisen an-
klagede regeringen for at ville løse problemerne med hyperinfla-
tion og katastrofale handelstal gennem økonomiske indgreb, der 
nødvendigvis måtte skabe en stigende arbejdsløshed. Fagbevægel-
sen var aktiv med argumenter med mindelser om debatten tilbage 
i begyndelsen af 1950’erne under Erik Eriksens Venstre-regering. 
Derimod var Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Politiken og Vest-
kysten endnu afvisende over for, at en omfattende ledighed var un-
der udvikling.

I sommeren 1974 begyndte industrien for alvor at mærke kri-
sen, og den 5.8.1974 bragte Aktuelt på forsiden rubrikken: „Efter de 
mange virksomhedslukninger rejser Anker Jørgensen en ny tanke: 
Veto for ansatte ved fabriks-krak“. Brødteksten meddelte, at Anker 
Jørgensen havde lanceret en ide om lønmodtagernes vetoret ved 
pludselige virksomhedslukninger. Han kunne forestille sig et veto 
med opsættende virkning for lukning af en krakket virksomhed, 
„så de ansatte blev inddraget i undersøgelse af alle chancer for at 
køre bedriften videre, eventuelt i samarbejde med samfundet“. Poul 
Hartling svarede i tv-avisen samme aften: „Regeringen kan ikke 
gribe ind med en masse statspenge og stoppe virksomhedsluknin-
gerne, for vi har dem ikke. Sådan som det udvikler sig med de øko-
nomiske forhold, er det ikke givet, at vi kan opretholde den høje 
beskæftigelse. Den stigende arbejdsløshed har ikke noget med rege-
ringens politik at gøre. Vi havde et alt for stort byggeri i fjor, og det 
er det, der er skyld i ulykkerne nu. Arbejdsløshed er noget, man kan 
blive nødt til at finde sig i i en situation som denne. Vi kan f.eks. 
ikke lave om på de stigende oliepriser“ (citeret efter Berlingske Ti-
dende den 6.8.1974).

I Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vestkysten argumente-
redes for indkomstpolitik og for at overføre arbejdskraft fra bygge-
riet til eksportindustrien. Det fremgik, at LO havde signaleret, at 
fagbevægelsen under visse omstændigheder – bevarelse af realløn-
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løsning.

Da regeringen kom med en beskæftigelsesplan i august 1974, fi k 
denne en overvejende negativ presseomtale med undtagelse af Vest-
kysten, der pegede på, at det var ren manipulation, når socialdemo-
kraterne hævdede, at regeringen havde ansvaret for den stigende 
arbejdsløshed. Reelt var den en følge af de internationale konjunk-
turer, de høje lønninger og det forværrede bytteforhold.

I efteråret 1974 gennemførte Aktuelt en agitationskampagne 
vendt mod regeringen med arbejdsløsheden som bærende tema. På-
standen om, at den borgerlige regering bevidst brugte arbejdsløs-
heden til at tæmme infl ationen og underskuddet på betalingsba-

Aktuelt var tidligt ude i 1974 med prognoser om kraftigt stigende ledighed. 
Ud på efteråret 1974 var det en realitet, at 1960’ernes fulde beskæftigelse var 
under afvikling. Artiklen her er fra den 20.9.1974. Foto: Det Kongelige Biblio-
tek, Avislæsesalen.
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lancen, blev igen fremført. Ifølge Aktuelt ville regeringen skabe en 
ny, men meget uhensigtsmæssig ligevægt på et lavere økonomisk 
niveau med høj ledighed og underudnyttelse af produktionsfakto-
rerne. Med en vis ambivalens gengav Aktuelt også kommunistisk 
ledede aktioner blandt bygningsarbejderne.

Meldingerne i de øvrige aviser var nu også bekymrende. I en ar-
tikel den 21.9.1974 formulerede Berlingske Tidende et opgør med 
1960’ernes økonomiske politik. Intet var nemmere end at bringe 
arbejdsløsheden ned ved at føre en forbrugsfremmende politik via 
finans- og pengepolitikken med optagelse af lån i udlandet. Resulta-
tet blev bare store underskud på betalingsbalancen. Danmark havde 
efterhånden en udlandsgæld på 26 mia. kr., og mange andre lande 
var ude på de internationale lånemarkeder: „Med andre ord vi kan 
ikke tillade os at føre en stærk ekspansiv politik for at sikre den 
fulde beskæftigelse. Prisen vil nemlig blive et kæmpeunderskud på 
betalingsbalancen, et underskud som vi næppe vil kunne finansie-
re gennem udlandslån“. Avisen citerede ikke navngivne økonomer 
for, at det ville være tåbeligt at foretage økonomiske indgreb, der 
kunstigt skulle holde arbejdsløsheden nede. Det ville kun udsky-
de problemets løsning. „Sagt bredt skal der flyttes arbejdskraft til 
eksporterhvervene samtidig med, at vort omkostningsniveau tilpas-
ses til udlandet (…). Skal omkostningerne tilpasses, synes den ene-
ste mulighed at være en indkomstpolitik. Man kan naturligvis også 
føre en meget stram politik, men så må man gøre sig klart, at prisen 
uvægerligt bliver høj arbejdsløshed“.

At arbejdsløshed nu blev accepteret af europæiske politikere 
som et middel til at bekæmpe inflationen, fremgik af Politiken den 
9.9.1974: „Inflationen er så alvorlig, at fuld beskæftigelse ikke læn-
gere kan være udgangspunktet for al økonomisk politik. Kontrol-
leret arbejdsløshed nu er at foretrække frem for et muligt ukontrol-
leret sammenbrud til næste år. Det var essensen af en valgtale den 
ansete britiske Tory-politiker Keith Joseph holdt i sidste uge, og som 
flækkede partiets enighed op til parlamentsvalget“. Josephs udspil 
var kommet som et chok for en nation, hvor fuld beskæftigelse hav-
de været en selvfølge siden 1945. „Nu siger Joseph, at en kontrolleret 
arbejdsløshed gennem en stramning af pengepolitikken er at fore-
trække, hvis man skal gøre sig noget håb om at stoppe inflationen, 
inden den løber helt løbsk. Med nutidens sociale sikkerhedsnet er 
arbejdsløshed ikke den katastrofe for den enkelte, som tilfældet var 
i 1930’erne, mener Keith Joseph“. De konservatives midterfløj holdt 
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dog fast ved indkomstpolitikken som et middel til at få inflationen 
under kontrol, og samme opfattelse havde Labour. Det måtte være 
svært for Politikens læsere at undgå associationer til den hjemlige 
krise med det budskab, at indkomstpolitik var en socialt afbalance-
ret måde at styrke konkurrenceevnen på.

Poul Hartling åbnede folketingsåret med en tale den 1.10.1974, 
der af flere aviser blev tolket som en invitation til et samarbejde hen 
over midten med det sigte at bekæmpe arbejdsløsheden. Af Politi-
ken fremgik det dog, at Socialdemokratiet igen havde kørt beskæfti-
gelsen frem som det tunge skyts mod regeringen. Det fremgik også, 
at Socialdemokratiet, DKP og SF havde efterlyst konkrete initiativer 
for at fremme beskæftigelsen. Men Hartling havde manifesteret, at 
en nedbringelse af omkostningsniveauet var alfa og omega for be-
skæftigelsen.

Ledigheden tog fortsat til, og den 5.11.1974 skrev Politiken, at 
vismændene forudså mindst 100.000 ledige i 1975. Socialdemokra-
tiet skærpede retorikken, og den 5.11.1974 opfordrede Anker Jør-
gensen regeringen til at udskrive valg. En leder i Aktuelt samme dag 
konstaterede: „Regeringen Hartlings parlamentariske basis er væk. 
Den smalle regerings støttepartier er blevet så forskrækkede over 
følgerne af regeringens passivitet i arbejdsløshedsspørgsmålet, at 
der ikke vil være flertal for en række af regeringens spareforslag og 
ekstrabeskatninger“. Socialdemokratiets taktik var ifølge lederen at 
gennemtvinge et valg „med mulighed for en sådan ny sammensæt-
ning af Folketinget, at der kan føres politik mod arbejdsløsheden“. 
Samtidig med at Socialdemokratiet truede med at vælte regeringen, 
fortsatte vismændenes efterlysning af en forbedret konkurrenceev-
ne for at komme ud af krisen: „Derfor er et lønstop den eneste ud-
vej“ (Politiken den 6.11.1974). At ledigheden igen var på vej op, do-
kumenterede Danmarks Statistik midt i november. Nu var den oppe 
i 8,9 %. Noget var helt galt, og kort tid efter blev valget udskrevet.

I januar 1976, hvor der igen var en socialdemokratisk regering, 
gik danskerne ind til et nyt år med høj ledighed, og det var svært 
ikke at danne sig en mening om arbejdsløsheden. Denne optaget-
hed i tiden afspejlede sig i de opinionsundersøgelser, der var blevet 
mere og mere almindelige siden Anden Verdenskrig, idet arbejds-
løsheden kom ind som det mest belyste tema i årets undersøgelser.

„Flertal mener de ledige får for stor støtte“, skrev Politiken den 
14.3.1976. Undersøgelsen var gennemført af Vilstrup, og 55 % fandt, 
at „understøttelsen er for høj til, at folk gider bestille noget“. Til ud-
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sagnet „Ingen fremmedarbejdere bør kunne få arbejde, når der er 
danske arbejdsløse“ svarede 53 % accepterende. 40 % var uenige.

Under forhandlinger om økonomiske indgreb i august 1976 mel-
lem regeringen og de politiske partier kulminerede interessen, og 
nogle af aviserne søgte åbenlyst at bruge undersøgelserne til at på-
virke politikerne i indkomstpolitisk retning.

Mest direkte var nok Børsen, der i en sådan opinionsundersø-
gelse udført for avisen fandt belæg for befolkningens villighed til at 
udvise løntilbageholdenhed inden for en indkomstpolitisk model. 
Der var endda et flertal, der var parat til at acceptere en nedgang i 
lønnen på 10 %, hvis det kunne hjælpe på beskæftigelsen. Børsen 
opfordrede politikerne til at tage konsekvensen af folke- og offer-
viljen og føre en målrettet indkomstpolitik. Interview i samme avis 
viste, at fagbevægelsen efterhånden var lydhør over for tanken om 
en meget moderat lønudvikling. Men man ønskede at fastholde re-
allønnen. Et udsagn, der gik igen i opinionsanalyserne, var, at store 
dele af befolkningen mente, at understøttelsen var for høj. Så høj, 
at det gav mindre lyst til at finde et nyt arbejde.

Mod slutningen af 1970’erne var dette emne, misbruget af dag-
pengene, blevet et tilbagevendende emne i de borgerlige aviser, hvil-
ket havde været utænkeligt under udbygningen af velfærdsstaten 
i 1960’erne. Dansk Arbejdsgiverforening argumenterede i Berling-
ske Tidende for, at justeringerne af understøttelsen måtte indstilles, 
idet de høje arbejdsløshedsdagpenge tvang virksomhederne til at 
sætte lønnen op for at skaffe medarbejdere til et niveau, produktio-
nen ikke kunne bære. Andre indlæg pegede på, at lang tids ledighed 
nærmest gjorde de arbejdsløse ubeskæftelige, da de oplevede en an-
den måde at leve på med stor frihed og mange tilbud i et moderne 
samfund som det danske. De fik med andre ord smag for et fritidsliv 
betalt af det offentlige.

14.3.  Debat om arbejdstilbud til de langtidsledige, 
foråret 1978

I foråret 1978 diskuterede Folketinget arbejdstilbudsordningen for de 
langtidsledige. Som tidligere nævnt sikrede denne ordning, at ledige 
a-kassemedlemmer under 60 år, der stod til rådighed for arbejds-
markedet, fik et tilbud om mindst 9 måneders arbejde på overens-
komstmæssige vilkår. Tilbuddet skulle gives i god tid, inden den 
arbejdsløse mistede retten til dagpenge på grund af den såkaldte 
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26-ugers regel, dvs. kravet om at den arbejdsløse samlet set skulle 
have haft mindst 26 ugers arbejde inden for de seneste 4 år. Man-
ge stod for at miste retten til dagpenge pr. 1.1.1979, da en ordning 
for 1978, hvor ingen medlemmer kunne miste dagpengeretten på 
grund af 26-ugers reglen, bortfaldt. Ved anvisningen skulle arbejds-
markedsnævnene og AF i første omgang søge at give de ledige et 
tilbud om arbejde i den private sektor. Lykkedes dette ikke, skulle 
bopælskommunen give et arbejdstilbud i kommunen. Staten skulle 
give en økonomisk støtte til den ansættende virksomhed til genop-
træning af den arbejdsløse.

Svend Auken begrundede lovforslaget i sin fremlæggelsestale 
den 20.4.1978: „Efterhånden som ledigheden har varet i nogle år, 
står vi nu i en situation, hvor et meget stort antal mennesker har 
været arbejdsløse i lang tid – så lang tid, at de inden længe vil miste 
retten til dagpenge. Regeringen anser dette for at være et meget al-
vorligt problem, idet der er tale om mennesker, der med en tidligere 
fast tilknytning til arbejdsmarkedet nu uden egen skyld er ved at 

Poul Hartlings venstreregering blev mødt med store demonstrationer under 
indtryk af den stigende ledighed og en påstået manglende vilje til at ville gøre 
noget ved den fra regeringens side. Foto: Arbejdermuseet/ABA.
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miste denne tilknytning for herefter at være henvist til at modtage 
økonomisk eller anden social bistand fra samfundet. Der er derfor 
behov for, at der gives reelle arbejdstilbud til denne gruppe gen-
nem en udvidelse af beskæftigelsen på normale arbejdspladser til 
overenskomstmæssig løn (…). Ligeledes sikrer man, at den lediges 
arbejdsevne ikke går tabt for samfundet, men genoptrænes og ved-
ligeholdes ved aktiviteter, som samfundet har behov for“. Det gjaldt 
om – ud over at fastholde levevilkårene og den sociale tryghed for 
gruppen af langtidsledige – at bevare arbejdsstyrkens produktions-
evne. Arbejdstilbudsordningen kan dermed tolkes som begyndelsen 
på 1980’ernes og 1990’ernes mere aktive arbejdsmarkedspolitik.

Jyllands-Posten omtalte initiativet den 16.4.1978: „Arbejdsmi-
nister Svend Auken har kaldt ordførerne fra fem partier til møde 
tirsdag. Her vil ministeren forelægge en ny plan til bekæmpelse af 
langtids-ledigheden. Planen vil rumme både tilbud om uddannel-
se og omskoling samt om beskæftigelse inden for det offentlige og 
på private virksomheder“. Ud over Socialdemokratiet var Venstre, 
Det Konservative Folkeparti, CD og Det Radikale Venstre indkaldt 
til mødet. „Det hedder i mødeindkaldelsen til partierne, at alle må 
være bundet af deres fælles flertalsbetænkning til den lov, som sid-
ste år før jul forlængede 26-ugers regelen for de langtidsledige. Heri 
nævntes det, at der bør skabes nye tilbud til de op mod 25.000 le-
dige, som vil falde for 26-ugers reglen ved næste årsskifte“. Artiklen 
sluttede med at fremhæve, at de langtidslediges arbejdsevne ikke 
måtte gå tabt for samfundet.

Den 19.4.1978 var Jyllands-Posten i overensstemmelse med ud-
meldinger fra oppositionen mere modereret. Det fremgik nu, at 
genoptræningsydelsen ville komme til at koste det offentlige store 
beløb, og det var uklart, om erhvervslivet kunne ansætte så mange 
ekstra. Den 25.4.1978 gjorde Jyllands-Posten status over de forskel-
lige forslag om efterløn og arbejdstilbud. Statsminister Anker Jør-
gensen havde bl.a. fremsat en tanke om, at alle arbejdende kunne 
gå ledige hver 10. uge. Til dette havde Fremskridtspartiet noteret, at 
„statsministeren tror, at vi kan feriere os ud af arbejdsløsheden“.

Den 19.4.1978 orienterede Berlingske Tidende om planerne om 
jobtilbud i en neutralt refererende artikel. Det blev dog nævnt, at 
flere partier var skeptiske med hensyn til, hvad der ville ske efter ar-
bejdstilbuddet: „Hvis den nyligt ansatte derefter bliver ledig igen, er 
den pågældende inde i systemet på ny“.

Formentlig for at dokumentere en bred tilslutning – også i er-
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hvervskredse – til en lov om arbejdstilbud citerede Aktuelt den 
26.4.1978 dagbladet Børsen for en tilslutning til forslaget, forudsat 
at det ikke ville antaste arbejdsgivernes ret til at lede og fordele ar-
bejdet: „Arbejdsminister Svend Auken har ramt plet med forslaget 
om arbejdstilbud til de langtidsledige. I alle politiske partier er der 
en udstrakt sympati for de menneskelige tragedier, der følger lang-
varig ledighed“.

Efter førstebehandlingen noterede Berlingske Tidende den 
27.4.1978, at partierne overvejende var for en ordning. Men oppo-
sitionen krævede, at Folketinget fik mere tid til at behandle den. En 
direkte modstand kom kun fra Fremskridtspartiet, der ankede over 
stigende offentlige udgifter. Det eneste positive var ifølge partiet, at 
der ville blive tale om en afprøvning af rådigheden, „en frasorte-
ring af dem, der ikke ønsker at arbejde“.

I Aktuelts referat argumenterede Auken for, at jobtilbuddet ville 
være et reelt tilbud, der ville sikre de arbejdsløses tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Det fremgik dog også, at SF krævede betydelige for-
bedringer. I hvilken retning disse krav kunne gå, viste en politisk 
kommentar af folketingsmedlem Arne Melchior (CD) i Politiken 
den 19.5.1978. Melchior vendte sig således mod krav fra venstreflø-
jen om, at langtidsledige alene skulle kunne anvises arbejde inden 
for eget fag. Et sådant krav ville modvirke fleksibilitet på arbejds-
markedet. I stedet måtte der være krav om omskoling, så arbejds-
markedets fleksibilitet kunne fremmes.

Den 1.6.1978 gengav Berlingske Tidende en leder i tidsskriftet 
Danske Kommuner. Det fremstod, at kommunerne var positive over-
for lovforslagets fundamentale sigte, „nemlig at undgå, at de men-
neskelige og økonomiske værdier, der er forbundet med en velfunge-
rende arbejdsstyrke, går tabt på grund af langvarig arbejdsløshed“. 
Alternativet ville ifølge lederen have været helt uoverskueligt med 
80.000 mennesker yderligere på bistandshjælp i de næste to et halvt 
år. Tilbage stod dog, at kommunerne skulle dække differencen op 
til den overenskomstmæssige løn, og det ville få kommuneskatten 
til at stige. Den 3.6.1978 omtalte Berlingske Tidende så i en notits, 
at der ville blive indført arbejdstilbud til langtidsledige under 60 år. 
Alle skulle have et „rimeligt tilbud“ om arbejde, inden de stod for 
at falde for 26-ugers reglen, og ordningen skulle administreres efter 
aftaler indgået mellem DA og LO. Bag sig havde loven et solidt fler-
tal på 123 stemmer (S, V, CD, R, KrF og de konservative).

På et overordnet plan viste den afsluttende politiske debat in-
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den Folketingets sommerferie, at Socialdemokratiet arbejdede med 
en indkomstpolitik med tilknyttede krav om ØD og om, at ind-
komstpolitikken også skulle omfatte andre grupper end lønmodta-
gerne (Berlingske Tidende den 2.6.1978). De borgerlige partier, som 
Anker Jørgensen erkendte måtte deltage i udformningen af den-
ne indkomstpolitik, forholdt sig imidlertid afvisende over for ØD. 
Samtidig var Venstre, Det Konservative Folkeparti, CD og Kristeligt 
Folkeparti ved at etablere „et særligt samarbejde i Folketinget“, der 
skulle koordinere partiernes indbyrdes holdning til regeringens ud-
spil. Ville regeringen vise sig uimodtagelig for partiernes synspunk-
ter, ville de fire partier præsentere sig som et regeringsalternativ.

14.4. Debat om efterløn, vedtaget i efteråret 1978
Loven om efterløn blev vedtaget den 10.11.1978 med virkning fra 
den 1.1.1979. Den gjaldt personer mellem 60 og 66 år, der havde 
været medlem af en anerkendt a-kasse i mindst fem år inden for de 
seneste 10 år, og som var berettigede til dagpenge ved ledighed. For 
selvstændige erhvervsdrivende kvalificerede medlemskab af en ar-
bejdsløshedskasse siden april 1978. Efterlønnen svarede til dagpen-
gesatsen i op til 2 ½ år, hvorefter den blev nedsat i to tempi indtil 
folkepensionen.

Thomas Nielsen havde i sin formandsberetning for 1975 peget 
på behovet for en mere fleksibel og tidligere tilbagetrækningsord-
ning fra arbejdsmarkedet.3 I september 1975 sendte SiD et forslag til 
principperne for efterlønsordning til regering og Folketinget.4 Ho-
vedargumentet var de sociale aspekter, dvs. at den kunne komme 
nedslidte ældre arbejdere til undsætning, men hensyn til beskæfti-
gelsen indgik også. Forslaget blev fulgt op af en SiD-finansieret an-
noncekampagne, og i fagbevægelsen var der udbredt diskussion om 
tanken, ligesom SF i januar 1976 fremsatte et lovforslag om efterløn, 
der blev sendt til behandling i Folketingets socialudvalg. SF gen-
fremsatte forslaget i 1977, men i mellemtiden havde arbejdsminister 
Svend Auken taget ideen til sig, idet efterlønnen nu blev rubriceret 
under arbejdsmarkedspolitikken i stedet for socialpolitikken. Da SF 
genfremsatte forslaget i oktober 1977 henviste Auken således til, at 
der allerede var blevet nedsat et udvalg, der skulle komme med et 
forslag om lov om efterløn. Da udvalget blev nedsat indeholdt det 
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, og i marts 1978 frem-
lagde det betænkning med et forslag til en efterlønsordning. Ar-
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bejdsgiverne vendte sig i en mindretalsudtalelse mod finansierin-
gen af ordningen, da arbejdsgiverne efter forslaget skulle finansiere 
2/3 af udgifterne.

I april 1978 blussede debatten op, idet forslaget om efterløn blev 
fremsat sammen med lovforslaget om arbejdstilbud til langtidsledi-
ge. Et indlæg af arbejdsformidler Knud Meinert Jensen i Aktuelt den 
6.4.1978 gengav argumenterne. Arbejdsmarkedet havde historisk 
set med undtagelse af 1960’erne lidt under en høj og vedvarende le-
dighed, og især på baggrund af de nyeste erfaringer skulle man være 
blottet for realitetssans, hvis man ville hævde, at den fulde beskæf-
tigelse ville genopstå. Når konservative advarede mod efterlønnen 
med det argument, at det ville skabe mangel på arbejdskraft, den 
dag hjulene kom til at snurre hurtigere, var det ren utopi. Konklu-
sionen blev: „Vi kan, uden nogen form for risiko, gennemføre rege-
ringens tanker om efterlønsordning“. I argumentationen blev især 
inddraget de velfærdsmæssige gevinster for de ældre. Desuden blev 
det antaget, at de over 60-årige, der blev arbejdsløse, aldrig kom i 
arbejde igen, og så handlede det generelt om at nedbringe arbejds-
styrken.

Indlæg fra DA argumenterede i foråret 1978 for, at en arbejds-
kraftmangel faktisk allerede var en realitet. Virksomhederne kunne 
på trods af den høje officielle ledighed ikke skaffe arbejdskraft nok, 
og omkring 30.000 arbejdspladser stod ubesatte (Berlingske Tiden-
de den 18.5.1978). Efterlønnen blev ikke inddraget i argumentatio-
nen, men for læseren måtte det stå klart, at det ikke nødvendig-
vis alene var reduktioner af arbejdsstyrken, der kunne bidrage til at 
mindske ledigheden. Dagpengeniveauet og kontrollen af de lediges 
rådighed var også til debat, og en tidlig tilbagetrækningsordning 
kunne ligefrem hæmme arbejdsmarkedets funktionalitet.

Svend Aukens lovforslag blev fremsat for Folketinget den 
13.4.1978, med førstebehandling den 26.4.1978, men blev ikke fær-
digbehandlet før sommerferien. Ved fremlæggelsen bragte Aktuelt 
en leder, hvor det blev konstateret, at modstanden mod efterløn 
kom fra det yderste venstre og det yderste højre – og det skulle give 
håb om, at midterpartierne skulle kunne vedtage forslaget. Avisen 
hævdede, at der lå en klar social linje i forslaget, der gav de nedslid-
te 60-årige mulighed for en anstændig tilbagetrækning fra arbejds-
markedet. Dertil kom de beskæftigelsesmæssige effekter: „Udvalget 
anslår, at alene efterlønsordningen fra 1979 kan betyde et fald i le-
digheden på ca. 12.000 om året. Det må være et af de argumenter, 
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der tæller stærkt under folketingets videre arbejde med forslaget“ 
(Aktuelt den 13.4.1978). Også Politiken argumenterede, at hensig-
ten var at skære toppen af arbejdsløsheden: „Og stiger beskæftigel-
sen væsentligt, kan man argumentere med, at så må vi fortsat have 
råd til at give dette tilbud til dem, der er kørt træt af deres job“ 
(13.4.1978).

Berlingske Tidende citerede den 14.4.1978 den radikale Niels 
Helveg Petersen for, at en efterløn ville løse det store problem med 
ældre langtidsledige, der faldt for 26-ugers reglen. Men han kræ-
vede, at ordningen blev udvidet, så den gjaldt alle på arbejdsmarke-
det i de pågældende aldersklasser, hvilket igen rejste et krav om en 
helt ny ordning af arbejdsløshedsforsikringen: „Og når det skal om-
fatte alle, så må man rejse spørgsmålet om udvidelse af arbejdsløs-
hedsforsikringen og dermed arbejdsløshedskassernes hele fremtid. 
Arbejdsløshedsforsikringen vil så rettelig høre hjemme i offentligt 
regi, der er den logiske konsekvens“. Hermed var 1960’ernes krav fra 
de radikale om en afskaffelse af a-kasserne igen rejst i en situation, 
hvor en af regeringens stærke ministre lancerede et forslag, der så 
åbenlyst ville være til fordel for fagbevægelsen. Berlingske Tidende 
citerede også Venstres Hans Jørgen Holm, der tilsvarende fandt, „at 
det for hans parti var et ufravigeligt krav, at en ordning med efter-
løn tilbydes alle i den pågældende arbejdsgruppe“.

Den 21.4.1978 lod Berlingske Tidende en amerikansk ældre-eks-
pert, Dr. Harold L. Sheppard gennemgå den nyeste amerikanske lov-
givning, der stik mod tankerne bag efterlønnen hævede pensions-
alderen fra 65 til 70 år på det private arbejdsmarked, og „sløjfer den 
hidtidige grænse på 70 i den føderale, centraladministrative sektor, 
hvor folk skal kunne blive ved, så længe de ønsker“. Sheppards af-
gørende argument mod de tidlige tilbagetrækningsordninger var, at 
„det strider mod traditionen for enkeltmenneskelig frihed at finde 
på „early retirement“ som foranstaltning mod arbejdsløsheden. Det 
er ikke den form for nytænkning, man har brug for“. Dette argu-
ment kan så kontrasteres mod danske liberales kritik af efterlønnen. 
Her gik kritikken på, at ordningen ikke var omfattende nok, men 
udelukkede grupper på arbejdsmarkedet fra adgang.

I en oversigt over debatten ved førstebehandlingen den 26.4.1978 
skrev Berlingske Tidende om en modstand mod gennemførelse af 
loven inden ferien. Oppositionen klagede over, at Folketinget fik for 
lidt tid til at behandle lovforslaget. Fremskridtspartiet ankede over, 
at en eventuel efterløn ville presse de ældre ud af arbejdsmarkedet. 
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Venstre og de konservative ønskede ordningen udvidet til en ge-
nerel førtidspensionsordning for alle grupper på arbejdsmarkedet. 
Den 29.4.1978 blev de konservative indvendinger mod efterlønsfor-
slaget uddybet af Erik Ninn-Hansen: „Vi ønsker lighed mellem de 
forskellige grupper på arbejdsmarkedet, og vi må have en løsning 
for de selvstændigt erhvervsdrivende, som først for nylig har fået 
deres arbejdsløshedskasse og derfor – efter forslaget – ikke kan kom-
me i betragtning“.

I Aktuelts referat den 26.4.1978 blev der lagt vægt på, at „Efter-
lønnen betyder 20.000 færre ledige“, og at der havde været flertal 
for såvel efterlønnen og arbejdstilbuddet under debatten. Dog var 
det tvivlsomt, om begge ordninger kunne nå at blive vedtaget inden 
sommerferien. Auken havde betegnet efterlønnen som „en retfær-
dighedshandling“. „Forslaget vil første år give 20.000 færre ledige 
stigende til 30.000 og give mange nye arbejdspladser“. Samme dag 
bragte Aktuelt imidlertid også et indlæg af den første redaktør af 
OECD Observer, danskeren Anker Randsholdt, der skrev fra Paris om 
„Løsninger mod ledighed som får den til at vokse“. Anledningen var 
en netop publiceret bog af den økonomiske historiker Alfred Sauvy, 
der kritiserede de vestlige regeringers forsøg på at mindske ledig-
heden gennem øget offentligt forbrug, arbejdsdeling og ordninger, 
der trak de ældre ud af arbejdsstyrken: „Det lyder f.eks. behageligt, 
at samfundet kan nedsætte pensionsalderen. Men en sådan foran-
staltning øger automatisk samfundets byrder og vejer endnu tunge-
re på den produktive sektor. Den gøres mindre konkurrencedygtig 
– med flere arbejdsløse til følge“.

Den 17.6.1978 viste en Observa-undersøgelse publiceret i Jyl-
lands-Posten en meget positiv modtagelse af efterlønnen som et be-
skæftigelsesmæssigt instrument, og efter Folketingets sommerferie 
blev lovforslaget genfremsat med førstebehandling den 18.10.1978, 
idet efterlønnen indgik som en del af SV-regeringens grundlag. En 
betænkning blev afgivet den 3.11.1978.

En væsentlig ændring mellem det forslag, der blev lagt frem i 
april, og det forslag der blev lagt frem i oktober, var, at det nye for-
slag indeholdt en overgangsordning for forsikrede, der ikke hav-
de haft mulighed for optagelse i en statsanerkendt a-kasse før den 
1.1.1977. Ordningen medførte, at medlemmer af a-kasser for selv-
stændige erhvervsdrivende kunne gå på efterløn, selvom de ikke 
opfyldte kravet om 5 års medlemskab. Forudsætningen var, at de 
havde indmeldt sig i kassen før den første fremsættelse af lovfor-
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slaget den 13.4.1978. Dermed var der taget højde for noget af den 
kritik Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre 
havde fremsat i foråret.

Den 19.10.1978 noterede Aktuelt: „Stadig flertal for forslag om 
efterløn“. Der var ifølge arbejdsministerens vurdering tale om et 
sikkert flertal bag det reviderede forslag, bestående af regeringspar-
tierne S og V samt derudover CD og Det Radikale Venstre. Frem-
skridtspartiet og de konservative var imod, mens partierne „helt på 
venstre fløj ønsker en anden reform“. Politiken fremhævede Mogens 
Glistrup som forslagets mest indædte modstander: „Det er blålys at 
foregøgle befolkningen, at efterlønnen reducerer antallet af arbejds-
løse (…). Glistrup mente, at for hver 1.000 med efterløn, ville der 
blive 3-400 arbejdsløse“. Den konservative Grethe Fenger Møller 
fandt, at ordningen kunne presse ældre ud af arbejdsmarkedet.

Jyllands-Posten skrev den 19.10.1978, at der var „stor uenighed 
i folketinget om efterløn“ med vægt på, at uenigheden mest gik på, 
om ordningen ville presse ældre ud af arbejdsmarkedet.

Efter andenbehandlingen den 7.11.1978 orienterede Aktuelt den 
følgende dag. Arbejdsminister Svend Auken havde medvind i for-
hold til efterlønnen: „Samtlige ændringsforslag fra konservative, SF, 
VS, RFB og CD blev afvist med stort flertal ved andenbehandlingen 
af efterlønsforslaget i Folketinget i går“. Forinden var gået en lang 
debat med hårde angreb fra især Glistrup. Auken havde betegnet ef-
terlønnen som en „håndsrækning til de mange ældre, der føler sig 
nedslidte efter et langt liv på arbejdsmarkedet“, hvorved han altså 
betonede de velfærdsmæssige gevinster, og ikke efterlønnens mu-
lige virkning på ledigheden. Niels Helveg Petersens prøveballon fra 
foråret med forslag om en generel reform af forsikringen efter uni-
versalistiske principper var nu ude af debatten.

Den 11.11.1978 skrev Aktuelt: „Efterløn til alle A-kassefolk ved-
taget“. Avisen betegnede efterlønnen som en af de største arbejds-
markedspolitiske reformer i mange år, „en solidarisk håndsrækning 
til alle de ældre på arbejdsmarkedet“. Auken forudså, at 17.000 ville 
gå på efterløn i 1979, 22.000 i 1980 og 27.000 i 1981.5 Ordningen 
ville blive finansieret gennem en forhøjelse af bidragene til forsik-
ringen fra såvel lønmodtagere som arbejdsgivere og gennem spare-
de dagpenge til de over 60-årige.

Forslaget blev vedtaget af S, V, CD, R og SF. Fremskridtspartiet, 
Retsforbundet og Det Konservative Folkeparti stemte imod, mens 
VS og DKP undlod at stemme. Efter lovens vedtagelse bragte Poli-
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tiken den 12.11.1978 en baggrundsorientering om efterlønnen, og 
også her blev tallet 17.000 efterlønnere i 1979 gengivet på baggrund 
af beregninger fra Arbejdsministeriet. Avisen betonede, at der var 
tale om en arbejdsmarkedspolitisk ordning, der skulle finansieres af 
arbejdsmarkedets parter.

I et interview samme dag i Politiken fremhævede Auken, at der 
var tale om en frivillig ordning, og at de ældre ikke burde lade sig 
presse ud af arbejdsmarkedet bare fordi, de nu kunne gå på efter-
løn. „Efterløn er ikke en pligt, men en ret“. I øvrigt fandt ministe-
ren det „naturligt, at kun A-kassernes medlemmer er berettiget til 
efterløn“. Han fortsatte: „A-kasserne bruges i vores arbejdsmarkeds-
politik som et afgørende instrument. Derfor er det et naturligt led i 
udviklingen at lade medlemmerne herfra komme med på efterløn. 
Og man må jo være klar over, at alle erhvervsaktive kan blive med-
lemmer af en arbejdsløshedskasse“. For den socialdemokratiske mi-
nister måtte der være oplagte fordele for fagbevægelsen indeholdt i 
efterlønsordningen, hvilket selv sagt ikke blev inddraget som et ar-
gument. Påvirkningen fra den høje ledighed i kassernes medlems-
tal var konjunkturbetinget, men her indførtes „et permanent vir-
kende incitament til at melde sig i a-kasse – uanset den aktuelle 
arbejdsløshedsrisiko“.6

I en i øvrigt velvillig leder konstaterede Vestkysten den 
10.11.1978, at der var gået „inflation i fritid“ via nedsættelser af ar-
bejdsugen. Nu kom efterlønsordningen til som sidste skud på stam-
men, og de liberale oplysningsforbund oplevede en stigende søg-
ning fra de ældre.

Den mest kritiske avis var igen Berlingske Tidende, der den 
7.11.1978 bragte den et indlæg af næstformanden for arbejdsmar-
kedsudvalget, den konservative Grethe Fenger Møller. Hun hen-
viste til betænkningen om efterløn, der vurderede, at selvom det 
blev antaget, at 17.000 ville bruge ordningen i 1979, ville kun 4.000 
stillinger blive genbesat. Desuden ville efterlønnen kunne påvirke 
de forestående overenskomstforhandlinger. Synspunktet var, at tje-
nestemændene i de seneste år havde accepteret indkomstpolitiske 
målsætninger for løndannelsen, og at de nu lå klart under det pri-
vate arbejdsmarked. Tjenestemænd havde i det hele taget ofte haft 
en løn under sammenlignelige grupper på arbejdsmarkedet, men 
havde bl.a. accepteret dette ud fra den kendsgerning, at de havde 
bedre pensionsordninger. Nu udhulede efterlønnen denne relative 
fordel, og den konservative politiker forudså hårde forhandlinger 
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mellem det offentlige og tjenestemændenes organisationer ved de 
kommende overenskomstforhandlinger.

Den 11.11.1978 gav Berlingske Tidende så en gennemgang af 
„den meget diskuterede efterlønsordning, der træder i kraft den 1. 
januar 1979“. Fra den afsluttende debat i Folketinget blev Glistrup 
citeret for, at efterlønnen ville påføre samfundet ekstraudgifter i 
1980’erne på 8-12 mia. kr. årligt, og Grethe Fenger Møller fandt ord-
ningen for snæver. På mange måder „ville ordningen skabe social 
uretfærdighed“.

14.5. Da magten gled Anker Jørgensen af hænde
I 1982 var ledighedsprocenten 12,4 %, og efter 7 år med høj arbejds-
løshed var der ikke mange, der troede på, at en bedring lå lige om 
hjørnet. Henne i 1982 var det endnu en socialdemokratisk mindre-
talsregering, som skulle løse de hårde økonomiske problemer med 
et fortsat stigende underskud på betalingsbalancen og på finanslo-
ven. På arbejdsmarkedet var regeringens forsøg på at gennemføre 
en indkomstpolitik strandet, og Anker Jørgensens forhold til LO an-
strengt.

I august 1982 førte Anker Jørgensen forhandlinger med partier-
ne og med LO, der var afvisende over for økonomiske stramninger. 
Alligevel præsenterede regeringen på et pressemøde den 1.9.1982 en 
plan med indgreb over for forskellige former for renteindtægter og 
med besparelser på de offentlige budgetter. Regeringen var imidler-
tid ved at være slidt ned. De økonomiske problemer syntes uløseli-
ge, og den 2.9.1982 trådte Anker Jørgensen tilbage uden at udskrive 
valg. Den 10.9.1982 dannedes derpå en borgerlig mindretalsrege-
ring bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, CD og Kri-
steligt Folkeparti under ledelse af den konservative Poul Schlüter.

I Aktuelt kørte debatten om de arbejdsløse i høje omdrejninger. 
Den 1.9.1982 advarede et læserbrev: „Vi kan ikke bære flere „lappe-
forlig“ med de borgerlige“ med vendinger som „Hverken beskæf-
tigelsen eller ubalancer i finanserne hjælpes gennem asociale be-
sparelser – tværtimod. Hvad der behøves er en kraftig styring af 
investeringerne“. Læserbrevet afspejlede den splittelse, der herskede 
internt i Socialdemokratiet i synet på løsning af den økonomiske 
krise samt den kritik, der kom fra fagbevægelsen over for besparel-
ser på statsbudgettet.

I en kronik den 2.9.1982 forsvarede socialminister Bent Rold An-
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dersen regeringens forslag til indgreb. Besparelser på de sociale ydel-
ser var nødvendige for at undgå yderligere store stigninger i statens 
gæld, der var vokset til over 200 mia. kr., og hvor alene rentebetalin-
gerne for 1983 var beregnet til 40 mia. kr.: „Det er dobbelt så meget, 
som vi udbetaler i arbejdsløshedsunderstøttelse“. De uhyrlige renter 
kom først og fremmest banker og sparekasser, forsikringsselskaber 
og pensionskasser til gode. De økonomiske bindinger ville gøre det 
meget sværere at føre fordelingspolitik, og da skatterne havde nået 
smertegrænsen, var sociale nedskæringer den eneste farbare vej: Af 
hensyn til den fremtidige solidaritet med samfundets svageste.

Den 2.9.1982 beskrev Aktuelt regeringens økonomiske „helheds-
plan“. På pressemødet den 1.9.1982 havde Anker Jørgensen udtalt: 
„Vi er gået med til besparelser, selvom det er vort hjerteblod vi tap-
per, for det er nødvendigt. Vi skal både løse nogle meget besværlige 
økonomiske problemer, men vi skal også passe på ikke at ødelægge 
beskæftigelsesudviklingen (…). Beskæftigelsen er meget, meget af-
gørende for os“. Han fortsatte: „Det er derfor, vi siger til vore venner 
i fagbevægelsen: En meget betydelig tilbageholdenhed i lønudvik-
lingen skal følges op af andre initiativer for at få tilbageholdenhed 
også for andre indkomster. Men det sker for at forbedre konkur-
renceevnen, hvilket igen vil fremme beskæftigelsen“. Finansmini-
ster Knud Heinesen supplerede: „Jeg tror ikke, man kan forestille 
sig en stærkere forbedring af konkurrenceevnen end den, der ligger 
til grund for regeringens helhedsplan. Derfor skal man gøre sig det 
klart, at et krav om yderligere besparelser, et krav om yderligere ind-
tægtsforøgelser, betyder en direkte nedgang i beskæftigelsen i en si-
tuation, hvor arbejdsløsheden stiger overalt i Europa, i en situation, 
hvor de økonomiske konjunkturer er ved at køre helt ned, og hvor 
investeringerne er ved at gå helt i stå“.

Planen lagde ifølge Aktuelt op til besparelser på 10 mia. kr. i 
1983 og 16 mia. kr. i 1984. På dagpengene skulle spares omkring 1 
mia. i begge år via stramninger af reglerne om supplerende dagpen-
ge samt understøttelse på søgnehelligdage og ved vejrligsledighed. 
Der var også en række besparelser på de sociale budgetter. Dertil 
kom besparelser på finansministerens pris- og lønreserve, hvilket 
forudsatte en svagere stigning i lønningerne. På indtægtssiden skul-
le statens finanser forbedres via takststigninger og via en realren-
tebeskatning af tidligere skattefri institutioner og fonde. Udspillet 
blev ledsaget af en skitse til en skattereform. Aktuelt skønnede, at 
regeringen ikke ville komme igennem med planen, da regeringens 

Hvad skre aviserne.indb   273 24-09-2008   14:16:23



274

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

parlamentariske grundlag var afvisende. Gert Petersen (SF) brugte 
vendingen „et knæfald for de borgerlige“, og de radikale fandt ud-
spillet langt fra det nødvendige.

LO-formand Knud Christensen fandt forslaget om beskatning 
af renter væsentligt, men var bekymret over forringelser af dagpen-
gene, der ville ramme skævt. „Regeringen må derfor overveje sine 
forslag endnu en gang“. Planlagte besparelser i kommunernes blok-
tilskud ville ramme byggeriet. Specialarbejderforbundets formand, 
Hardy Hansen, udtalte: „Vi kan ikke lægge navn til regeringens spa-
reforslag, og vi kan ikke forestille os, at Socialdemokratiet vil gen-
nemføre noget, som fagbevægelsen ikke kan acceptere“. Mange spe-
cialarbejdere ville blive ramt, hvis reglerne om dagpenge ved vejrlig 
og supplerende dagpenge blev strammet. Den 3.9.1982 meldte avi-
sen så: „Derfor gik Anker: Borgerlige ville kun spare på de svageste“. 
„Det eneste sted, de ville hente pengene, var på dagpenge-, social- 
og beskæftigelsesområdet, sagde en minister i aftes“.

Politiken hævdede, at Anker Jørgensen havde udført et seriøst 
arbejde for at få en økonomisk handlingsplan gennem Folketinget. 
En leder den 2.9.1982 gav udtryk for et håb om, at de borgerlige par-
tier ville optræde ansvarligt og nå frem til et forlig med regeringen. 
Dette håb var bl.a. begrundet i det synspunkt, at en eventuel kom-
mende borgerlig regering ikke ville kunne regere uden om Social-
demokratiet, og det store arbejderparti ville være sværere at have 
med at gøre i opposition. Det kunne let føre til politisk handlings-
lammelse. På lidt længere sigt, argumenterede Politiken, måtte ind-
komstpolitikken nu gennemføres for alvor.

Den 3.9.1982 noterede Politiken, at Socialdemokratiet ikke kun-
ne komme igennem med den renteskat, som skulle have hentet 16 
mia. kr. ind over to år, og at Socialdemokratiet derfor skulle have 
administreret besparelser på finansloven på 20 mia. kr., eller dob-
belt så meget som i regeringsudspillet, og at partiet umuligt ville 
kunne holde til dette i forhold til fagbevægelsen. Og videre: „Man 
behøver ikke at studere regeringens spareforslag særligt grundigt for 
at indse, at skal der spares dobbelt så meget, er det en håbløs opgave 
samtidig at påstå, at man overhovedet er interesseret i blot at hin-
dre arbejdsløsheden i at vokse. Ja i realiteten må det nok erkendes, 
at skæres der så voldsomt i budgettet, bliver forbedringerne rent og 
skært blændværk. Så vil stigende arbejdsløshed øge udgifterne så 
voldsomt, at det samlede resultat bliver et endnu større underskud 
i stedet for et mindre. De borgerlige partiers blanke afvisning kan 
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derfor kun tages som udtryk for, at de simpelt hen ikke vil erkende 
de politiske realiteter, endsige de saglige“. Lederen sluttede med at 
konstatere, at tanken om, at den nye borgerlige regering skulle kun-
ne forene Fremskridtspartiet og Det Radikale Venstre om en økono-
misk politik nærmest var absurd, „og vi siger i hvert fald stakkels 
land, hvis det skulle lykkes – og farvel til et radikalt parti“.

Den 2.9.1982 omtalte Politiken de vanskeligheder, Socialdemo-
kratiet havde i forhold til fagbevægelsen: „LO udtrykte i går stor be-
tænkelighed ved regeringens forslag til besparelser på dagpengene 
og det sociale område, fordi det efter organisationens mening vil 
ramme de socialt svagest stillede hårdest. LO „henstillede“ derfor, 
at regeringen overvejer disse forslag meget nøje endnu en gang. LO 
savner også i regeringens politisk/økonomiske oplæg en mere di-
rekte indsats til gavn for beskæftigelsen“. Specialarbejderforbundets 
Hardy Hansen var skarpt kritisk. Regeringen burde gå af, hvis den 
ikke kunne præstere noget bedre. „Han tilføjer, at hvis planen gen-
nemføres, vil SiD’s hovedbestyrelse uden tvivl tage nogle alvorlige 
beslutninger over for Socialdemokratiet. Han vil ikke komme nær-
mere ind på, hvad de skal gå ud på“. På samme side kunne Politi-
kens læsere så også konstatere, at Dansk Arbejdsgiverforening fandt 
regeringens spareplan uambitiøs og ikke nær nok. Vanskeligheder-
ne for den socialdemokratiske regering tårnede sig op.

Den 2.9.1982 forudså Berlingske Tidende, at regeringen havde 
afsagt sin egen dødsdom, hvis Anker Jørgensen fastholdt udspillet: 
„Hverken fra regeringens tidligere samarbejdspartnere, SF og de ra-
dikale, eller fra de borgerlige partier kan der hentes tilslutning til 
udspillets helhed. Og statsministeren understreger, at der ikke kan 
pilles ved denne helhed, der indebærer en skattereform, som kun 
SF vil støtte, og en indkomstpolitik, som kun de borgerlige partier 
og de radikale vil støtte“. Berlingske Tidende vurderede, at regerin-
gen prøvede at foretage en kraftig sanering i dagpengesystemet. Sa-
neringen var dog primært af teknisk karakter, hvis man undtog en 
stramning af reglerne om modtagelse af supplerende dagpenge.

Jyllands-Posten betegnede den 1.9.1982 regeringens helheds-
plan som den skrappeste kur, Anker Jørgensen hidtil havde præsen-
teret. Det fremgik, at nogle af de socialdemokratiske „hellige køer“, 
herunder arbejdsløshedsdagpengene, kunne blive ramt. En leder 
samme dag var dog ikke imponeret. LO havde for at acceptere ind-
komstpolitiske indgreb bl.a. krævet, at erhvervslivet skulle pålæg-
ges en investeringspligt. Det var der ikke brug for, arbejdsløsheden 
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skulle nemlig nedbringes gennem en forbedret konkurrenceevne – 
„eksempelvis ved løntilbageholdenhed“. Med forslaget fralagde So-
cialdemokratiet sig reelt ansvaret for at føre en ansvarlig økonomisk 
politik igennem.

Jyllands-Posten lagde den 2.9.1982 vægt på, at regeringen i sin 
helhedsplan holdt fast i kravet om obligatorisk overskudsdeling, 
OD, som en forudsætning for en indkomstpolitik. Borgerlige læsere 
var dermed helt opdateret i forhold til regeringens bestræbelser på 
at løse de økonomiske problemer, der antog en blød form for socia-
lisering i form af fondes voksende ejendomsret til dele af erhvervs-
livet. Regeringens helhedsplan blev også kritiseret for at være upræ-
cis i sine indkomstpolitiske ambitioner. Om beskæftigelsen udtalte 
Knud Heinesen, at den med planen ville blive forbedret en anelse, 
idet ledigheden kun ville stige med 10.000 i det kommende år. Un-
derskuddet på betalingsbalancen blev forudsat uændret, mens un-
derskuddet på finansloven ville blive reduceret med ca. 10 mia. kr. 
En leder den 2.9.1982 fandt, at helhedsplanen var „en fratrædelses-
platform“. Et „systemskifte“ var i vente.

Den 1.9.1982 noterede Vestkysten, at Anker Jørgensen ikke en-
gang kunne skaffe flertal for sin plan i sin egen folketingsgruppe. 
Det fremgik også af Vestkysten, at LO vedligeholdt presset på den 
socialdemokratiske regering: „LO kræver fortsat overskudsdeling – 
Nødvendigt hvis en begrænset lønudvikling ikke skal give skævhe-
der i indkomstfordelingen“, udtalte LO-formand Knud Christensen. 
Den 3.9.1982 fastslog en leder i Vestkysten: „Giver op“. Lederen ci-
terede Niels Helveg Petersen: „Udspillet er ikke udtryk for „den nød-
vendige politik“, men kun for, hvad et splittet socialdemokrati har 
kunnet enes om“. „Nu er Anker Jørgensens røde ballon revnet“ tri-
umferede Vestkysten.

14.6. Sammenfatning
Aktuelt var i januar 1974 tidligt ude med meldinger om udsigt til 
alvorlig arbejdsløshed, og den anklagede regeringen Hartling for at 
ville løse problemerne med hyperinflation og katastrofale handels-
tal gennem økonomiske indgreb, der nødvendigvis måtte skabe en 
stigende arbejdsløshed. Derimod var Berlingske Tidende, Jyllands-
Posten, Politiken og Vestkysten afvisende over for, at et massivt le-
dighedsproblem var under opsejling.

Henne i august 1974 var aviserne ikke længere uenige om, at be-
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skæftigelsen var truet. Aktuelt kritiserede i hårde vendinger regerin-
gens økonomiske politik, og Socialdemokratiet og LO krævede, at 
regeringen greb til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Po-
litiken kritiserede som Aktuelt regeringen for en uforsvarlig økono-
misk politik, der lod arbejdsløsheden vokse uden at gribe ind.

Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vestkysten argumente-
rede for en indkomstpolitik og for at overføre arbejdskraft fra byg-
geriet til eksportindustrien. Det fremgik, at regeringen drøftede 
indkomstpolitiske løsninger med arbejdsmarkedets parter, hvor LO 
havde signaleret, at fagbevægelsen under visse omstændigheder – 
bevarelse af reallønnen og orientering mod ØD – kunne acceptere 
en indkomstpolitisk løsning.

Tidligt på efteråret 1974 gennemførte Aktuelt en ligefrem kam-
pagne med arbejdsløsheden som tema, hvor påstanden om, at den 
borgerlige regering brugte arbejdsløsheden helt bevidst for at stand-
se inflationen og underskuddet på betalingsbalancen, igen blev 
fremsat. Med en vis ambivalens gengav Aktuelt også de kommuni-
stisk ledede aktioner blandt de københavnske bygningsarbejdere.

Mens antallet af indlæg i september 1974 var meget højt i Ak-
tuelt, var dækningen mindre fremtrædende i de borgerlige aviser. 
Antallet af indlæg lå eksempelvis meget lavere i Berlingske Tidende, 
men meldingerne var også bekymrede i den store borgerlige avis. 
Som løsning på krisen afviste Berlingske Tidende en klassisk keyne-
siansk politik. Arbejdsløsheden kunne ganske vist nedbringes gen-
nem finans- og pengepolitikken, men Danmarks økonomiske mel-
lemværende med udlandet var allerede stærkt belastet af 1960’ernes 
gældsoptagelse, og mange andre lande var ude på de internationale 
lånemarkeder. I den givne situation ville det være tåbeligt at foreta-
ge økonomiske indgreb, der kunstigt skulle holde arbejdsløsheden 
nede. Det ville kun udskyde problemets løsning og forværre den 
økonomiske situation. I stedet måtte der føres en stram indkomst-
politik, og med henvisning til analyser fra Det økonomiske Råds 
formandskab blev der argumenteret for, at pengelønnen burde sæt-
tes ned, og dyrtidsportionerne suspenderes. Derimod afviste Ber-
lingske Tidende en devaluering som vejen frem.

I september 1974 fremgik det af Politiken, at europæiske kon-
servative politikere havde fremsat den tanke, at en arbejdsløshed 
af en vis størrelse kunne være nødvendig for at løse problemerne 
med den høje inflation. Politiken måtte på den baggrund endnu en-
gang insistere på det rigtige i en indkomstpolitisk løsning. Jyllands-
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Posten argumenterede ligeledes for indkomstpolitik og for en mere 
målrettet dansk industripolitik.

Efter Folketingets åbning intensiverede Aktuelt et krav om, at re-
geringen udskrev valg, så et nyt Folketing, der mere effektivt kunne 
bekæmpe arbejdsløsheden, kunne træde sammen. Sidst i 1974 blev 
valget udskrevet med arbejdsløsheden som det dominerende valg-
tema, og en ny socialdemokratisk regering trådte til.

I 1976 var ingen danskere længere i tvivl om, at ledigheden hav-
de vokset sig fast, og emnet blev det mest belyste i de opinionsun-
dersøgelser, aviserne bestilte gennem året. Undersøgelserne blev via 
ledere og kommentarer koblet til politikernes forsøg på at løse le-
dighedsproblemet. Mest direkte var nok Børsen, der i en AIM-ana-
lyse fandt belæg for befolkningens villighed til at udvise løntilba-
geholdenhed. Der var endda et flertal, der var parat til at acceptere 
en nedgang i lønnen, hvis dette kunne bedre beskæftigelsen. Bør-
sen opfordrede politikerne til at tage konsekvensen af folkeviljen og 
føre en målrettet indkomstpolitik.

Ledigheden og de økonomiske ubalancer fortsatte, og i septem-
ber 1982 afgav Socialdemokratiet regeringen til en borgerlig koaliti-
on. Den interne uro i partiet og i fagbevægelsen fremgik af dæknin-
gen i aviserne. Det var svært at samle fløjene til en kraftig indsats 
mod ledigheden og betalingsbalanceunderskuddet. De borgerlige 
aviser vejrede morgenluft: Det var tid til et systemskifte.
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Noter
1 Jordskredsvalget i december 1973 ændrede helt Folketingets sammensæt-

ning, da 60 mandater gik til de nye partier Fremskridtspartiet, CD og Kri-
steligt Folkeparti samt til de to gamle partier DKP og Retsforbundet, der ikke 
havde været repræsenteret inden valget. 

2 Formandsinitiativet (1964-85) var et uformelt kontaktorgan mellem køben-
havnske fagforeningsformænd til venstre for S og i opposition til LO. Det var 
særligt i 1970’erne med til at organisere en lang række arbejdskonflikter.

3 Klaus Petersen (2005), s. 160.

4 Om indholdet i forslaget, se samme s. 160.

5 Det skulle vise sig, at tallet blev langt højere: Alene i 1979 gik 41.000 på ef-
terløn (Hartvig Pedersen (2007), s. 86).

6 Due og Madsen (2007), s. 235.
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15.  Poul Schlüter og de arbejdsløse

15.1. Introduktion
Den 10.9.1982 præsenterede Poul Schlüter en regering bestående af 
Det Konservative Folkeparti, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti. 
Med denne „Firkløverregering“ lagde Danmark lagde sig på linje 
med andre vestlige lande, der fik konservative eller liberale regerin-
ger. De konservative og liberale kræfter fik en teoretisk støtte til de-
res krisehåndtering i de nye internationalt anerkendte liberalistiske 
og monetaristiske økonomer, der bragte fortalerne for de frie mar-
kedskræfter og en mindre stat i offensiven. Neo-liberalister og mo-
netarister insisterede på, at 1960’ernes keynesianske politik, dvs. at 
kriser skulle mildnes via en forbrugsudvidende politik, blev afvist. 
I stedet hævdede de, at tilbageholdenhed med lønnen og en min-
dre offentlig sektor ville tillade større profitter i den private sektor, 
hvilket kunne bringe de vestlige lande tilbage på en mere dynamisk 
kurs.

Den nye regering måtte, hvis den skulle opnå flertal uden om 
Socialdemokratiet, have tilslutning fra såvel de radikale som Frem-
skridtspartiet, der var to politisk uforenelige størrelser. Dertil kom, 
at Fremskridtspartiet var i intern strid og ikke nogen stabil part-
ner. Socialdemokratiet ventede derfor, at det kunne tvinge Firklø-
veret til indrømmelser. Selv ønskede partiet næppe igen at danne 
regering, før de nødvendige beskæringer af den offentlige sektor og 
af overførselsindkomsterne var realiseret. På et møde i september 
1982 mellem Socialdemokratiet og LO enedes parterne om, at par-
tiet skulle arbejde for „en politik med social balance, kraftig indsats 
for beskæftigelsen og en moderat udvikling i den offentlige sektor“.1 
Partiet skulle føre en „konstruktiv oppositionspolitik“, der kunne 
presse de konservative og de radikale væk fra Fremskridtspartiet.

Den nye regering stod over for store underskud på finansloven 
og på betalingsbalancen, og alene renterne på udlandsgælden mod-
svarede 11 % af eksportindtægterne i 1982. Efter 6-7 år med høj le-
dighed gik nu 280.000 arbejdsløse, hvilket understregede behovet 
for reformer. 1980’ernes borgerlige regeringer skød derfor økonomi-
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en i forgrunden med den nyliberale kur som ideal, mens de accep-
terede at komme i mindretal i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, i 
miljø- og energipolitikken samt i retspolitikken.2 De økonomiske 
reformer bestod i nedjusteringer af overførselsindkomster, for dag-
pengenes vedkommende en øget selvfinansieringsgrad, suspension 
og senere afskaffelse af dyrtidsreguleringen af lønninger og over-
førselsindkomster samt et forsøg på at slanke og effektivisere den 
offentlige sektor.

Firkløveret blev begunstiget af bedre internationale konjunktu-
rer, og i efteråret 1982 førte en rentesænkning i USA og derefter i 
Vesteuropa til lavere renter i Danmark. Samtidig faldt priserne på 
en række vigtige råvarer, herunder olien. Globalt var sidste halvdel 
af 1980’erne karakteriseret af en afvikling af den kolde krig, og med 
fjernelsen af Berlin-muren i 1989 var truslen fra de kommunistiske 
lande reelt væk. For den hjemlige debat betød Østblokkens sammen-
brud et farvel til den kommunistiske agitation for planøkonomi.

15.2. Da Schlüter trådte til
I september 1982 forudså Aktuelt i et væld af indlæg, at fremtiden 
med en borgerlig regering ville bestå i én lang social nedtur. Avi-
sen mindede også læserne om, at de borgerlige partier havde kræ-
vet ophævelse af enhver form for lønautomatik: Dyrtid, taktregu-
lering, lønglidning m.m. Erhvervslivet kunne til gengæld lune sig 
ved udsigten til „nye milliard-tilskud“, og de rige ville få skattelet-
telser. Blandt de sociale nedskæringer var også dagpengene udset til 
at holde for.

Alligevel var tonen ikke konsekvent bidsk. Den 12.9.1982 bragte 
Aktuelt eksempelvis et interview med Poul Schlüter, der tilkende-
gav forhandlingsvilje over for LO, og samtidig roste Anker Jørgen-
sens varetagelse af statsministerposten. Adspurgt om han kunne 
garantere for, at der ville blive en social balance i den nye regerings 
politik sagde Schlüter: „Ja, men jeg vil ikke garantere for, at der er 
områder, der vil undergå justeringer (…). Sidst vi havde en borger-
lig flertalsregering, det var VKR-regeringen, blev der gennemført en 
række sociale forbedringer. Jeg nævner det blot for at understrege, 
at vi ikke specielt går på jagt inden for det sociale område“. Andre 
lignende indlæg i Aktuelt antydede, at Socialdemokratiet skabte rå-
derum til at kunne føre en „konstruktiv oppositionspolitik“.

Efter en anerkendende dækning af regeringsskiftet bragte Ber-

Hvad skre aviserne.indb   281 24-09-2008   14:16:23



282

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

lingske Tidende den 12.9.1982 en Gallup-undersøgelse om befolk-
ningens syn på den økonomiske situation. Der var en udbredt krise-
bevidsthed. 58 % delte den opfattelse, at den økonomiske situation 
i efteråret 1982 var katastrofal dårlig. Underskuddet på betalingsba-
lancen blev udpeget som det største problem, så fulgte den høje le-
dighed og derefter statens kasseunderskud. 61 % af vælgerne fandt, 
at der skulle spares i det offentlige, og 41 % pegede på løntilbagehol-
denhed. Selv blandt S-vælgere gik 58 % ind for besparelser og 38 % 
for løntilbageholdenhed.

Den 17.9.1982 bragte Berlingske Tidende en analyse fra Indu-
strirådet, der viste, at hvis industrien skulle øge antallet af medar-
bejdere, ville det kræve ekstra milliardinvesteringer, der kun kunne 
opnås, hvis det blev tilladt industrien at få en væsentlig forøgelse af 
sin indtjening. Profit var nu engang motoren i det kapitalistiske system. 
Samme dag bragte Berlingske Tidende en kommentar fra direktør 
Ole Laursen, der påviste, at dagpengene lå klart over stigningstak-
ten i lønningerne. Laursen konstaterede, at det betød mindre, hvil-
ke resultater arbejdsmarkedets parter nåede ved overenskomsterne. 
De høje dagpenge udgjorde grundlaget for den reelle lønudvikling.

Tidligere i september bragte Berlingske Tidende et interview med 
formanden for a-kassen i Sammenslutningen af Firmafunktionærer, 
Jørgen Tauber Lassen,3 der sammenlignede dagpengesystemet med 
en patient med koldbrand i det ene ben. Hvis ikke det rådne blev 
skåret bort, ville koldbranden brede sig og patienten dø (5.9.1982). 
Især den manglende kontrol var systemets svaghed. Ifølge a-kasse-
formanden fik ledige, der ikke reelt stod til rådighed for arbejds-
markedet, mindst to og en halv mia. kr. i uberettigede udbetalin-
ger. Løsningen var ifølge Tauber Lassen, at der tidligt skete en reel 
aktivering, og reglerne om supplerende dagpenge burde strammes. 
Den kontroversielle formand mente også, at understøttelsen burde 
aftrappes for at fremme incitamenterne til at arbejde.

Berlingske Tidendes boren i a-kassesystemet fortsatte den 
12.9.1982 med gengivelse af en kritik Administrationsdepartemen-
tet, Rigsrevisionen, Arbejdsdirektoratet og Dansk Arbejdsgiverfor-
ening havde fremsat af a-kasserne. Avisen beskrev også, hvordan 
fagbevægelsen og a-kasserne aktivt rekrutterede medlemmer: „Fag-
forbundenes interesse for det nære familieskab med a-kasserne skyl-
des udsigten til nye medlemmer og dermed flere kontingenter. Al-
mindelig uvidenhed om, at man sagtens kan være a-kassemedlem 
uden at være medlem af det tilsvarende fagforbund er en del af for-
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Da Socialdemokratiet ikke kunne komme igennem med sin helhedsplan i sep-
tember 1982 og overlod regeringsmagten til Poul Schlüter, valgte Aktuelt at 
kritisere de borgerlige for social uansvarlighed. Andre indlæg lod det dog stå 
åbent, hvor stærkt Socialdemokratiet ville profilere sig i opposition (Aktuelt 
den 3.9.1982). Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen.

klaringen på fagbevægelsens stærke medlemstilgang“. Og hvorfor 
var det så attraktivt at blive a-kassemedlem? Fordi det danske dag-
pengesystem uden sammenligning ifølge Berlingske Tidende var 
verdens bedste. Ingen andre steder var der så høj en dækningsgrad 
af indtægtsbortfaldet. Avisen omtalte endvidere en kritik fra vis-
mændene, der gik på, at systemet var for rummeligt. Konklusionen 
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var, at systemet indbød til misbrug, og at satserne og varigheden 
var afvigende gunstige. Den borgerlige regering måtte trimme sy-
stemet.

15.3. Folketinget, oktober 1982
Efter den borgerlige regerings reformer i oktober 1982 blev tonen 
i Aktuelt skærpet med fyldige referater af fagbevægelsens prote-
ster. Endnu den 2.10.1982 meldte Aktuelt dog forholdsvis behersket 
ud i en leder. Nedskæringer var samfundsøkonomisk nødvendige, 
men: „Frygten er, at de ikke kommer til at ramme retfærdigt. Netop 
her kan komme forskellen mellem den tidligere regeringsplan og 
Schlüter-regeringens hensigter“.

LO krævede samme dag: „Fingrene væk fra dyrtiden“. LO havde 
allerede protesteret over for arbejdsminister Grethe Fenger Møller, 
der havde udsendt et cirkulære om, at unge i jobskabelse skulle have 
en sats „væsentligt under overenskomsterne på det pågældende om-
råde“. En anden artikel orienterede om, at Socialdemokratiet ikke 
ville medvirke til yderligere nedskæringer på de offentlige udgifter 
„og dermed øget arbejdsløshed på grund af det øgede underskud i 
statsfinanserne i den nye borgerlige regerings økonomiske status-
rapport“, der havde vist et underskud på yderligere 6,5 mia. kr. i for-
hold til den forrige regerings prognoser. Knud Heinesen udtalte, at 
noget af stigningen skyldtes, at regeringen ikke ville indføre en real-
renteskat. Det havde også forværret udsigterne for statsfinanserne, 
at det økonomiske kredsløb så ud til at ville stramme yderligere til, 
og så nyttede det ikke noget med flere nedskæringer. De ville kun 
øge antallet af arbejdsløse.

Den 5.10.1982 gengav Aktuelt et åbent brev fra SF’s formand 
Gert Petersen til Knud Heinesen. Heri opfordrede SF til, at de to 
partier skulle sigte mod et nyt arbejderflertal, der kunne afværge 
„generalangrebet“ på de dårligst stillede. Baggrunden var, at Knud 
Heinesen i Aktuelt den 24.9.1982 gav Det Radikale Venstre ansva-
ret for, at den første konservative regering siden 1901 havde kunnet 
dannes. Gert Petersen advarede således mod fortsatte tilnærmelser 
til Det Radikale Venstre, der med partiets selektive fokusering på 
indkomstpolitikken, ifølge Gert Petersen næsten var blevet endnu 
mere reaktionært i dets økonomiske politik end de øvrige politiske 
partier. I stedet opfordrede SF-formanden Socialdemokratiet til ef-
ter næste valg at skabe et nyt arbejderflertal sammen med SF, uden 
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1960’ernes børnesygdomme. SF ville satse på, at den offentlige sek-
tor skulle være drivkraft for en økonomisk udvikling, også i den 
private sektor. „Samtidig må den offentlige sektor selv påtage sig 
produktionsopgaver. Prisudviklingen må ad statslig vej dirigeres, så 
inflationstakten ikke ligger over udlandets. Der må indføres økono-
misk demokrati og virksomhedsdemokrati“. Banker og forsikrings-
selskaber skulle nationaliseres.

Da Poul Schlüter havde præsenteret regeringens økonomiske 
politik ved Folketingets åbning den 5.10.1982, overgik Aktuelt 
til at være kampagneavis i mobiliseringen mod Firkløveret. Den 
6.10.1982 dækkede Aktuelt åbningstalen: „Schlüter kommer med 
chokerende nedskæringer: Regeringen gået amok!“. Andre rubrik-
ker var „Asociale angreb koster tusinder jobbet“, „SiD venter stærk 
reaktion“ og „Anker J.: Giver urimelig skævhed“.

En leder konstaterede: „For groft“. Poul Schlüter ville „bombe 
det danske velfærdssamfund årtier tilbage i udvikling“. For den 
jævne dansker ville udspillet ramme hårdt, „regeringens skitserede 
politik er en direkte provokation“. Sidst i lederen blev der sat trumf 
på: „I sine principper sætter oplægget selve Venstres Madsen Myg-
dal-periode i skyggen. Det kan da umuligt gennemføres“. En artikel 
samme dag koblede nedskæringer og indgreb i dyrtidsreguleringen 
sammen med lettelser i erhvervslivets skat. SiD’s Hardy Hansen ud-
talte om et udspil om at sænke dagpengene til 80 %: „Det er en ned-
skæring af tilkæmpede rettigheder og vil ramme de dårligst stillede. 
En nedsættelse til 80 pct. er reelt en nedgang på 13 pct., og med 
stop for regulering vil de arbejdsløse inden udgangen af 1983 få de-
res realløn forringet med 20 pct., eller en femtedel. Det er for groft“. 
SiD’erne var stadig blandt dem, der ramtes hårdest af ledighed, og 
et indgreb af denne karakter måtte derfor nødvendigvis gøre ekstra 
ondt. LO vurderede: „Sender tusinder ud i arbejdsløshed“. LO hav-
de beregnet, at danskernes faldende købekraft ville sende 20.000 
ekstra ud i arbejdsløshed. Dertil kom, at indgrebene havde social 
slagside.

Lignende udmeldinger var legio de følgende dage. Fagbevægel-
sens repræsentanter var skiftevis rystede og vrede: „Et oplæg til op-
gør“, „En krigserklæring““ (7.10.1982). Aktuelt forhåndsomtalte de-
monstrationer, og efter en sådan den 8.10.1982 hævdede Aktuelt på 
forsiden under et foto af en af de klassiske store Christiansborg-de-
monstrationer: „Her siger Danmark nej“. Af Aktuelts referat af for-
handlingerne inde i Folketinget fremgik det, at de radikale ikke vil-
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le acceptere en nedsættelse af arbejdsløshedsdagpengene til 80 %, 
men accepterede, at ydelserne ikke blev reguleret i den næste peri-
ode. Også i Kristeligt Folkeparti var der ifølge Aktuelt uenighed om 
det rimelige i „de drastiske sociale nedskæringer“ (10.10.1982). Igen 
den 12.10.1982 omtale Aktuelt „Strejker og protestoptog over hele 
landet mod indgrebene“ samlet under Aktuelts rubrik „Fri af freds-
pligt“. Den 13.10.1982 forudså avisen ligefrem: „Engelske tilstande 
på arbejdsmarkedet“ med reference til den engelske fagbevægelses 
indædte kamp mod Thatcher.

Det politisk-økonomiske forlig, Folketinget gav lovstatus den 
16.10.1982, faldt i to dele: En indkomstpolitisk del med en afdæmp-
ning af stigningen i indkomsterne og en finanspolitisk del med of-
fentlige besparelser og skatteændringer.

Den indkomstpolitiske del omfattede suspendering af dyrtids-
reguleringen frem til udløbet af overenskomstperioden, bortfald af 
taktreguleringen i oktober 1983 for offentligt ansatte, begrænsning 
af udbytter, tantiemer og vederlag, avancestop og lønstop indtil 
udløbet af overenskomstperioden. For den finanspolitiske del skal 
specielt om arbejdsløshedsdagpengene nævnes, at bidragene til ar-
bejdsløshedsforsikringen fra medlemmer og arbejdsgivere blev væ-
sentligt forhøjet, at der blev indført stramninger i de supplerende 
dagpenge, og at satserne skulle fastfryses i to år.4

Dette økonomisk-politiske forlig gik altså langt længere end det, 
der var skitseret i den tidligere socialdemokratiske regerings plan, 
og forliget blev mødt med nye demonstrationer og arbejdsnedlæg-
gelser. LO talte om „det dobbelte hug“: Først indgrebet i overens-
komsten, så nedskæringerne i de sociale ydelser. Nedsættelsen af de 
maksimale dagpenge fra 90 til 80 % var dog blevet forhindret af de 
radikale.

Den 17.10.1982 gengav Aktuelt Knud Christensens kommenta-
rer til forliget: „Det sorteste kapitel for fagbevægelsen“. Udtalelsen 
sluttede: „Derfor må vi, for hele samfundets skyld, arbejde for, at 
den borgerlige regering kun bliver en kort parentes i vort politiske 
demokratis historie“. Den 24.10.1982 annoncerede Aktuelt nye sto-
re demonstrationer den følgende dag under parolen „Ja til frie for-
handlinger – nej til borgerligt diktatur“.

I lederen „SR-kerne“ den 3.10.1982 så Politiken et samarbejde i 
opposition mellem Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre som 
det bedste værn mod, at Fremskridtspartiet fik indflydelse. Niels 
Helveg Petersen blev citeret for, at han hellere ville nærme sig spær-
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regrænsen end Fremskridtspartiet. Det måtte på denne baggrund 
komme som en overraskelse for mange af Politikens læsere, da avi-
sen på forsiden den 6.10.1982 orienterede: „Schlüter får sine love 
igennem. Radikale og Frp. hjælper til“. Avisen gengav en analyse 
fra LO, der mundede ud i, at „regeringens økonomiske chokkur vil 
som absolut minimum øge arbejdsløsheden med 20.000 som følge 
af nedgang i efterspørgslen og købekraften“.

Den 16.10.1982 skrev Politiken, at Det Radikale Venstre ikke vil-
le bidrage til at vælte regeringen, men stemme for forliget. Inden da 
havde de radikale dog „reduceret regeringens oprindelige spareplan 
med 1,8 mia. kr. Regeringen vil i dag bakke de radikales forslag om 
en fastfrysning af dagpengesatsen på 90 procent op. Det samme 
gælder forslaget om en forhøjelse af a-kassekontingenterne på 300 
kr. om måneden samt forslaget om, at nuværende efterlønsmodta-
gere ikke rammes af besparelser“.

På trods af den radikale fremgang på de nævnte områder bekla-
gede en leder samme dag de radikales medvirken. For „det fatale 
i regeringens pakke er, at den gør ondt på de mest ømme steder i 
samfundet – og at den nok gør det uden at gavne. De store besparel-
ser sker på det felt, som teknisk kaldes indkomstoverførslerne. Det 
lyder bedre at tale om de beløb, de bedre stillede hidtil har betalt til 
de mennesker i samfundet, som behøvede hjælp. På alle de felter, 
som er udtryk for solidaritet i samfundet. Den bliver truet. Og det i 
en sådan grad, at det ellers meget homogene danske samfund risike-
rer at ende i social splittelse. (…). Vi risikerer en voldsom social uro, 
som på kort tid kan koste meget mere end selv det, som regeringens 
indgreb postulerer at redde“.

Tendensen fortsatte oven på forliget den 16.10.1982 i Politikens 
leder den 17.10.1982 under rubrikken „Sort dag“: „Firkløverregerin-
gen kan foreløbig trække vejret lettet. Den slap gennem Folketinget 
med sin sorte pakke. Det sørgede beskæmmende nok Det Radika-
le Venstre og Fremskridtspartiet for“. Om de sociale konsekvenser 
skrev lederen: „For de arbejdsløse, dem der er ved at være slidt af 
deres job, familier med børn, unge som aldrig er kommet ind på 
arbejdsmarkedet, dem der ofte er syge, de mindre erhvervsdriven-
de, små håndværksmestre o.s.v. er udsigterne sorte. Det er dem, der 
kommer til at føle, at der nu skal bæres byrder. Og det tilmed uden 
at det gavner andre. Indgrebene betyder sagt i grove tal, at de so-
cialt dårligst stillede skal undvære en halv snes milliarder kroner 
i arbejdsløsheds- og sygedagpenge og forskellige former for sociale 
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ydelser“. I de følgende dage kom i samme avis dystre prognoser om 
en voksende ledighed – nu også som følge af højere skatter ude i 
kommunerne. DI forudså i en prognose: „Højere skat gør 20.000 
arbejdsløse“.

I tiden op til åbningstalen betonede Berlingske Tidende den tru-
ende økonomiske situation med vægt på, at den nye regering havde 
fået frembragt et mere realistisk billede af denne end den foregå-
ende. Interview med den konservative socialminister Palle Simon-
sen kom ind på misbrug af de sociale systemer, hvilket bidrog til 
den lånefinansierede vækst i de offentlige budgetter. „Et princip vil 
være afgørende for ham – de sociale ydelser må aldrig tage et sådant 
opsving, at det ikke længere kan betale sig at arbejde. Der må være 
et incitament til, at uanset om man skal hjælpes på et rimeligt ni-
veau, så kan det stadig betale sig at arbejde. Der har været tendenser 
i modsat retning. Det gælder på kontanthjælpsområdet og dagpen-
geområdet. Vi må på den ene side sikre en rimelig kompensation for 
indkomstbortfald og alligevel opretholde en forskel mellem ydelse 
og arbejdsindtægt“ (Berlingske Tidende den 5.10.1982). Socialmini-
steren betonede, at det var nødvendigt med besparelser her og nu, 
hvis der også skulle være et velfærdssamfund om ti år.

Dette synspunkt var allerede blevet accentueret i et interview 
med finansminister Henning Christophersen (V), bragt under ru-
brikken „Vi har højst to år til at redde velfærds-samfundet“ (Ber-
lingske Tidende den 3.10.1982). Finansministeren forudså, at der 
ville blive sluppet anti-parlamentariske kræfter løs, hvis ikke det 
lykkedes at bringe velfærdssamfundet ind i mere sikre økonomiske 
rammer. Små selvstændige havde ifølge ministeren generelt levevil-
kår under SiD’s medlemmer. „Risikoen er, at de selvstændige glem-
mes af samfundet både politisk og økonomisk. Det vil være direk-
te farligt, tænk på udviklingen i mellemkrigsårene“. Den 5.10.1982 
slog finansministeren fast over for Berlingske Tidende, at det ikke 
var nok at standse væksten i de offentlige udgifter. Hvis katastro-
fekursen skulle vendes, var det nødvendigt med absolutte nedskæ-
ringer.

Lignende meldinger kom i de følgende dage. Berlingske Tiden-
des økonomiske medarbejder, cand.polit. Frank Dahlgaard konsta-
terede eksempelvis den 6.10.1982, at regeringens indgreb ville gøre 
ondt i mange hjem. Men „alle økonomer“ var enige om, at hvis der 
ikke blev sat ind nu, ville reallønnen senere falde endnu mere, og de 
offentlige nedskæringer ville blive endnu kraftigere. I sin åbnings-
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tale brugte Schlüter også vendingen „det fælles skibbrud“. En leder 
den 6.10.1982 var stærkt rosende i synet på regeringen, idet den så 
et skift fra en socialistisk samfundsudvikling mod en liberalistisk. 
Erhvervslivet, vurderede lederen, måtte med Schlüters tale for første 
gang i mange år føle en tilskyndelse til at skabe nye arbejdspladser. 
Den 10.10.1982 skønnede en leder, at befolkningen havde accepte-
ret nødvendige ofre for at redde økonomien.

Jyllands-Posten oplyste på forsiden den 16.10.1982, dvs. sam-
me dag som forliget blev forhandlet på plads i Folketinget: „Abso-
lut vælgerflertal for kriselovene“. En Observa-undersøgelse for Jyl-
lands-Posten viste, at et absolut flertal blandt vælgerne accepterede 
alle regeringens lovforslag pga. landets økonomiske situation. Op-
hævelsen af den automatiske dyrtidsregulering kunne tiltrædes af 
68 %, hvoraf halvdelen direkte mente, at forslaget var godt. En ned-
sættelse af satserne for understøttelse til ledige kunne accepteres 
af 53 % af de adspurgte. En leder fulgte op, efter først at have gen-
nemgået regeringens vanskeligheder med at samle et flertal for sin 
politik: „Firkløverregeringen kan trøste sig med, at den – som det 
fremgår af dagens Observa-undersøgelse – har det store flertal af 
befolkningen med sig. Der er en meget bred forståelse for krisepla-
nens nødvendighed – også selv om mange kan se, at den foreslåede 
medicin er besk“.

Den 17.10.1982 triumferede Poul Schlüter og Niels Helveg Peter-
sen på forsiden af Jyllands-Posten: „Dyrtiden væk for bestandig“. 
„Statsminister Poul Schlüter og den radikale leder, Niels Helveg Pe-
tersen, siger samstemmende, at med afstemningen i dag må den 
gammeldags form for automatiske lønstigninger være afskaffet – for 
altid. I fremtiden må lønstigninger og produktionsfremgange hæn-
ge nøje sammen, siger statsministeren, og Helveg Petersen erklærer 
sig enig i, at man nu må finde „mere fornuftige metoder“ til regule-
ring af lønnen, for eksempel overskudsdeling“. Den 19.10.1982 re-
flekterede Jyllands-Posten, at vurderingen af indtjeningspotentialet 
i det danske erhvervsliv var på vej op. Mandag den 18.10.1982 hav-
de således været en aktiefest på Københavns Fondsbørs.

Vestkysten efterlyste den 1.10.1982 „et stærkt regeringsudspil“, 
efter at den nye regering havde opdateret de økonomiske progno-
ser for statsbudgettet. Den reviderede prognose for den økonomiske 
situation så Vestkysten den 2.10.1982 som et uangribeligt alibi for 
en kraftig indgriben. „Men mon ikke de fleste efterhånden er helt 
på det rene med, at det er pinende nødvendigt nu at gøre noget ra-
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dikalt? Regeringen forudsiger „et stærkt udspil“. Det er ubehageligt, 
men man må håbe, at den holder ord“.

Den 5.10.1982 gengav Vestkysten regeringens lovkatalog, som 
blev betegnet som en hestekur, „den hidtil mest omfattende akti-
on for at få hold på Danmarks økonomi“. Blandt emnerne nævnte 
Vestkysten en kraftig beskæring af dagpengene og „en altomfatten-
de indkomstpolitik“. Videre fremgik det, at regeringen ville frem-
sætte en plan for investeringsfremme, når indkomstpolitikken var 
på plads. Samme dag betonede avisen på lederniveau nødvendig-
heden af en forbedret konkurrenceevne som forudsætning for at 
mindske antallet af arbejdsløse.

Vestkysten beskrev den 6.10.1982 en splittelse i Socialdemokrati-
et: „Den finanspolitiske ordfører Mogens Camre har sagt, at S-grup-
pen kun kan gå så langt, som den tidligere regering gjorde, og at Fir-
kløverregeringen ikke skal regne med at bruge socialdemokratiske 
stemmer „stykkevist“. Partiets formand, fhv. statsminister Anker 
Jørgensen, har brugt udtrykket „forargeligt“ om nogle af forslage-
ne. Alligevel afviser han ikke som Camre, at Socialdemokratiet kan 
stemme for dele af regeringens program“. En leder den 6.10.1982 
fortolkede Socialdemokratiets stillingtagen: „Forklaringen på en 
ikke-bombastisk socialdemokratisk nej-politik er vel i nogen grad, 
at man vil undgå at vælte regeringen, udløse valg – og risikere selv 
at skulle tage hånd om de brændende kastanjer“. Efter forliget ud-
råbte en leder i Vestkysten regeringen til at være „på ret kurs“. Na-
tionalbankdirektør Erik Hoffmeyer havde eksempelvis udtalt, at ve-
jen dermed var banet for en rentesænkning.

15.4. Folketingsvalget, januar 1984
I august 1983 fremlagde Socialdemokratiet for at styrke partiets pro-
fil som et regeringsdueligt alternativ den såkaldte S-plan. „Arbej-
derbevægelsen ville møde regeringen med fem væsentlige punk-
ter. Social genopretning – skattereform – retfærdig indkomstpolitik 
– øgede investeringer og en arbejdstidsnedsættelse“.5 I månederne 
efter blev modstanden uddybet. Socialdemokratiet gik efter et rege-
ringsskifte.

I december 1983 kunne regeringen ikke få flertal for sit finans-
lovsforslag, der faldt i Folketinget den 15.12.1983, hvorpå Poul 
Schlüter udskrev valg til afholdelse den 10.1.1984.

Da valgkampen var skudt i gang, forudså Poul Schlüter den 
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3.1.1984 på forsiden af Berlingske Tidende, at reallønnen kunne 
fastholdes i 1984, bl.a. som følge af et begyndende internationalt 
opsving. Der ville også komme flere beskæftigede, end økonomerne 
havde regnet med i 1983. Med en karakteristisk positiv betoning 
fortsatte han: „Man taler så meget om de gyldne 60’ere. Der er fort-
sat store problemer med arbejdsløsheden, men man skal passe på 
ikke at undervurdere vores eget årti. Vi har det i dag bedre økono-
misk end for ti år siden“. Berlingske Tidende citerede i samme ar-
tikel „børsfolk“ for at vente en ny bølge af rentenedsættelser. En 
anden artikel samme dag syntes at dokumentere, at arbejdsgiverne 
også havde styr på lønudviklingen både i 1984 og i 1985. Flere ar-
gumenterede for, at høj ledighed lagde en dæmper på lønpresset, og 
en lønramme på 4 % blev overholdt af de forskellige brancher. Den 
borgerlige avislæser måtte tolke dette som endnu et argument for, 
at der var ved at komme orden i den økonomiske situation efter de 
socialdemokratiske fejltagelser siden midten af 1970’erne.

Den 4.1.1984 fik regeringen yderligere medvind i valgkampen, 
da højt placerede økonomer i OECD udtalte til Berlingske Tidende: 
„Den økonomiske vækst vil blive større og ledigheden mindre end 
anført i julerapporten fra OECD“. Den sidste melding var med til 
at svække Socialdemokratiets valgkamp, der centrerede om arbejds-
løsheden. På et valgmøde i Roskildehallen med deltagelse af Anker 
Jørgensen og Poul Schlüter havde Anker Jørgensen gjort gælden-
de, at der var blevet godt 10.000 flere arbejdsløse siden december 
1982. Poul Schlüter havde argumenteret, at den sæsonkorrigerede 
arbejdsløshed var faldet siden april 1983.

En leder den 6.1.1984 kommenterede Socialdemokratiets og ven-
strefløjens krav om at placere en arbejdstidsnedsættelse som en del 
af valgkampen. Venstrefløjen krævede mere end Socialdemokratiet, 
men „fælles for dem alle er imidlertid det synspunkt, at en sådan 
ændring vil forøge beskæftigelsen, og at det åbenbart ikke tillægges 
større betydning, hvorvidt der i givet fald bliver tale om en isoleret 
dansk foranstaltning, eller om en fremtidig arbejdstidsforkortelse 
sker som led i en international bevægelse. Ideen er, at der eksisterer 
en given arbejdsmængde, og at denne ved strammere arbejdstidsbe-
stemmelser uden videre kan fordeles på et større antal beskæftige-
de, hvorved arbejdsløsheden reduceres“. Berlingske Tidende fortsat-
te: „Ideen er forkvaklet. For en sådan given arbejdsmængde findes 
ikke. Arbejdsmængden i et samfund bestemmes bl.a. af løn- og om-
kostningsforholdene og af fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, og der 
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er ingen grund til at antage, at disse forbliver uændrede efter en ar-
bejdstidsnedsættelse“.

I den sidste leder inden valget spurgte Berlingske Tidende den 
9.1.1984: „Hvordan går det?“ De forskellige politiske partier hav-
de lagt meget modstridende oplysninger frem om dansk økonomi, 
men selv den stærkeste larm fra valgkampen burde imidlertid ikke 
overdøve, at underskuddet på betalingsbalancen nærmest blev hal-
veret i 1993, og inflationstakten var allerede næsten halveret. Be-
skæftigelsen var også gået svagt frem, og arbejdsløsheden var ikke 
steget siden april 1983. Prognoserne for 1984 var måske usikre, men 
syntes at pege på flere job i den private sektor, der kunne hindre en 
ny stigning i arbejdsløsheden. På trods af de svage lønstigninger var 
reallønnen før skat heller ikke faldet. Lederen sluttede: „Lønmodta-
gerne har altså ikke båret tunge „byrder“ på grund af indkomstpoli-
tikken. Det er i virkeligheden ganske tankevækkende“.

Vestkysten betonede tilsvarende de resultater, den borgerlige re-
gering havde opnået. Den 2.1.1984 gengav avisen en Gallup, der for-
udsagde en mandatfremgang på 15 til regeringen, og Gallup havde 
også ved årsskiftet taget temperaturen på danskernes forventninger 
til økonomien i 1984. Vestkysten noterede, at „optimismen er stor. 
For to år siden – under regeringen Anker Jørgensen – var forholdet 
lige omvendt“. Den 3.1.1984 meldte Vestkysten, at „Børsen tror på 
rentefald“ – vel at mærke hvis valget faldt heldigt ud. En leder ad-
varede samme dag avisens læsere, hvoraf en del formentlig stemte 
på Fremskridtspartiet, mod at stemme på dette parti. Det ville skabe 
usikkerhed, hvor der var behov for sikkerhed.

Helt i pagt med Vestkystens budskab om en forbedret økonomi 
citerede avisen den 4.1.1984 finansminister Henning Christopher-
sen for, at den igangværende forbedring ville fortsætte, „og 1984 vil 
betyde ansættelse af flere folk“. Den 5.1.1984 blev statsministeren 
citeret for, at arbejdsløsheden havde kulmineret, og samme dag af-
viste Vestkysten i en leder alle anklager om social ubalance i rege-
ringens politik. Over for socialdemokratiske anklager om urimelige 
nedskæringer i arbejdsløshedsunderstøttelsen i regeringens forslag 
til finanslov, der havde udløst valget, skrev lederen: „Der pilles ikke 
ved understøttelsen. Men de arbejdsløse får så lidt som de arbejden-
de dyrtidstillæg“. Om påstande om stigende arbejdsløshed fandt 
lederen: „Hvad er det, den socialdemokratiske folketingskandidat, 
Metals cheføkonom Steffen Møller forudsiger? At der vil blive nye 
job til mellem 60.000 og 80.000 mennesker i 1984“.
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Betoningen af det økonomiske oprydningsarbejde gik igen i en 
reportage i Vestkysten den 5.1.1984 fra et valgmøde i Aabenraa da-
gen før. Her havde Schlüter bl.a. udtalt: „Den gamle regering forlod 
butikken uden at betale regningen. Og det var en stor regning (…). 
Landet har en gæld på 300 milliarder kr. Bare renterne svarer til 
to tredjedele af, hvad alle 5 mill. danskere betaler i skat“. Men den 
økonomiske oprydning var i gang, og igen vurderede Schlüter, at 
arbejdsløsheden var ved at falde. I et interview den 9.1.1984 adva-
rede formanden for Sønderjyllands Erhvervsråd, Kurt Sandahl Sø-
rensen: „Hetzen og hadet mod de høje aktiekurser og kursgevinster 
skal stoppes, hvis der skal flere i arbejde. Kun gennem den risikovil-
lige kapital, vi via aktieudvidelser over fondsbørsen henter hjem til 
virksomhederne, kan der skabes nye arbejdspladser“.

Jyllands-Posten gengav den 2.1.1984 Poul Schlüters nytårstale i 
tv. Den drevne politiker lagde det frem som om, det var hele befolk-
ningen, der stod bag regeringens krisepolitik. Først skildrede han et 
forløb, hvor krisen uundgåeligt var kommet til Danmark. Det havde 
ingen kunnet ændre ved, da Danmark var fuldstændigt integreret i 
den internationale økonomi. „Det, vi derimod med rette kunne be-
brejde hinanden, er, at der skulle gå næsten 10 år, inden vi for alvor 
begyndte at indrette os på, at verden er kommet til at se anderledes 
ud (…). Selv om væksten i samfundet stort set var gået i stå, tillod vi 
de offentlige udgifter at stige med næsten uformindsket fart“.

Herefter beskrev statsministeren, hvordan der var frygt for be-
skæftigelsen og frygt for, at den store gældsætning skulle under-
minere velfærdssamfundet. Uden at fremhæve regeringens indsats 
lod statsministeren så hele befolkningen tage æren for kursskiftet: 
„Men i 1983 har det været som om hele den danske befolkning – el-
ler i hvert fald den helt overvejende del af befolkningen – har sagt 
til sig selv og hinanden: „Nu skal det altså være. Nu må vi hjælpe til 
med at tage konsekvenserne af, at verden er blevet en anden. Nu må 
vi se at få indrettet det danske samfund, så det passer til firsernes 
vilkår““. I fællesskab havde danskerne så vendt den negative udvik-
ling til en positiv, og i 1984 ville der være fremgang. Boligbyggeriet 
var på vej op, investeringerne steg mærkbart, „det betyder, at der 
er flere arbejdspladser på vej“. I de følgende dage cementerede Jyl-
lands-Posten dette indtryk af fremgang som en indirekte kommen-
tar til den verserende valgkamp.

Det Radikale Venstre havde markeret sig som en del af den bor-
gerlige regerings parlamentariske grundlag for den økonomiske po-
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litik, og et interview i Jyllands-Posten den 6.1.1984 med Niels Hel-
veg Petersen slog fast, at denne position ville blive fastholdt efter 
valget. Socialdemokratiet havde ført en ufrugtbar kritisk linje, der 
ville true med at gøre partiet utroværdigt. Om dagpengene udtalte 
Helveg Petersen: „Med hensyn til dagpengene var det berettiget at 
holde en pause med reguleringen. Vi havde haft en meget kraftig 
stigning i den forudgående periode, og det glemmer man underti-
den i debatten. Nu fastlåser man dagpengenes maksimum, og det er 
forsvarligt på denne baggrund. Lavtlønnede kan stadig få mere. Så 
der er sket en vis indsnævring af spredningen mellem, hvad højt-
lønnede og lavtlønnede får i dagpenge. Det er en god virkning, at vi 
får et ensartet dagpengeniveau“.

Den 8.1.1984 gengav Jyllands-Posten en nærmest hadsk kam-
pagne hos socialdemokraterne i artiklen „Anker J. skærper tonen 
mod valgkampens slutning“. Selv vurderede Poul Schlüter i et in-
terview bragt i avisen den 8.1.1984, at underskuddet på statsbudget-
tet ville være væsentligt reduceret, underskuddet på betalingsba-
lancen være væk, inflationen lav og måske ville der være udsigt til 
en skattelettelse på personskatterne, hvis Firkløveret fik fire år til. 
Om arbejdsløsheden vurderede han, „at der fortsat vil være en rest-
arbejdsløshed, men den alt for høje ledighed vil være borte. Hvor 
langt, vi får arbejdsløsheden ned i løbet af de fire år, afhænger både 
af vore egne beslutninger og den internationale efterspørgsel, og 
den er svær at forudse. Men nu er vi ved et vendepunkt, og om fire 
år har vi langt flere i beskæftigelse“.

Også Politiken gengav fremgang i økonomien på en række felter, 
fx i artiklen „Voldsomste aktie-boom i mange år“ (1.1.1984), men 
flere redaktionelle indlæg analyserede sig frem til, at udviklingen 
var betinget af de internationale økonomiske bevægelser. En leder 
den 1.1.1984 noterede eksempelvis, at stabile energipriser og billi-
ge råvarer samt en gunstigere international udvikling gav medvind 
i økonomien. Med i billedet var dog også, at indkomstpolitikken 
havde sat stigningen i lønninger og inflation ned. Lederen fortsatte: 
„Det er alt sammen godt nok. Det beklagelige er, at de politisk an-
svarlige ikke har været i stand til at skabe en dynamisk erhvervspo-
litik“. Ifølge lederen var det ikke nok, når den borgerlige regering 
vurderede, at blot de økonomiske nøgletal kom i balance, var alt i 
sin skønneste orden. Danmark haltede bagefter de øvrige europæi-
ske lande, og: „Det er uacceptabelt, at arbejdsløsheden blot får lov 
til at vokse, og at krisens følger væltes over på de dårligst stillede, 
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mens de heldige luner sig ved falske udsagn om, at det er nødven-
digt for at skabe mulighed for på længere sigt at hjælpe dem i social 
nød. Begge opgaver kan løses på en gang“.

Af Politikens nyhedsdækning fremgik det den 4.1.1984, at re-
geringen og Socialdemokratiet bl.a. udkæmpede valgkampen på 
spørgsmålet om, det gik op eller ned med antallet af arbejdsløse. På 
et valgmøde i Roskilde havde Poul Schlüter hævdet, at den sæson-
korrigerede arbejdsløshed gik ned, mens Anker Jørgensen noterede 
en stigning i det absolutte ledighedstal.

På lederniveau slog Politiken den 5.1.1984 et slag for den ned-
satte arbejdstid for at få flere i arbejde. Politikerne sov imidlertid i 
timen: „Men det er ikke meget, man hører til sagen i valgkampen. 
Og det er en fejl, for her er i høj grad en sag, som kræver politisk stil-
lingtagen. Og det er en sag, der kun kan realiseres, hvis det lykkes 
at skabe en bred enighed om det“. Holdningsundersøgelser havde 
vist, at et flertal i befolkningen gerne selv ville betale for en nedsat 
arbejdstid. „Og en nedsat arbejdstid vil selvfølgelig øge antallet af 
beskæftigede. Ingen siger i forholdet en til en, men en klar effekt vil 
det have. At gennemføre en tilsvarende lønreduktion er urealistisk. 
Men det kan netop ske i forbindelse med en overenskomstforhand-
ling. Der kan gives timer i stedet for penge. Virkningerne på om-
kostningerne er den samme“. Den 6.1.1984 krævede en ny leder i 
Politiken: „Giv garanti. Unge bliver sociale tabere“. Avisen mente, at 
der burde være en garanti for enten arbejde eller uddannelse til alle 
unge. „Det virker simpelthen grotesk, at unge allerede i 18-års alde-
ren kan sættes på varig hjælp. Det er at stemple dem for livet som 
sociale tabere. Mennesker samfundet ikke har brug for“.

Aktuelt lagde hårdt ud den første dag i det nye år med et inter-
view med Knud Christensen: „Vi vil sætte hårdt mod hårdt, hvis det 
bliver nødvendigt“. LO-formanden indledte med en omtale af den 
nye fattigdom i Danmark: „(…) der er slået dybe skår i vort velfærds-
samfund, efter at den konservative regering er kommet til, og der 
er opstået en fattigdom i vort land, vi ikke har kendt til i et halvt 
århundrede. Det er der intet overraskende i, for det er netop rege-
ringens politik at lade den dårligst stillede fjerdedel af befolknin-
gen betale hele nedskæringen“. Knud Christensen nævnte bl.a., at 
arbejdsløshedspengene „er blevet stærkt forringede“, at der var ind-
ført en karensdag, og at „kampen mod arbejdsløsheden er skubbet 
helt i baggrunden“ (Aktuelt den 1.1.1984).

Regeringen var også karakteriseret ved at have et helt afvisende 
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forhold til LO, hvad der var uset for „den danske model“, som den 
havde udviklet sig i 1900-tallet: „Når de tidligere socialdemokrati-
ske regeringer ønskede at foretage ændringer, der berørte arbejds-
markedet, så var det en selvfølge, at begge arbejdsmarkedets parter 
blev indkaldt til drøftelser – altså også arbejdsgiverne. Det tør siges, 
at den nuværende regering har en helt anden stil“. Intervieweren 
betegnede Knud Christensen som en normalt besindig mand, men 
nu var han oprørt, også over at „80.000 unge i dag hverken har 
arbejds- eller uddannelsesmuligheder“. Ikke mindst af hensyn til 
disse unge var det vigtigt at få vendt den politiske udvikling: „Hvis 
man støtter det alternativ Socialdemokratiet og LO har lavet, så kan 
vi formindske arbejdsløsheden med omkring 200.000 inden 1990. 
Hvis Schlüter fortsætter vil arbejdsløsheden – ifølge regeringens 
egne økonomer – være på knap 300.000 år 1990. Det kan vitterligt 
lade sig gøre at formindske arbejdsløsheden meget voldsomt, uden 
at det går ud over nationalbudgettet og betalingsbalancen“.

LO vurderede, at en arbejdstidsforkortelse kombineret med øge-
de investeringer ville være et vigtigt led i kampen mod arbejdsløs-
heden. Når Socialdemokratiet, da det havde regeringsmagten, ikke 
havde kunnet bekæmpe arbejdsløsheden, hang det sammen med 
de dårlige internationale konjunkturer. Schlüter derimod havde 
haft medvind udefra, og så alligevel gennemført reformer der for-
udsigeligt ville øge ledigheden. For at vælte regeringen havde LO nu 
betegnet det kommende valg som „fagbevægelsens valg“ (Aktuelt 
den 1.1.1984). Aldrig før havde der været et så gennemført ideolo-
gisk styre.

Socialdemokratiske valgannoncer kørte i Aktuelt frem til valget 
med budskaber, der var koordineret med fagbevægelsens markerin-
ger: „I 1984 kan vi gå to veje. Egoismens eller solidaritetens vej. 
I sommer fremlagde Socialdemokratiet sit forslag „Den solidariske 
vej“. I en 5-årig periode vil vi øge investeringerne, føre en socialt 
afbalanceret indkomstpolitik, fordele arbejdet og forkorte arbejds-
ugen til 35 timer. Rigtigt tilrettelagt kan det gøres uden nedgang i 
reallønnen, og det vil forbedre samfundsøkonomien. Sammenlagt 
kan det formindske arbejdsløsheden med mindst 200.000“. Annon-
cer fra SiD supplerede: „Værs’go Danmark: Som arbejder skal du be-
tale kr. 19.387,00 til Schlüter & Co. for 1983 og 1984. Regnestykket 
bygger på en typisk dansk specialarbejder“. Derimod gik aktionæ-
rerne gyldne tider i møde.

I en politisk kommentar den 2.1.1984 argumenterede Erling Ol-
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sen, at det kun var Socialdemokratiet, der kunne føre Danmark ud 
af krisen, for kun Socialdemokratiet kunne sikre en stram indkomst-
politik, der holdt. „Det gør en stram indkomstpolitik jo kun, hvis 
den føles retfærdig. Heri ligger, at den skal omfatte alle og skåne de 
svageste. Det er præcis sådan en indkomstpolitik, som Socialdemo-
kratiet med fagbevægelsens indforståelse vil føre“. 35 timers ugen 
blev igen sat i drift kombineret med en målrettet erhvervspolitik.

Den 3.1.1984 tog Aktuelt del i debatten om tendensen i arbejds-
løshedstallene, idet LO’s cheføkonom Poul Nyrup Rasmussen udtal-
te: „DA gør minus til plus“. Ifølge Nyrup var DA ude i et skummelt 
ærinde, når det i valgkampen søgte at markedsføre en række økono-
miske nøgletal i et positivt lys for at styrke den borgerlige blok. De 
arbejdsløse havde i øvrigt haft et reallønsfald i 1983 på 7-8 %. Le-
digheden ville vokse i 1984.

Den 4.1.1984 refererede Aktuelt fra valgets største valgmøde i 
Roskildehallen med deltagelse af de to statsministerkandidater An-
ker Jørgensen og Poul Schlüter. For begge stod arbejdsløsheden som 
et centralt tema: Hvem havde ansvaret for ledigheden, og hvem 
havde søgt at nedbringe den? Debatten handlede om tallet, arbejds-
løshedstallet: „Anker Jørgensen sagde, at den solidariske vej kan re-
ducere arbejdsløsheden, som senest er nået op på 334.000. Schlüter 
svarede, at han havde arvet arbejdsløsheden fra Anker Jørgensen, 
og at den – for første gang i mange år – er begyndt at falde. Pr. april 
var der 283.000 arbejdsløse. Oktober var tallet 279.000 – og netop 
nu er arbejdsløsheden 279.000, når man korrigerer for sæsonledig-
heden, sagde Schlüter. Der er flere i arbejde end for et år siden“. 
På mødet blev det socialdemokratiske krav om nedsat arbejdstid i 
kombination med ny teknologi fremsat til en sal, der var domineret 
af socialdemokratiske sympatisører.

Få dage før valget offentliggjorde Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd en rapport, omtalt i Aktuelt den 6.1.1984 med nye spådomme 
om en forværret ledighed: „Vismændene har beregnet, at Socialde-
mokratiets politik i 1979-82 reddede 100.000 arbejdspladser. Da det 
internationale opsving startede, ændrede den borgerlige regering 
totalt kurs. Hvis man havde fortsat den tidligere regerings politik, 
havde 100.000 danskere undgået arbejdsløshed“.

Valget resulterede i, at Socialdemokratiet mistede tre mandater 
og opnåede 56, og at Det Konservative Folkeparti med „statsmini-
stereffekten“ i ryggen gik frem med 16 mandater til 42. Alt i alt kun-
ne Firkløverregeringen sammen med de radikale og med støtte af 
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tre af de fire nordatlantiske stemmer mønstre et flertal på 90 man-
dater, og regeringen fortsatte efter valget. Den socialdemokratiske 
kampagne var slået fejl, og det borgerlige styre skulle bevare rege-
ringsmagten indtil januar 1993.

15.5. Sammenfatning
Aktuelt gengav i efteråret 1982 Socialdemokratiets og fagbevægel-
sens protester mod den borgerlige regering: Lønmodtagerne, og 
særligt de arbejdsløse og andre socialt udsatte, ville komme til at be-
tale for den økonomiske genopretning, hævdede avisen.

Politiken opfordrede i sensommeren 1982 til et sammenhold 
hen over midten med indkomstpolitikken i centrum. Efter den bor-
gerlige regerings tiltræden advarede Politiken mod en demontering 
af velfærdsstaten, hvilket bl.a. ville gå hårdt ud over de arbejdsløse. 
Da forliget var en kendsgerning, tog avisen stærkt afstand fra dets 
sociale konsekvenser og fandt det beskæmmende, at de radikale 
havde medvirket ved gennemførelsen af det, avisen betegnede som 
„den sorte pakke“.

Berlingske Tidende var udelt anerkendende over for, at det var 
lykkedes at danne en borgerlig regering og argumenterede for, at er-
hvervsklimaet måtte forbedres for at skabe nye arbejdspladser. An-
dre indlæg vendte sig mod a-kassesystemet, der ifølge avisen indbød 
til misbrug, ligesom satserne og varigheden var afvigende gunstige. 
Det hindrede, at løndannelsen tilpassede sig udviklingen i produk-
tiviteten. Opinionsundersøgelser dokumenterede en udtalt krisebe-
vidsthed i befolkningen, der forstod nødvendigheden af offentlige 
besparelser.

Jyllands-Posten betonede de alvorlige økonomiske problemer. 
Målet var nedbringelse af arbejdsløsheden, af betalingsbalanceun-
derskuddet og af underskuddet på finansloven. Avisen frygtede dog, 
at Poul Schlüter skulle ende med at føre en socialdemokratisk poli-
tik. Da de vidtgående lovforslag var inde i den afsluttende behand-
ling i Folketinget viste en Observa-undersøgelse for Jyllands-Posten, 
at et absolut flertal blandt vælgerne accepterede alle regeringens lov-
forslag pga. landets økonomiske situation.

Efter Poul Schlüters åbningstale i Folketinget den 5.10.1982 gen-
gav Berlingske Tidende en række borgerlige argumenter, der centre-
rede om, at Danmark var på katastrofekurs, og at indgrebet var helt 
nødvendigt. Avisen forsømte heller ikke at gengive opinionsmålin-
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ger, der dokumenterede tilslutning til en økonomisk hestekur.
På samme tid blev Aktuelt et markant talerør for fagbevægelsens 

mobilisering mod regeringen. Man skulle helt tilbage til Madsen 
Mygdal-æraen i 1920’erne for at genfinde lignende angreb på arbej-
derklassen og de socialt udsatte, hævdede avisen, der også slog på, 
at yderligere 60.000 ville blive ledige som konsekvens af den nye 
økonomiske politik. Politiken indtog en lignende afvisende hold-
ning. Avisens stillingtagen var så udtalt, at den tidligere radikale 
opinionsdanner undsagde Det Radikale Venstre som følge af parti-
ets medansvar for forliget.

I august 1983 fremlagde Socialdemokratiet i et forsøg på at styr-
ke partiets profil som et regeringsdueligt alternativ den såkaldte S-
plan: Social genopretning, skattereform, retfærdig indkomstpolitik, 
øgede investeringer og en arbejdstidsnedsættelse. I månederne efter 
blev modstanden uddybet, og i december 1983 resulterede de parla-
mentariske forhold i et folketingsvalg til afholdelse i januar 1984.

I valgkampen lagde Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vest-
kysten vægt på, at den borgerlige regerings oprydningsarbejde var 
godt i gang. Poul Schlüter blev citeret for, at 1980’ernes danskere 
økonomisk var bedre stillet end 1960’ernes, selvom arbejdsløshe-
den endnu var høj. Meget tydede i øvrigt på, at ledigheden faldt, 
og dét stækkede den socialdemokratiske valgkampagne, der kred-
sede om de arbejdsløse og de arbejdendes frygt for arbejdsløshed. 
Krav fra fagbevægelsen og Socialdemokratiet om, at arbejdsugen af 
hensyn til beskæftigelsen blev sat ned på det danske arbejdsmarked, 
uden at dette også skete i andre europæiske lande, blev afvist af de 
tre aviser som urealistiske, da dette ville forvride konkurrencevilkå-
rene og skabe yderligere arbejdsløshed. I et interview op til valget i 
Jyllands-Posten forudså Poul Schlüter, at dansk økonomi afgørende 
ville være saneret, hvis Firkløveret fik fire år til.

Politiken havde efter Det Radikale Venstres tilslutning til rege-
ringens økonomiske politik svært ved at støtte de radikale i valg-
kampen. I stedet såede avisen tvivl om de økonomiske resultater 
under Firkløverets første periode og opfordrede til et samarbejde 
mellem Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Af udmel-
dinger fra de radikale fremgik det dog, at partiet ikke ville støtte en 
socialdemokratisk regering.

Aktuelt betonede, at uligheden var øget i den korte tid, Firklø-
veret havde haft magten. Firkløveret var også ved at nedbryde „den 
danske model“ på arbejdsmarkedet ved ikke at inddrage begge sider 
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af arbejdsmarkedet, når der skulle gennemføres ændringer af dette 
arbejdsmarkeds funktionsvilkår.

Avisen gengav Socialdemokratiets og fagbevægelsens plan for en 
alternativ politik, der ville bringe 200.000 flere i arbejde inden år 
1990. Samtidig betonede Aktuelt, at Socialdemokratiet ville være et 
økonomisk ansvarligt parti, og at det i realiteternes verden kun var 
Socialdemokratiet, der med tætte kontakter til fagbevægelsen kun-
ne gennemføre en stram og retfærdig indkomstpolitik.

På valgmøder var hovedtemaet det klassiske i arbejdsløsheds-
debatten: „Hvem havde ansvaret for ledigheden?“ Og så handlede 
debatten om den rigtige fortolkning af bevægelserne i arbejdsløs-
heden under Schlüter. Den socialdemokratiske valgkampagne slog 
fejl, og borgerlige regeringer fortsatte indtil januar 1993.
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16.  Ved indgangen til et 
socialdemokratisk årti

16.1. Introduktion
Flygtningespørgsmålet havde længe været et hedt politisk emne, da 
KV-regeringen den 14.1.1993 offentliggjorde den såkaldte Tamil-rap-
port. På baggrund af rapportens konklusioner afgav Poul Schlüter re-
geringsmagten uden at udskrive valg, og den 25.1.1993 tiltrådte en 
regering bestående af Socialdemokratiet, CD, Det Radikale Venstre 
og Kristeligt Folkeparti med parlamentarisk støtte af SF. Af statsmi-
nister Poul Nyrup Rasmussens regeringsudtalelse fremgik det, at re-
geringen ville „give en ny start for Danmark“ med fokus på beskæf-
tigelse, uddannelse, miljø og omsorgen for de mest sårbare grupper. 
Økonomisk ville den i vidt omfang følge den afgående regerings 
kurs. Arbejdsmarkedspolitikken skulle være aktiv; alle unge skulle 
eksempelvis have tilbud om arbejde eller uddannelse. Med 90 man-
dater blev Poul Nyrup Rasmussen leder af den første flertalsregering 
siden 1971.

I 1993 lå ledigheden på 12 %. Konjunkturerne var dog hen på ef-
teråret efter et nulpunkt på vej op, og med overskud på betalingsba-
lancen fra begyndelsen af 1990’erne kunne finans- og pengepolitik-
ken lempes.1 Med de bedre konjunkturer faldt ledigheden til 5,3 % 
ved årtusindskiftet. Snart skulle manglen på arbejdskraft blive det 
tilbagevendende tema i pressen

16.2. En regering uden gyldne løfter
Opinionsmålinger viste, at der var små forventninger til regerings-
skiftet, og Aktuelt slog da også den 26.1.1993 på, at regeringen var 
nøgternt realistisk. Nyrup udtalte: „Vi prøver at dreje Danmark i en 
retning, der giver bedre balance og flere job. Det er ikke en regering, 
som udsteder gyldne løfter, der siger, at vi får så og så mange tu-
sinde job i morgen eller i overmorgen“. En første udmelding om ar-
bejdsmarkedet kom den 27.1.1993, da finansminister Mogens Lyk-
ketoft i Aktuelt lovede en revision af et aktiveringsforlig fra foråret 
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1992. For at få brugt orlovsordningerne mere fleksibelt forudså han 
en opblødning af reglerne for orlov, især reglen om, at den, som vil-
le på orlov, selv skulle finde en ledig, der kunne overtage pladsen.

Den 28.1.1993 gengav Aktuelt Nyrup Rasmussens tiltrædelsesta-
le i Folketinget. Her vurderede regeringschefen, at den forrige rege-
ring havde været for optimistisk i sine økonomiske prognoser. Der 
ville blive tale om „en ny start fra bunden“, men kampen mod le-
digheden ville blive regeringens varemærke. Den 4.2.1993 noterede 
Aktuelt på baggrund af en ny EF-rapport, at arbejdsløsheden så ud 
til at ville slå alle rekorder i medlemslandene. For Danmark fandt 
rapporten, at a-kassesystemet var for gavmildt, den geografiske mo-
bilitet for ringe og mindstelønnen for høj.

Også Politiken malede den økonomiske situation i mørke farver: 
Konjunkturerne var helt i bund, konkurrenceevnen forværret som 
følge af devalueringer hos vores handelspartnere, og udsigten til et 
øget privat forbrug ringe. Med diverse andre mellemregninger var 
forudsætningerne for at knække ledighedskurven således elendige 
(23.1.1993).

Økonomiminister Marianne Jelved (R) tog de forværrede kon-
junkturer op i Politiken den 10.2.1993, efter at hun den 4.2.1993 
var blevet citeret for, at en bekæmpelse af ledigheden ville kræve 
en fortsat afdæmpet lønudvikling, hvorved hun placerede sig i en 
radikal tradition for at kræve løntilbageholdenhed for at styrke kon-
kurrenceevnen. Ministeren ønskede reformer på arbejdsmarkedet 
med udgangspunkt i rapporterne fra Zeuthen-udvalget, og med de 
dårlige konjunkturer skulle der nu gøres endnu mere for beskæftigel-
sen.2 De to „regeringsaviser“ insisterede dermed samstemmende på 
nødvendigheden af en aktiv arbejdsmarkedspolitik midt under en 
dyb krise, Politiken med betoning af nødvendigheden af løntilba-
geholdenhed.

Berlingske Tidende konstaterede, at der realpolitisk næppe var 
tale om et systemskifte. Men regeringen skulle have ros for at ville 
holde omkostningerne i ro, og for at der ikke skulle gennemføres 
ufinansierede skattelettelser. Dertil kom ambitionen om at nedbrin-
ge antallet af arbejdsløse. Den 23.1.1993 blev Nyrup citeret for at 
ville fremrykke offentlige investeringer og udbygge orlovsordnin-
gerne for at fremme jobrotationen.

På tidspunktet for regeringsskiftet kørte Jyllands-Posten en kam-
pagne for en revision af bistandsloven. De mange på bistand kostede 
ifølge avisens opgørelser urimeligt mange skattekroner. Avisen satte 
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Den 30.1.1993 så man i Aktuelt en stolt Poul Nyrup Rasmussen præsentere 
sin regering. Skulle regeringen overleve det næste folketingsvalg, viste avisde-
batten, at den måtte skride ind over for den høje ledighed. Foto: Det Kongelige 
Bibliotek, Avislæsesalen.
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endvidere fokus på arbejdsløse flygtninge, der belastede systemet 
hårdt. Den 27.1.1993 kom turen til a-kassesystemet, da en beskæfti-
gelseskonsulent i et større debatindlæg spurgte: „Er tiden inde til at 
kaste en håndgranat ind i A-kasserne og de kommunale socialfor-
valtninger og kassere de strukturer, der har vist deres utilstrækkelig-
hed i et bureaukratisk morads?“ Karakteristisk for Jyllands-Postens 
kritiske linje konstaterede en leder den 3.2.1993, at der ikke var ny-
tænkning i planerne om at hælde endnu flere penge i den offentlige 
sektor i et forsøg på at bekæmpe arbejdsløsheden.

Den 3.2.1993 kommenterede JydskeVestkysten regeringens am-
bitioner om bekæmpelse af arbejdsløsheden. Da investeringer i in-
frastruktur og byfornyelse ikke ville være nok, ville regeringen ska-
be utraditionelle job i servicesektoren, eksempelvis flere ansatte i 
S-tog og på banegårde, flere kustoder på museerne og flere til at gøre 
rent på veje, pladser, gader og parker: „Skal man være lidt ondskabs-
fuld, så minder det om den måde, der blev fremtryllet fuld beskæf-
tigelse på i de tidligere kommunistiske regimer i Østeuropa“.

16.3. Arbejdsmarkedsreformen 1993
Lige før Folketingets sommerferie i 1993 fik regeringen vedtaget en 
arbejdsmarkeds- samt en skattereform. Med arbejdsmarkedsrefor-
men, der trådte i kraft den 1.1.1994 og blev vedtaget med regerin-
gens egne stemmer, blev der indført et loft over, hvor længe de le-
dige kunne få dagpenge. Loftet lå dog endnu højt, idet de forsikrede 
arbejdsløse kunne forblive i systemet i 7 år, eksklusive orlovsrettig-
heder. Dagpengeperioden bestod af to dele. Reformen havde bl.a. til 
formål at sikre:
 - at de passive ydelser i højere grad erstattedes af aktive tilbud,
 - at de ledige fik klare rettigheder og pligter,
 - at der blev givet flere individuelle valgmuligheder,
 - at de beskæftigedes orlovsmuligheder forbedredes,
 - at skabe jobcirkulation,
 - at forældre fik bedre muligheder for orlov til børnepasning, og
 - at såvel beskæftigede som ledige fik nye muligheder for efter- og 

videreuddannelse.

Med reformen fik ledige, der var fyldt 50 år, frem til udgangen af 
1996 mulighed for at få udbetalt den såkaldte overgangsydelse uden 
at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.3
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Aktuelt betonede den 26. og 28.6.1993, at aktiveringen blev 
fremskudt fra tidligere først at have sat ind efter to et halvt års le-
dighed til, at der efter tre måneder skulle udarbejdes en handlings-
plan med plads til individuelle ønsker. Planen skulle resultere i, at 
den ledige fik et arbejde – eventuelt efteruddannelse. Den ledige var 
forpligtet til at tage støttet såvel som ustøttet arbejde, hvis ikke det 
kolliderede med handlingsplanen.

Det fremgik, at handlingsplanen skulle tage hensyn til den en-
keltes ønsker og muligheder på arbejdsmarkedet, og der var fastsat 
nogle minimumsrettigheder som retten til et års jobtræning eller et 
års uddannelse i den første delperiode. Aktuelt fremhævede, at løn-
nen i jobtræning var overenskomstmæssig. Den arbejdsløse havde 
også ret til et års orlov. I den anden delperiode trådte aktiveringen 
for alvor i karakter: „Nu er det slut med handlingsplaner, og i stedet 
forpligter AF sig til at skaffe den ledige arbejde i hele perioden“. For 
at skabe jobbene ville regeringen inddrage det tredje arbejdsmarked 
med folkeoplysning, kultur, miljøarbejde og beboerarbejde. Ifølge 
fremstillingen kunne perioden udvides via forældreorloven. Om 
overgangsydelsen skrev avisen, at en 50-årig ledig kunne få 17 års 
borgerløn på 9.358 kr. om måneden, indtil han/hun gik på folke-
pension. „Det er nok derfor, regeringen har valgt at tidsbegrænse 
adgangen til den kamuflerede borgerløn til en tre-årig forsøgspe-
riode“.

Sammenfattende præsenterede Aktuelt reformen som en mål-
rettet forstærkning af aktiveringen og af den nødvendige efterud-
dannelse. Avisen betonede desuden de individuelle valgmuligheder 
samt den jobrotation, der kom via mulighederne for orlov.

Den 23.6.1993, dvs. før arbejdsmarkedsreformen var vedtaget 
med regeringens 90 mandater, bragte Politiken et indlæg af Mari-
anne Jelved, der lagde vægt på, at optjening af dagpengeret frem-
over kun kunne ske gennem ustøttet arbejde, at der kom et loft over 
dagpengeperioden, og at uddannelsesindsatsen blev øget. Endvide-
re betonede hun, at reformen var et forsøg på at skabe rotation på 
arbejdsmarkedet og bruge passive midler aktivt. Om niveauet for 
dagpengene fortsatte hun: „En ydelsesreform har ikke stået på den 
øverste del af den radikale liste“. Hun henviste til en vismandsrap-
port og konstaterede, at der „kun er en usikker sammenhæng mel-
lem dagpengenes størrelse og løndannelsen. Den effekt kan kun 
fremkaldes via meget kraftige forringelser af de arbejdsløses vilkår. 
Vismændene peger derfor i stedet på en forbedret uddannelsesind-

Hvad skre aviserne.indb   305 24-09-2008   14:16:26



306

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

sats og en ændret finansiering af dagpengene. Og det er præcis den-
ne dobbelte strategi, regeringen har valgt“.

Politiken omtalte reformen neutralt refererende den 26.6.1993 
med vægt på mulighederne for orlov. Andre elementer blev gengi-
vet summarisk: De nye arbejdsmarkedsfonde, som skulle finansieres 
med den såkaldte bruttoskat, omlægningen af dagpengeperioden, 
de nye aktiveringsbestemmelser samt reglerne om ret til voksenud-
dannelse. Mere direkte vurderende var Politiken samme dag i ar-
tiklen „Regeringens store øvelse“: „Med vedtagelsen af skatterefor-
men torsdag og arbejdsmarkedsreformen fredag har regeringen på 
rekordtid omsat den mest konkrete del af sit grundlag. Det har væ-
ret en kolossal øvelse, der afslutter det mest begivenhedsrige folke-
tingsår i nyere dansk politik“.

Den 25.6.1993 var Berlingske Tidende overvejende positiv i sin 
anmeldelse af arbejdsmarkedsreformen. Det fremgik, at der var en 
høj grad af individuel frihed til at tilrettelægge sin tid som ledig. 
For ledige på kontanthjælp konstaterede avisen forbedringer og øge-
de muligheder for aktivering.

Sent i forløbet kom en rapport fra Teknisk Landsforbund med for-
slag om at afskaffe rådighedsbegrebet. Rapporten blev med referen-
ce til den netop vedtagne reform behandlet i Berlingske Tidende 
den 10.7.1993 i et interview med arbejdsminister Jytte Andersen (S), 
der insisterede på, at de ledige fortsat skulle stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Men med den nye lov kom flere tilbud og mere sy-
stematik ind i aktiveringen af de ledige. Om rapporten kommente-
rede hun: „De ønsker jo, at ledige kan melde sig ud af rådigheden 
og så nærmest indføre borgerløn. Det tror jeg er farligt for vores 
ansvarlighed over for de ledige“. Teknisk Landsforbund afviste dog, 
at det ønskede borgerløn, men insisterede på, at afskaffelsen af rå-
dighedsforpligtelsen ville få den positive effekt, at „A-kasser og AF 
vil kunne arbejde konstruktivt og fremadrettet i stedet for kontrol-
lerende. Det er udbuddet af reelle jobs, der mangler – og ikke dan-
skernes vilje til at søge og påtage sig arbejde“.

I en leder den 25.6.1993 gav Jyllands-Posten en overvejende po-
sitiv anmeldelse af skattereformen. Avisen forudså, at et stort antal 
boligejere ville omlægge fra højt til lavt forrentede lån. Det ville 
føre til et øget forbrug til gavn for beskæftigelsen. Jyllands-Posten 
var også overvejende positiv i omtalen af arbejdsmarkedsreformen 
den 30.6.1993, og den 3.7.1993 fik arbejdsminister Jytte Andersen 
lejlighed at give regeringens vurdering. Ministeren betonede, at re-
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formen lagde op til en aktiv arbejdsmarkedspolitik og fremhævede, 
at især aktiveringen af de svageste ledige ville blive bedre, og „lad 
mig fremhæve, at orlovsreformen i sidste fase blev ændret, således 
at ydelsen ved uddannelsesorlov fra nytår og i den resterende del 
af indeværende overenskomstperiode hæves til den fulde dagpen-
gesats. Hermed styrkes incitamentet yderligere til at gå på efterud-
dannelse“. Der ville også med orlovsordningerne blive mulighed for 
at få flere arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet til at besætte de ledige 
stillinger. Gennem ændringer af reglerne om supplerende dagpenge 
var det blevet sikret – hævdede ministeren – at det fremover altid 
kunne betale sig at tage arbejde – også ved job af kortere varighed.

JydskeVestkysten bragte en kronik den 30.6.1993 af Venstres for-
mand, Uffe Ellemann-Jensen, der afviste, at danskerne ville kaste 
sig ud i et øget forbrug i forlængelse af skattereformen. For de vidste 
jo godt, at regningen med en socialdemokratisk ledet regering skul-
le betales senere: „Vi vil ikke få det knæk i arbejdsløshedskurven, 
regeringen lover. Og når man begynder at forberede finansloven for 
1995, vil det stå klart, at underskuddet på statsfinanserne er ved at 
eksplodere. Samtidig med, at konkurrenceevnen udhules“.

Sammenfattende fik arbejdsmarkedsreformen en forudsigelig 
anerkendende omtale i Aktuelt og Politiken, og Berlingske Tidende 
og Jyllands-Posten var overvejende positive. Disse aviser betonede 
aktiveringen, herunder incitamenterne til efteruddannelse, samt 
den jobcirkulation, der var givet i orlovsordningerne. En egentlig 
kritik blev kun formuleret i JydskeVestkysten.

16.4.  Valgkampen september 1994: Aktuelt og 
Politiken

I august 1994 udskrev Poul Nyrup valg til den 21.9.1994, og med en 
fortsat høj ledighed blev valgkampens vigtigste emne de arbejdslø-
se, herunder hvilken effekt arbejdsmarkedsreformen fra 1993 havde 
haft. Op til valget pegede Venstre og Det Konservative Folkeparti på 
muligheden af en borgerlig regering med støtte fra Fremskridtspar-
tiet, hvilket blev udnyttet af modstanderne med argumenter om, at 
denne alliance ville trække langt mod højre.

Poul Nyrup Rasmussen lovede den 2.9.1994 i Aktuelt, at en ny 
socialdemokratisk ledet regering ikke ville indføre skærpede rådig-
hedsregler. Ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget havde finans-
minister Mogens Lykketoft også omtalt, at en kommende over-
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ophedning af økonomien ikke skulle løses ved finanspolitiske 
stramninger, men ved at sikre rådighed og mobilitet.

Den 7.9.1994 bragte Aktuelt nyheden „Ledigheden falder fortsat: 
Provinsen trækker læsset“. Avisen omtalte med forventning de kom-
mende ledighedstal for juli fra Danmarks Statistik, idet ledigheden 

Den 7.9.1994 meldte Aktuelt midt under valgkampen om faldende ledighed. 
Det var provinsen, der trak læsset. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesa-
len.
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i juni var faldet med 10.000. Aktuelt havde foretaget en rundspørge 
til 6 ud af 14 AF-regioner, der tydede på „masser af optimisme – og 
kun få flaskehalse“. Alt sammen gode nyheder i en valgkamp, hvor 
ledigheden var det centrale tema – akkurat som vælgerne priorite-
rede bekæmpelsen af ledigheden som det vigtigste politiske spørgs-
mål.

Den 7.9.1994 advarede Aktuelt også om, at de konservative vil-
le skærpe rådighedsreglerne og forkorte dagpengeperioden, hvilket 
LO på det bestemteste afviste. Statsministeren lovede i avisen, at det 
skulle være muligt for de hårdest ramte langtidsledige at få faste stil-
linger i det offentlige. Poul Nyrup havde således bebudet et opgør 
med det offentliges „svingdørspolitik“: „Først går man ud af sving-
døren som fyret. Så går man ind som langtidsledig. Så ud igen efter 
syv måneder. Og til sidst ind som delperiode-to-ledig i særligt tilret-
telagt beskæftigelsestilbud“.

Den 9.9.1994 kom de nye tal, der helt overraskende viste stigende 
ledighed i juli 1994. Aktuelt konstaterede, at det godt nok gik frem-
ad i økonomien, men at det omvendte kurveknæk var et alvorligt 
prestigetab: „Hele tre ministre, finansminister Mogens Lykketoft, 
økonomiminister Marianne Jelved og arbejdsminister Jytte Ander-
sen rykkede da også hurtigt ud med en fælles pressemeddelelse med 
titlen Ferie skaber kuk i ledighedsstatistikken“. Aktuelt spurgte: „Hvad 
nytter det at have ret, hvis folk ikke forstår forklaringerne? Eller 
ikke tror på dem. De fleste husker sikkert de pinagtige forårsmåne-
der, hvor regeringen gang på gang varslede faldende ledighed. Og 
hvor den gang på gang måtte stille med nye forklaringer på, hvorfor 
knækket udeblev“. Oppositionen havde da også taget mod de nye 
tal med kyshånd som dokumentation for den fejlslagne økonomi-
ske politik og for, at arbejdsmarkedsreformen ikke virkede.

Fra offentliggørelsen af den nye statistik og til den 16.9.1994 
førte de arbejdsløse en tilbagetrukket rolle i Aktuelt. Den 16.9.1994 
dukkede de imidlertid igen op med en markant placering på forsi-
den: „Ledigheden falder igen“. Som brødteksten uddybede: „Friske 
tal fra en række A-kasser viser et nyt fald i ledigheden i august må-
ned. Omsat til hele arbejdsmarkedet betyder tallene, at ledigheden 
midt i august kan være helt op til 30.000 lavere end sidste år på 
samme tid. Det markante fald er så meget mere bemærkelsesvær-
digt, som tilgangen til arbejdsmarkedet i øjeblikket er meget stort 
på grund af opsvinget. Inden for et år er der kommet 45.000 flere 
ud på arbejdsmarkedet, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Er-
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hvervsråd“. Inde i avisen fortsatte teksten: „Arbejdsløsheden dykker 
kraftigt i august-måned. Det viser et internt LO-notat med de nyeste 
ledighedstal, som Det Fri Aktuelt er i besiddelse af“. LO havde ud fra 
forholdene i 12 a-kasser beregnet tal for hele arbejdsmarkedet, og nu 

Men den 9.9.1994 måtte Aktuelt efter nye ledighedstal fra Danmarks Stati-
stik i en langt mindre opsætning skrive om „Det forkerte knæk“: „Ledigheden 
knækkede igen i juli. Opad“. Foto: Det Kongelige Bibliotek. Avislæsesalen.
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kunne der skydes igen på oppositionen: „LO-undersøgelsen viser, at 
ledigheden efter alt at dømme falder langt kraftigere i august end i 
juni, hvor også Danmarks Statistik noterede et fald i ledigheden“.

Den 17.9.1994 fulgte Aktuelt op med en orientering fra Dansk 

Tallene fra Danmarks Statistik rystede regeringens valgkamp. Men den 
16.9.1994 kunne Aktuelt berolige sine læsere med, at en LO-undersøgelse ba-
seret på opringninger til a-kasserne viste faldende ledighed. Foto: Det Konge-
lige Bibliotek. Avislæsesalen.
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Metalarbejderforbund, hvis hovedkasserer fortalte, at opsvinget vir-
kede meget stærkt. Nogle afdelinger i Jylland havde fuld beskæfti-
gelse: „Det er lige før, man kan mærke duften fra de glade tressere“. 
Da de ledige flyttede efter jobbene, var der heller ikke ved at danne 
sig flaskehalse. Den 17.9.1994 bragte avisen imidlertid også kritik af 
LO’s ledighedstal. „“Jeg tror, at der er gået en budstikke rundt i a-
kasserne om at komme med de her oplysninger. Og a-kasserne er jo 
domineret af det socialdemokratiske apparat, så det giver jeg ikke 
noget for“, siger Uffe Ellemann-Jensen. Han fastholder, at ledighe-
den er stigende“. Mere i Socialdemokratiets favør var meldingen fra 
Dansk Industri, der kunne iagttage en fremgang i beskæftigelsen. 
Mogens Lykketoft konkluderede, at LO’s tal „afmystificerer det for-
kerte knæk i juli og viser, at vi er på sporet“.

Temaet var hermed udlevet i Aktuelts dækning af valgkampen: 
Ledighedskurven var knækket, og Socialdemokratiet ville sikre de 
ledige anstændige vilkår.

Politiken noterede den 1.9.1994, at de ledige ikke ville kunne 
undgå lavere satser og en kortere dagpengeperiode, hvis Venstre og 
Det Konservative Folkeparti kom i regering, „det slår lederne af beg-
ge partier fast, efter at Fremskridtspartiet onsdag voldsomt kritise-
rede det fælles VK-oplæg – På ret kurs igen i 1995 – for helt at forbigå 
dagpengesystemet“. De to partiers ledere havde over for Politiken 
bekræftet, at der ville komme en dagpengereform, hvis de kom til 
magten. Politiken skrev i den anledning: „Det konservative forslag 
betyder en voldsom nedgang i dagpengeydelsen til de lavestlønne-
de, mens de højere lønnede kan se frem til en højere dækning det 
første ledighedsår“.

Et hovedpunkt var, at dækningen blev sænket fra 90 til 80 % af 
lønnen. Der var også forslag om, at dagpengemaksimum for det før-
ste år blev hævet til 180.000 kr. for at falde til 140.000 kr. det andet 
år og 110.000 kr. det tredje og fjerde, hvorefter dagpengene skulle 
stoppe. Der ville desuden blive tale om en skærpelse af adgangs-
kravene til 52 ugers beskæftigelse inden for de seneste fire år. Poli-
tiken advarede mod, at det konservative forslag ville betyde, at en 
kassedame ville miste godt 70.000 kr. over fire år. Derimod ville en 
metalarbejder have en økonomisk fordel. „Det bærende i en reform 
skal være en øget tilskyndelse til selv at søge arbejde og en større 
fleksibilitet, siger Hans Engell“4 (Politiken den 1.9.1994).
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16.5. Den borgerlige valgkamp, september 1994

Venstres statsministerkandidat, Uffe Ellemann-Jensen, meldte hårdt 
ud ifølge Berlingske Tidende den 2.9.1994: „Hvis vi skal skabe mu-
lighed for, at arbejdsløsheden kan komme væsentligt ned under de 
300.000, så skal der gennemføres reformer på det danske arbejds-
marked“. Han henviste til, at både Zeuthen-udvalget, Socialkom-
missionen og OECD havde anbefalet reformer. Samtidig pegede han 
på en række påtrængende krav til den kommende regerings arbejds-
markedspolitik. Disse krav var en del af Venstres og de konservati-
ves fælles valgoplæg: „Rådighedsforpligtelsen skal være så reel som 
muligt. Folk må ikke undslå sig et arbejde – om man så må anvende 
tvang“. Venstre insisterede også på øget mobilitet på arbejdsmarke-
det, indslusningsløn for de unge og afskaffelse af retten til orlov.

Samme dag bragte Berlingske Tidende også et interview med SF-
formand, Holger K. Nielsen, der formulerede et diametralt mod-
sat syn. Intervieweren lagde ud med en konstatering af, at SF vil-
le fjerne loftet over dagpengeperiodens længde: „Vi synes ikke, at 
problemet ligger i, at de arbejdsløse ikke vil arbejde. Problemet er, 
at der ikke er job nok. Og derfor vil det ikke løse noget som helst, 
at man strammer reglerne“. Journalisten spurgte: „Tror du, at alle 
arbejdsløse er reelt arbejdsløse?“, hvortil partiformanden svarede: 
„Ja, det tror jeg. Vi har en lovgivning, der gør, at man skal stå til rå-
dighed for arbejdsmarkedet. Og hvis de arbejdsløse ikke gider tage 
imod et job, så mister de deres dagpenge. Problemet er, at der ikke 
er job nok“. Lignende synspunkter, at arbejderne kun ønskede ar-
bejde ikke understøttelse, var ført frem af fagbevægelsen og Social-
demokratiet tidligere i århundredet. Men det havde været nemmere 
at hævde lønmodtagernes universelle arbejdslyst under 1960’ernes 
fulde beskæftigelse. Med 12 % ledige var udsagnet vanskeligt at af-
prøve i praksis. Egentlig ønskede Holger K. Nielsen heller ikke den-
ne ragekniv sat i funktion. SF ville give de arbejdsløse ret til at sige 
nej til jobtræning og uddannelsestilbud. Løsningen for at få flere i 
arbejde var ifølge SF at reducere arbejdsugen til 30 timer med løn-
kompensation for lavestlønnede. Derudover pegede SF på tvungen 
afspadsering ved overarbejde, øget boligbyggeri og uddannelsestil-
bud.

En artikel orienterede samme dag i Berlingske Tidende om, at de 
radikale havde mistet håbet om, at SF kunne indgå i et ansvarligt 
samarbejde med regeringspartierne, efter at SF havde fremlagt sit 
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forslag til „en solidarisk arbejdsmarkedsreform“. „“Det er rystende 
læsning. Jeg er meget skuffet. Det giver ikke rigtigt håb om, at SF 
efter valget vil være med til at bære byrderne“, siger de radikales 
arbejdsmarkedsordfører, Jørgen Estrup“. Ved siden af de krav Hol-
ger K. Nielsen havde skitseret i interviewet, var der bl.a. tale om, at 
arbejdsløse efter fire års ledighed skulle have ret til to års fuldtids-
arbejde. Allerede efter et år skulle indføres et krav om ret til jobtræ-
ning og uddannelse. Støttet arbejde skulle kun finde sted til fuld 
overenskomstmæssig løn og i en fuld arbejdsuge.

Den 4.9.1994 publicerede Berlingske Tidende en Gallup, der vi-
ste, at 47 % af vælgerne prioriterede arbejdsløsheden højest. Blandt 
SF- og S-vælgere angav 60 % ledigheden som det væsentligste sam-
fundsproblem. Kun 15 % af alle fremhævede landets økonomi. Den 
4.9.1994 kunne Berlingske Tidendes læsere orientere sig om de kon-
servatives valgoplæg: „Engell vil skære i de lavtlønnedes dagpenge 
(…). For os er der ikke noget tabu. Dagpengeperioden skal kortes 
ned, folk med gode lønninger skal have højere dagpenge i starten af 
deres arbejdsløshed, mens lavtlønnedes dagpenge skal sættes ned“.

I en leder den 6.9.1994 argumenterede Berlingske Tidende med 
afsæt i nogle synspunkter fremsat af overvismand Arne Larsen for 
en graduering af ydelserne. Især måtte de unge ikke fristes til pas-
sivitet af gode dagpenge. Derimod var avisen åben over for, at æl-
dre ledige kunne få en højere ydelse, da de mere eller mindre var 
afskåret fra arbejdsmarkedet: „Arne Larsens tanker ligger ikke fjernt 
fra den tidligere KV-regerings ideer om at nuancere dagpengesyste-
met, så den enkelte lønmodtager selv gennem sin forsikringspræ-
mie kan vælge, hvor høj understøttelsen skal være. Og hvor A-kas-
sernes medlemmer får et reelt økonomisk medansvar for, at verdens 
bedste dagpengesystem ikke misbruges“.

Den 7.9.1994 angreb den konservative folketingskandidat Jon 
Jørgensen regeringen: „Al Nyrups snak om det uansvarlige i at have 
så mange arbejdsløse, og at Socialdemokratiet vil knække kurven, 
er blevet ved snakken. Der er i dag ca. 20.000 flere arbejdsløse end i 
januar 1993, og det skønt der er lavet mange kunstige indgreb gen-
nem orlovsordninger. Det Konservative Folkeparti synes, at det er 
godt med orlovsordninger, men de skal baseres på aftaler mellem 
arbejdsgiver og den ansatte, og der skal kræves genbesættelse“. For 
at få flere i arbejde skulle mindstelønnen sættes ned: „Det vil be-
tyde, at der opstår flere beskæftigelsesmuligheder. Til dem, der sy-
nes, at det er forkasteligt at lade mennesker arbejde for en mindre 
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mindsteløn eller indslusningsløn, er svaret: Det er uværdigt, at en 
stor del af en ungdomsårgang holdes ude fra arbejdsmarkedet“. For-
slagene om en sænket mindsteløn blev senere aktualiseret gennem 
artikler om den globale konkurrence, med en hårdere international 
arbejdsdeling og truende afindustrialisering. Især beskæftigelsen 
var under pres, da den nye teknologi tillod en langt friere lokalise-
ring af de økonomiske aktiviteter.

Den 9.9.1994 dukkede ledighedstallene for juli 1994 så op, og 
Berlingske Tidende bragte en række kommentarer fra Venstre og 
konservative. Den konservative partileder, Hans Engell, konstate-
rede, at regeringens politik til bekæmpelse af ledigheden lå i ru-
iner, og grundlaget skred under regeringens samlede økonomiske 
politik. Det fremgik dog også af andre artikler i Berlingske Tidende 
denne dag, at de nye tal fra Danmarks Statistik næppe kunne bru-
ges som dokumentation for, at ledigheden reelt var stigende. Tvært-
imod fremgik det af meldinger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og fra 
fagforbundene, at ledigheden var på retur.

Sådan forløb dækningen af valgkampen i Berlingske Tidende 
indtil valget den 21.9.1994:

Borgerlige argumenter om en økonomisk uansvarlig regering, 
der ikke havde formået at knække arbejdsløshedskurven. Den øko-
nomiske uansvarlighed gav store underskud på statsfinanserne, og 
den dermed følgende høje rente ville standse det opsving, der var 
undervejs. Ledigheden ville ikke kunne komme væsentligt ned, før 
stigende lønninger igen ville svække konkurrenceevnen og bringe 
flere ud i arbejdsløshed. Det ultimative skræmmebillede var en re-
gering bestående af S, SF og Enhedslisten.

Jyllands-Posten gengav den 30.8.1994 regeringens valggrundlag. 
Det fremgik, at „arbejdsmarkedsreformen skal føres fuldt igennem, 
så alle ledige får hurtige, målrettede tilbud om uddannelse og job-
træning, der giver nye kvalifikationer og letter vejen til fast ustøttet 
arbejde“. Valgforskeren Lars Bille konstaterede, at V, K og Z meld-
te klart ud. De tre partier gik efter „et rent borgerligt flertal“ uden 
deltagelse af midterpartierne. Erobrede de magten, ville det være 
usædvanligt, idet der ikke havde været en borgerlig flertalsregering, 
siden Stauning havde overtaget magten fra Venstre i foråret 1929. 
De danske vælgere ønskede normalt ikke en blokpolitik, men rege-
ringsdannelser hen over midten. Så valgkampen var op ad bakke for 
de tre borgerlige partier.

Blokpolitikken var måske også ved at krakelere allerede i valg-
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kampens indledende fase. Jyllands-Posten meldte den 31.8.1994: 
„FRP-kritik af VK-plan“. Fremskridtspartiet var stærkt utilfreds med 
Venstres og de konservatives fælles forslag til det kommende års fi-
nanslov, her formidlet via partiets politiske leder Pia Kjærsgaard: 
„“På udlændingeområdet, kulturbudgettet og u-landsbistanden kan 
der foretages meget større besparelser“, siger hun og forlanger ind-
flydelse for at kunne støtte udspillet, som Fremskridtspartiet er pa-
rat til at forhandle om“.

Den 31.8.1994 bragte Jyllands-Posten på forsiden et interview 
med overvismand Arne Larsen, der forudså, at beskæftigelsen kun 
kunne øges, hvis dagpengesystemet blev lavet om. Især foreslog han 
graduerede ydelser med lavere satser og kortere dagpengeperiode 
for unge og måske højere satser og længere dagpengeperiode for de 
ældre. Inde i avisen noterede vismanden, at strukturledigheden, 
der af Jyllands-Posten blev defineret som det arbejdsløshedsniveau, 
hvorunder virksomhederne ikke kunne udvide produktionen som 
følge af mangel på arbejdskraft, lå omkring 300.000. Over for den-
ne ledighed forslog arbejdsreformen kun lidt. Med lavere dagpen-
ge og kortere varighed af dagpengene ville belønningen blive lave-
re lønninger og dermed lavere omkostninger for virksomhederne. 
„Inflationen vil fortsat holdes lav – og mest vigtigt for overvisman-
den – der vil blive skabt op mod 300.000 jobs herhjemme“. Ifølge 
overvismanden burde rådighedsforpligtelsen også strammes, så den 
ledige blev tvunget til at tage arbejde efter et halvt års ledighed.

Det havde været fremme i andre aviser, at de konservative til-
syneladende søgte ind mod den politiske midte, som valget skred 
frem. Den 1.9.1993 var det en forsidenyhed i Jyllands-Posten, at 
„Hans Engell advarer FRP“: „“Jeg vil advare imod, at Fremskridts-
partiet spænder buen så hårdt, at det skaber tvivl om troværdighe-
den af det samarbejde, vi nu søger at bygge op“, siger Hans Engell. 
Han afviser, at Det Konservative Folkeparti vil medvirke til kraftige 
nedskæringer i den offentlige sektor på et tidspunkt, hvor arbejds-
løsheden er så høj som i dag. „Det er hævet over enhver tvivl, at Det 
Konservative Folkeparti vedkender sig et socialt ansvar, og vi ønsker 
klart at fastholde det danske velfærdssamfund“ understreger den 
konservative leder“ (Jyllands-Posten den 1.9.1994).

Den 1.9.1994 fulgte Jyllands-Posten op på overvismandens 
overvejelser og knyttede an til den verserende valgkamp. I lederen 
„Dagpengene“ hævdede avisen, at „Socialdemokratiets generelle 
angst for nytænkning“ ikke burde stå i vejen for en reform af dag-
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pengesystemet. Arbejdsminister Jytte Andersens „besværgelser om 
uddannelse og jobtræning som en udvej på en strukturarbejdsløs-
hed på 300.000“ var for intetsigende. „Karakteristisk for magtba-
lancen i regeringen, hvor Socialdemokratiet er storebroderen, kom 
dagpengene slet ikke med i det lovkompleks, ministrene kalder en 
arbejdsmarkedsreform, og som de – ganske med urette – er så stolte 
af. Reformen greb slet ikke fat om nælden“ (Jyllands-Posten den 
1.9.1994).

Den 2.9.1994 bragte Jyllands-Posten det budskab fra Venstres 
politiske ordfører Anders Fogh Rasmussen, at partiet ikke hav-
de særlige ønsker om at skære i dagpengene. Dette stod ifølge Jyl-
lands-Posten i modsætning til tidligere markeringer. Jyllands-Po-
sten afdækkede imidlertid også uenighed i Venstre: „Afvisningen 
af at skære i dagpengene er næppe afstemt med partiformand Uffe 
Ellemann-Jensen. Han oplyste i går på partiets erhvervskonference 
på Christiansborg, at Venstre i valgkampen vil skitsere sine ønsker 
om en reform – som ser på bl.a. ydelser og støtteperiodens længde“. 
Partileder Hans Engell slog i samme artikel fast, at de konservative 
ønskede en reform i foråret 1995, baseret på at sænke satserne til 80 
procent og forkorte dagpengeperioden til fire år.

I Fremskridtspartiet var man overrasket over de nye meldinger 
fra dele af Venstre. Finansordfører Kim Behnke udtalte til Jyllands-
Posten: „Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi vil få en gennemgri-
bende dagpengereform, hvis VKZ får flertal“ (Jyllands-Posten den 
2.9.1994). En JP-analyse også fra den 2.9.1994 konstaterede: „Pia 
Kjærsgaards felttog mod Venstre og de konservative har for åbent 
tæppe afsløret, hvor sårbart VKZ-samarbejdet er. Samtidig har det 
isoleret Fremskridtspartiet netop på et tidspunkt, da partiet står for-
an en historisk mulighed for at få afgørende indflydelse på dansk 
politik“. Ifølge Jyllands-Posten havde Pia Kjærsgaard et stykke ad 
vejen ret i sin kritik, men strategisk var der fejlet, idet regerings-
partierne havde fået gratis skyts mod det borgerlige alternativ. Den 
3.9.1994 meldte Hans Engell igen klart ud ifølge Jyllands-Posten: De 
konservative ville have en dagpengereform, „hvor alle de ømme lig-
torne i det nuværende system bliver fjernet. Dagpengesystemet skal 
ikke være et livsvarigt forsørgelsessystem“.

Den 9.9.1994 kommenterede Jyllands-Posten de nye ledigheds-
tal: „Stigende ledighed en bombe i valgkampen“. Der var en intens 
nærkamp i gang ifølge avisen mellem regering og opposition, og 
også i Jyllands-Posten var der forskellige fortolkninger af, om tal-
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lene repræsenterede en reel stigende ledighed eller afspejlede nogle 
tekniske forhold i relation til afviklingen af sommerferien for nyan-
satte, der gik på ferie med dagpenge. Oppositionen var ikke i tvivl: 
Nyrups politik var slået fejl.

Den 12.9.1994 dukkede „det tredje arbejdsmarked“ op i Jyllands-
Posten, da Frank Jensen blev citeret for, at Socialdemokratiet vil-
le skabe flere job i det offentlige inden for miljø, ældresektoren og 
sundhedsvæsenet. „Frank Jensen forestiller sig, at kommunerne får 
lov til at råde over en del af dagpengene eller andre midler til passiv 
forsørgelse. Inden for de udvalgte områder skal kommunerne have 
ret til at bruge pengene til at oprette ordinære stillinger – mod at 
kommunen selv supplerer op til ordinær løn. „Hvis det offentlige 
ikke spiller en social rolle, kommer mange mennesker aldrig ind 
på arbejdsmarkedet. Desuden er det tosset, at så mange mennesker 
skal gå med ledige hænder, når der er uløste opgaver“, siger Frank 
Jensen“.

Blandt regeringspartierne var der nu heller ikke fuldt fodslag, 
her igen med de arbejdsløse som omdrejningspunkt. Få dage før 
valget citerede Jyllands-Posten Marianne Jelved for at ville kræve en 
ny job-reform, der skulle tvinge langtidsledige over i fag med bedre 
beskæftigelsesmuligheder. Artiklen fortsatte: „“Samfundet har sim-
pelthen ikke råd til at have mennesker gående og vente på et job, 
som de ikke får. Vi bliver nødt til at stramme kravene. Der er ikke 
nogen kære mor“, siger Marianne Jelved“. Hun frygtede, at der al-
lerede med 270.000 ledige kunne blive store vanskeligheder med at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft, hvorved de radikale syntes at have 
anerkendt, at niveauet for strukturledigheden lå omkring 270.000.

I en analyse den 31.8.1994 konstaterede JydskeVestkysten: „VK-
udspil uden skarpe kanter“. „Det er et udspil, der ikke ensidigt retter 
sig ind efter et muligt VKZ-flertal efter valget (…). I stedet demon-
strerer VK-oplægget, at vejen til regeringsmagten går over midten i 
dansk politik. De to partier har undladt en række tidligere sparefor-
slag. Intet om lavere dagpengesatser, intet om færre offentligt ansat-
te. „Oplægget dementerer ethvert angreb på os for at ville ødelægge 
velfærdssamfundet“, som Hans Engell sagde på pressemødet. Ven-
stres næstformand Anders Fogh Rasmussen tilføjede, at de to par-
tier „ingen planer havde om razziaer mod dagpenge- og bistands-
modtagere“.

Den 2.9.1994 kom så den modstridende melding fra Ellemann-
Jensen: „Indslusningsløn til unge, større mobilitet blandt arbejds-
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løse og mere tvang mod ledige for at tage anviste job. Det vil en 
borgerlig regering straks gå i gang med, før der kan gennemføres en 
dagpengereform“.

Den 3.9.1994 gengav JydskeVestkysten CD’s beskæftigelsesmæs-
sige overvejelser: „Der bør skabes særlige jobordninger for de må-
ske hundredetusinder af ledige, som vil blive hægtet af og ikke kan 
få job trods det økonomiske opsving, mener CD’s leder, industri- 
og samordningsminister Mimi Jakobsen“. Ministeren frygtede, at 
manglende uddannelse og lang ledighed ville forhindre, at disse tu-
sinder fik arbejde på overenskomstmæssige vilkår. „I stedet forestil-
ler Mimi Jakobsen sig, at disse mennesker kan få arbejde på service-
området eller lignende til en lavere løn end hidtil set – helt ned til 
40-50 kr. i timen – hvor det offentlige så skal gå ind og „runde op““.

Den 7.9.1994 var ledighedstallene for juli også genstand for om-
tale i JydskeVestkysten, der konstaterede, at regeringen var fanget 
i sin egen retorik, hvor netop knækket på kurven, var gjort til et 
kardinalpunkt. I en af de sidste ledere inden valget dukkede det 
omvendte knæk igen op i JydskeVestkysten: „Regeringen har lagt 
mange kræfter i at knække den opadgående kurve, uden at resulta-
tet har virket overbevisende. Da Danmarks Statistik for nogle dage 
siden offentliggjorde de seneste tal for arbejdsløsheden i juli, viste 
de omstridte tal på kurven afgjort et knæk. Men det var i den for-
kerte retning! De nye tal blev et stort debatemne i sidste fase af valg-
kampen, og den borgerlige opposition spurgte med rette, om ikke 
regeringens socialdemokratiske politik var slået fejl? Det store antal 
danskere på orlov holdes ude af statistikken, alligevel knækker den i 
opadgående retning. Svaret giver sig selv, og da regeringen har valgt 
at blive bedømt på bekæmpelsen af arbejdsløsheden, er der tale om 
et politisk selvmål, som ikke glemmes på onsdag“.

Lederen hævdede, at ledigheden næppe ville blive afskaffet in-
den årtusindskiftet, og at det reelle antal ledige måske svingede 
mellem 600 og 900.000, hvis man indregnede efterlønnere, dan-
skere på bistandshjælp og på førtidspension.

16.6. Sammenfatning
Efter regeringsskiftet i 1993 meldte aviserne om dystre udsigter for 
dansk økonomi. Alligevel insisterede regeringen på, at den ville få 
held med at bekæmpe ledigheden, men at der ville blive tale om 
et langt sejt træk. Aktuelt og Politiken sluttede op om denne vur-
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dering, idet regeringen fik en god presse i de to aviser, der insiste-
rede på en aktiv arbejdsmarkedspolitik. I Politiken blev økonomi-
minister Marianne Jelved citeret for, at en nedbringelse af ledighe-
den ville kræve en moderat lønudvikling, hvorved hun placerede 
sig inden for en radikal tradition med rødder tilbage til 1960’ernes 
indkomstpolitik. Blandt oppositionsaviserne var Jyllands-Posten og 
JydskeVestkysten mest kritiske. Jyllands-Posten krævede vidtgående 
reformer af sociallovgivningen, og JydskeVestkysten kritiserede re-
geringen for at have visioner på arbejdsmarkedet, der var de falle-
rede systemer i Østeuropa værdige.

Efter vedtagelsen af arbejdsmarkedsreformen i juni 1993 præ-
senterede Aktuelt den som et målrettet forsøg på at styrke aktive-
ringsaspektet, og lagde desuden vægt på en nødvendig satsning på 
efteruddannelse af de ledige for at undgå flaskehalse. Endelig lagde 
avisen vægt på, at orlovsordningerne skabte jobrotation til gavn for 
de ledige. Også Politiken betonede, at reformen ville skabe incita-
menter til uddannelse og til jobrotation. Men via et interview med 
økonomiminister Marianne Jelved blev det accentueret, at der nu 
kom et loft over dagpengeperiodens længde, hvorimod det blev af-
vist at skære i satserne. Berlingske Tidende og Jyllands-posten var 
overvejende neutralt refererende, mens den mere kritiske linje igen 
skulle findes i JydskeVestkysten.

I august 1994 udskrev Poul Nyrup Rasmussen valg til den 
21.9.1994. Med en fortsat høj arbejdsløshed blev valgkampens vig-
tigste emne bekæmpelsen af arbejdsløsheden. I Aktuelt blev det be-
tonet, at Socialdemokratiet var imod stramninger af dagpengereg-
lerne. KVZ ville derimod ifølge Aktuelt skære i satserne og forkorte 
længden af dagpengeperioden. I argumentationen indgik også, at 
arbejdsløsheden var på vej ned, hvilket argument imidlertid blev 
svækket, da ledighedstallene for juli 1994 viste en igen stigende le-
dighed, og i den sidste del af valgkampen centrerede Aktuelt om at 
imødegå denne statistik. Politiken brugte ligeledes KVZ som skræm-
mebillede. Denne blok ville gennemføre en hårdhændet justering 
af dagpengereglerne, hvor de i forvejen dårligst stillede på arbejds-
markedet ville få ringere vilkår i dagpengesystemet.

Hvor Politiken og Aktuelt advarede mod en alliance af Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet søgte Berlingske 
Tidende at fremmane, hvilken trussel SF udgjorde for samfunds-
økonomien, hvis partiet blev en del af regeringens parlamentari-
ske grundlag. Berlingske Tidende gengav desuden borgerlige argu-
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menter om en økonomisk uansvarlig regering, der end ikke havde 
formået at knække arbejdsløshedskurven, på trods af at orlovsord-
ningerne sminkede tallene. Uansvarligheden resulterede i store 
underskud på statsfinanserne, og den dermed følgende høje rente 
ville nedjustere det opsving, der var undervejs. Med de gældende 
arbejdsmarkedsordninger ville ledigheden ikke komme væsentligt 
ned, før stigende lønninger igen ville svække konkurrenceevnen og 
bringe flere ud i arbejdsløshed.

Jyllands-Posten henviste til, at valget var et valg mellem en rød 
og en blå blok, men at vælgerne kunne have svært ved at erkende 
dette, idet den afgående regering ret beset var en diffus størrelse.

Den borgerlige bloks valgkamp blev dog ifølge avisens tolkning 
svækket af uklare meldinger i forhold til behovet for en dagpenge-
reform. Selv havde avisen tidligt i valgkampen bragt emnet op gen-
nem et interview med overvismand Arne Larsen, der havde fremsat 
det synspunkt, at en strukturledighed omkring 300.000 personer 
ikke ville kunne bekæmpes uden en dagpengereform med lavere 
dagpengesatser og en forkortet dagpengeperiode. Dertil kom et krav 
om indslusningsløn for de unge. Da Danmarks Statistik publicerede 
en stigende ledighed i juli 1994, fik dette forventeligt en intensiv 
dækning i Jyllands-Posten: Den socialdemokratisk ledede regering 
havde ikke bestået sin duelighedsprøve.

JydskeVestkysten tegnede som Jyllands-Posten et billede af en 
valgkamp, hvor to blokke stod over for hinanden. Men det frem-
gik også her, at den borgerlige blok kom med usikre meldinger om 
behovet for en reform af lovgivningen om arbejdsløshedsdagpen-
ge. Det kunne påvirke beskæftigelsesudsigterne helt frem mod år-
tusindskiftet.
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Noter
1 Ebbe Kühle (2001), s. 56.

2 I december 1991 besluttede samtlige partier i Folketinget at indlede et ud-
redningsarbejde vedrørende arbejdsmarkedets strukturproblemer. Der blev 
samtidig nedsat en politisk følgegruppe – „Zeuthenudvalget“ – der tidligt 
i 1992 indledte udvalgsarbejdet. Udvalget skulle evaluere de gældende ord-
ninger på arbejdsmarkedet og komme med forslag til reformer af arbejds-
markedspolitikken. Udvalget konkluderede bl.a. i sin rapport fra juli 1992, 
at forsøgene på at reducere ledigheden via øget offentlig beskæftigelse og 
begrænsninger af arbejdsudbuddet havde været problematiske, hvad angik 
langtidsvirkningerne. I stedet skulle tidlig og målrettet aktivering skabe en 
bedre ligevægt mellem udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Flest 
muligt ledige skulle kvalificeres til at finde varig beskæftigelse på normale 
vilkår (se også: Udredningsudvalget om arbejdsmarkedets strukturproble-
mer (1992)).

3 Overgangsydelse til langtidsledige 55-59-årige medlemmer af en a-kasse var 
indført i 1991, jf. Viggo Jonasen (1998), s. 255.

4 Opmærksomheden på de økonomiske incitamenter var udtalt i Vesteuropa 
og havde været det i nogle år. Et overblik over den forskningsmæssige vi-
den om forholdet mellem arbejdsudbuddets størrelse på den ene side og vel-
færdsstatens skatte- og socialpolitik på den anden i en række nordvesteuro-
pæiske lande blev udgivet i 1993 i A.B. Atkinson og Gunnar Viby Mogensen 
(red.)(1993).
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17.  150 års debat om de arbejdsløse

17.1. 1848-1907
Spørgsmålet om retten til arbejde for arbejdsløse proletarer dukke-
de op i den københavnske presse i foråret 1848 under påvirkning 
fra de revolutionære begivenheder i Paris. En enkelt avis, Kjøben-
havnsposten, forfægtede denne ret, men karakteristisk for arbejder-
spørgsmålets endnu svage stilling, var opinionen helt overvejende 
imod en rettighedserklæring. De nationalliberale og konservative 
aviser hævdede, at det ville skabe dovne arbejdere og være begyn-
delsen på et socialistisk styre i Danmark.

Efter 1848 og indtil begyndelsen af 1870’erne kan tilgangen i 
aviserne sammenfattes i sloganet hjælp til selvhjælp. Vægten lå på 
via tidens filantropiske foreninger at få arbejderne hævet åndeligt 
og kundskabsmæssigt, så de bedre kunne klare sig i samfundet. Ko-
deordet var uddannelse. Det var desuden vedtagen nationalliberal 
visdom, at liberaliseringen af erhvervslivet ville være den bedste 
løftestang ved bekæmpelsen af arbejdsløshed, idet et frit erhvervs-
liv ville blomstre og skabe opdrift i økonomien. Initiativer, der ud-
sprang fra arbejdernes egne rækker, havde endnu ikke set dagens lys 
på trods af, at nøden i perioder med høj arbejdsløshed var skræm-
mende synlig.

Efter etableringen af en socialistisk bevægelse i 1871 blev tema-
et især holdt ved lige af dennes presse, fra 1874 i partiavisen So-
cial-Demokraten. I de første år af 1870’erne var der kun få indlæg, 
da tiderne var gode og beskæftigelsen høj. Det ændrede sig drama-
tisk i anden halvdel af 1870’erne, og det var nu, at den socialistiske 
aktivisme blev lagt fast med agitation i Social-Demokraten, folke-
møder, vedtagelse af resolutioner og aflevering af disse resolutioner 
til myndigheder og rigsdag. Et første resultat kom, da regeringen 
Estrup midt i en hård arbejdsløshedsvinter i februar 1877 fremlagde 
et lovforslag om statslån til kommunerne til lokale beskæftigelses-
arbejder. Da Højre havde fremlagt sit forslag, formulerede Venstre et 
supplerende forslag om, at staten skulle stille 1 mio. kr. til rådighed 
for den fri fattigforsørgelse ude i kommunerne, dvs. den fattigfor-

Hvad skre aviserne.indb   323 24-09-2008   14:16:31



324

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

sørgelse, der ikke udløste tab af borgerlige rettigheder. Begge forslag 
blev levende debatteret i aviserne. Højres gik igennem Rigsdagen, 
mens Venstres faldt i Landstinget. Under alle omstændigheder var 
de arbejdsløse nu et centralt emne i dagspressen.

Under ny arbejdsløshed i midten af 1880’erne søgte Højre i en 
evig kamp om arbejderstemmerne at få love igennem til fordel for 
de ledige (og til fordel for Højres hjertesag: Københavns befæst-
ning). Under det politiske dødvande i disse provisorieår kom der 
imidlertid ikke noget ud af initiativerne, og i fravær af et offentligt 
engagement blev den private velgørenhed fortsat af stor betydning. 
I Social-Demokraten kunne læserne orientere sig om, at også fagfor-
eningerne gennemførte indsamlinger, og kapaciteten til velgørenhed 
blev væsentlig i den ideologiske kamp om arbejdernes hjerner og 
hjerter. Et resultat var, at krisen blev årsag til det bredere gennem-
brud for fagforeningernes arbejdsløshedskasser.

Fra rigsdagssamlingen 1896-97 og til 1902-03 fremsatte Social-
demokratiet i hver samling et lovforslag om bidrag fra statskassen 
til understøttelseskasser for arbejdsløse. Social-Demokraten frem-
førte partiets argumentation om, at netop arbejdsløsheden var sam-
tidens største sociale problem, og at det var nedfældet i Grundlo-
ven, at staten havde pligt til at understøtte dem, der ikke kunne 
ernære sig selv. Samlingen 1902-03 gav et gennembrud for tanken 
om anerkendte a-kasser, da nu også Højre fremsatte et forslag under 
den forudsætning, at kassernes økonomi blev holdt skarpt adskilt 
fra fagforeningernes. Efter et kommissionsarbejde passerede en lov 
om anerkendte a-kasser Rigsdagen i 1907.

Under debatten i 1906/07 trådte det frem, at der var politisk enig-
hed om, at staten burde støtte anerkendte a-kasser. Lovgivningsmag-
ten havde erkendt, at økonomien var underkastet bølgebevægelser, 
der fra tid til anden gav ledighed. Der var derfor en accept af, at staten 
skulle træde til med hjælp til frivillige forsikringsordninger.

Dér, hvor skellene gik i debatten, var for det første, at Socialdemo-
kratiet med støtte fra Det Radikale Venstre krævede, at fagforenin-
ger og a-kasser skulle høre sammen organisatorisk. Heroverfor stod 
Venstre og Højre, der argumenterede for en organisatorisk adskillel-
se. Fagforeningerne var kamporganisationer og burde ikke modtage 
statsstøtte, og uorganiserede burde også have adgang til at melde sig i 
a-kasse uden at skulle underkaste sig en fagforening. For det andet var 
der en forskel i vurderingen af effekterne på det, datiden betegnede 
som „arbejdsmoralen“. Især Venstre ønskede en kontrol, der skulle 
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hindre misbrug i form af, at arbejderne foretrak at gå på dagpenge 
frem for at arbejde. Samtidig fremhævede Venstre, at der måtte være 
en mærkbar forskel på understøttelsen og daglønnen. I den modsatte 
ende af den politiske skala mente socialdemokraterne, at kontrollen 
ikke måtte praktiseres så hårdt, at arbejderne blev tvunget til at tage 
arbejde til en løn, der var under den gældende i faget. For arbejdersi-
den stod det klart, at en arbejdsløshedsunderstøttelse ville lægge en 
bund under løndannelsen, så store fald i reallønnen under en alvorlig 
krise kunne undgås. Med loven fik fagbevægelsen også et instrument 
til at hæve den faglige organisering, idet fagforeningsfolkene i prak-
sis overtog kontrollen med a-kasserne. Denne kontrol indebar, at der 
kunne indføres særligt høje kontingenter for medlemmer, der ikke 
stod i fagforening, og at fagforeningerne kunne håndhæve et reelt 
monopol på anvisning af arbejde inden for kassens område.

17.2. 1908-1945
I 1908, da en alvorlig krise i boligbyggeriet brød ud i København, 
opstod en syndikalistisk opposition, der så de arbejdsløse som et 
væsentligt mobiliseringsgrundlag. Socialdemokratiet stod derefter 
århundredet ud over for risikoen for, at en venstreopposition ville 
vokse sig stærk i tider med høj ledighed. Det fremgik af aviserne, at 
der som i 1906/07 forud for vedtagelsen af loven om anerkendte a-
kasser var en udbredt politisk enighed om, at det offentlige burde 
hjælpe de arbejdsløse, nu gennem forcering af anlægsarbejder og 
udvidede rammer for understøttelsen. Der var lagt op til en dob-
beltsidet strategi byggende på a-kasserne under gode konjunkturer 
og støtte via hjælpekasserne til fortsat hjælp til dem, der mistede 
deres ret til dagpenge under ekstraordinær ledighed.

Under Første Verdenskrig fik staten og organisationerne en om-
fattende betydning for en fastholden af et normalt samfundsmæs-
sigt liv. Med lav ledighed indtil efteråret 1917 var a-kasserne ikke i 
første omgang afgørende for denne statslige regulering, ligesom de 
arbejdsløse ikke optog aviserne, bortset fra en periode i efteråret 
1914. Det ændrede sig i foråret 1917, da ledigheden skød i vejret som 
følge af problemer med forsyningerne forårsaget af den uindskræn-
kede tyske ubådskrig.

I oktober 1917 søgte den radikale regering at inddæmme konse-
kvenserne af den tiltagende ledighed via en ekstraordinær lovgiv-
ning, der forbedrede understøttelsen og tillod nye grupper opta-
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gelse i kasserne. I december 1917 var de arbejdsløse alligevel præget 
af den syndikalistiske organisering af bevægelsen, og de arbejdsløse 
fremstod som en stadig mere artikuleret del af hovedstadens og de 
store byers liv. Social-Demokraten valgte i første omgang en form 
for omklamring af bevægelsen. Avisen udtalte sin tilslutning til de 
arbejdsløses krav, men undlod at lade de syndikalistiske organisato-
rer kom til orde. Samtidig gav avisen fyldige referater af den store 
virksomhed, parti, fagbevægelse og den radikale regering samt de 
socialdemokratiske kommuner gennemførte for de arbejdsløse. Det 
var et farligt dobbeltspil, idet det samtidig i den syndikalistiske avis 
Solidaritet stod klart, at det var syndikalisterne, der drev bevægel-
sen frem, og i de borgerlige aviser blev det fremhævet, at Stauning 
deltog i de arbejdsløses aktioner.

Da syndikalisterne optrappede kritikken af Socialdemokratiet, 
og da en ny gunstig lovgivning var ved at være på plads mod slut-
ningen af januar 1918, tonede Social-Demokraten rent flag: De ar-
bejdsløses krav var egentlig formuleret af fagoppositionen, men 
socialdemokraterne havde søgt at målrette bevægelsen mod parla-
mentariske krav. Nu måtte de socialdemokratiske ledere imidlertid 
sige fra, og kritikken af syndikalisterne blev formuleret i samme ha-
defulde sprog som modstandernes. De borgerlige aviser kvitterede i 
positive vendinger for denne distancering, og der var en overvejen-
de tilslutning til oprustning af a-kasserne og understøttelsen, dels 
under indtryk af den høje ledighed og dyrtiden, dels under indtryk 
af de revolutionære bevægelser ude i Europa. Tilslutningen var dog 
ikke så total, at de borgerlige aviser forsømte at pege på de „moral-
ske problemer“ ved en for generøs understøttelse: En for høj under-
støttelse ville skade arbejdslysten og fremme dovenskaben.

I Politiken blev den radikale indenrigsminister Ove Rode citeret 
for, at understøttelsen i visse tilfælde kunne nå minimallønninger-
ne. Men så var det ikke understøttelsen, der udgjorde problemet. 
Det var de lave lønninger. Det fremgik af Politiken og Social-Demo-
kraten, at de to bagvedliggende partier kørte et tæt parløb i vinteren 
1917-18 – også i spørgsmålet om arbejdsløshedsunderstøttelsen og 
initiativerne over for de arbejdsløse.

Karakteristisk for den syndikalistiske agitation var, at den lige så 
meget var vendt mod Socialdemokratiet og „a-kassebureaukratiet“ 
som mod kapitalismen som system. Karakteristisk var også, at syn-
dikalisterne søgte at mobilisere de arbejdsløse og herved presse So-
cialdemokratiet til stærkere aktionsformer. Ultimativt ønskede de 
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at bruge bevægelsen som en del af den revolutionære rejsning, hvor 
arbejderne gennem den sociale generalstrejke skulle overtage fabrik-
ker og værksteder, og her skulle reformistiske organisationer ikke 
hæmme udviklingen.

Stormen på Børsen i februar 1918 udgjorde et klimaks for de 
syndikalistiske aktioner blandt de arbejdsløse. Episoden var imid-
lertid af begrænset rækkevidde, bl.a. som følge af at en lovgivning 
med ekstra tilførsler til de arbejdsløse netop var færdigforhandlet. 
Herved blev den betydelige ekstraordinære hjælp, der var indledt i 
1917, fortsat og udvidet. Aviserne beskrev den syndikalistiske akti-
on som en fiasko. Kun Solidaritet fastholdt, at det var de arbejdslø-
se, der handlede som et revolutionært kollektiv. Vurderet som per-
soner beskrev de store aviser syndikalisterne som feje og kriminelt 
disponerede. Social-Demokraten så dem som splittelsesmagere. Når 
den borgerlige presse omtalte denne gruppering, var det ifølge den 
socialdemokratiske avis med den dagsorden, at de skulle forhindre, 
at arbejderklassen via et stærkt socialdemokrati og en enig fagbe-
vægelse fik kræfter til at handle politisk under dyrtid og udbredt ar-
bejdsløshed. Retrospektivt trådte det imidlertid frem, at de borgerli-
ge aviser var tilbageholdende i det sidste krigsår, da de ikke ønskede 
at provokere unødigt i en situation med stor social uro.

I løbet af foråret 1918 gik ledigheden kraftigt ned, og de arbejds-
løse mistede betydning for syndikalisterne, der kastede sig over 
lønkampe, aktioner for 8 timers arbejdsdagen og militærnægter-
agitation. Da de syndikalistiske uroligheder nåede et nyt og mere 
omfattende højdepunkt med optøjerne på Grønttorvet i november 
1918, var det karakteristisk nok ikke med de arbejdsløse som om-
drejningspunkt.

I 1919 var tiden under gunstigere konjunkturer kommet til at 
afvikle krigens særordninger, herunder den ekstraordinære lovgiv-
ning om a-kasserne. De borgerlige aviser bed sig fast i „det moralske 
problem“, dvs. at høje understøttelser nedbrød „arbejdsmodet“. De 
borgerlige politikere ønskede at vende tilbage til udgangspunktet 
for a-kasserne: Hjælp til selvhjælp byggende på forsikringstanken og 
med virksomme kontrolbestemmelser. I tilknytning til de syndika-
listiske arbejdskampe ønskede de borgerlige politikere at fratage de 
arbejdsløse understøttelsen, hvis de nægtede at tage anvist arbejde 
på en virksomhed, der var ramt af en overenskomststridig konflikt. 
Ved udgangen af 1919 vendte lovgivningen under stor beklagelse 
fra Social-Demokraten tilbage til en ordinær forsikringspraksis.
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Argumenterne var ens i de borgerlige aviser frem gennem 
1920’erne: En alt for høj understøttelse ødelagde arbejdsmoralen, 
og a-kasserne blev brugt som statsligt finansierede strejkekasser. 
Det medvirkede til et væld af strejker, og det resulterende lønniveau 
modsvarede ikke arbejdsproduktiviteten, hvilket bidrog til at ska-
be arbejdsløshed. Social-Demokraten svarede igen med argumenter 
om asociale nedskæringer i det store landbrugs og industriens in-
teresse, og klassekampsretorikken var mere udtalt end op til Første 
Verdenskrig. Teoretisk slog man på, at en indskrænkning af købe-
kraften ville uddybe tiårets betydelige beskæftigelsesproblemer. En-
delig truede man med, at arbejdernes respekt for indgåede aftaler på 
arbejdsmarkedet ville opløses, hvis staten medvirkede til at presse 
lønningerne via arbejdsløshedslovgivningen. Den ideologisk-poli-
tiske kamp resulterede i 1927 i markante begrænsninger for fortsat 
hjælp under langvarig ledighed, og det var et vigtigt mål for den so-
cialdemokratisk-radikale koalition, der overtog regeringen i foråret 
1929, at gennemføre en revision af a-kasselovgivningen.

1930’ernes internationale krise slog for alvor igennem i Danmark i 
efteråret 1930, og debatten tog til i takt med de stigende ledighedstal 
og i takt med, at DKP mobiliserede de arbejdsløse til en række meget 
synlige aktioner under en agitationsform, hvor Socialdemokratiet i 
Arbejderbladet og på offentlige møder blev udlagt som arbejderklas-
sens klassefjende nummer et.

I efteråret 1931 var krisen så udtalt, at skiftende forligspartnere 
frem til og med Kanslergadeforliget i januar 1933 indgik forlig med 
den socialdemokratisk-radikale regering om en national krisepolitik. 
Ideologisk betød denne politik, at de borgerlige partier i deres presse 
måtte slække på den ellers så velkendte behandling af temaet „de ar-
bejdsløse“. Man måtte for en tid undgå en stærk betoning af, at un-
derstøttelse ud over forsikringsprincippet svækkede arbejdsviljen og 
gav afsæt for et kunstigt højt lønniveau, der i sig selv skabte ledig-
hed. I denne proces slog de borgerlige aviser enten på, at de bagved-
liggende politiske partier havde indgået forlig for at sikre helhedens 
interesser, dvs. sikre demokratiet, eller for at støtte deres vælgeres er-
hvervsinteresser. Regeringsaviserne Social-Demokraten og Politiken 
betonede også de samfundsmæssige aspekter og markerede samtidig, 
at de arbejdsløse var blevet sikret en anstændig tilværelse i et vanske-
ligt parlamentarisk klima.

Efter 1933 blev konjunkturerne bedre, selvom ledigheden fortsat 
lå højt. Da forligsviljen nu var mindre udtalt hos de borgerlige partier, 
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og efter at regeringen i 1936 opnåede flertal i Landstinget reelt min-
dre afgørende, skete der et tilbagefald til de velkendte positioner. De 
ideologiske fronter fra 1920’erne havde på det nærmeste genetableret 
sig, da krigen kom til Danmark i april 1940.

For den socialdemokratiske argumentation var det nye i 1930’erne, 
at en velfungerende understøttelsespolitik samt beskæftigelsesarbej-
der kunne holde de arbejdsløse borte fra nazismen. Rent faktuelt ud-
foldede Social-Demokraten en stærk argumentation for, at arbejderne 
skulle holde sig langt væk fra den totalitære fristelse, hvad enten den 
bød sig til fra højre eller venstre.

Ved etableringen af en folkefrontsstrategi i 1936 skiftede argumen-
tationen i Arbejderbladet karakter med en nedtoning af den tidligere 
hadske kritik af Socialdemokratiet. DKP nåede dog på intet tidspunkt 
i 1930’erne nogen parlamentarisk betydning. I den nazistiske presse 
blev de mange arbejdsløse anvendt som et af de væsentligste argu-
menter for overgangen til en anden statsform: Den korporative stat.

Under besættelsen fandt der fra april 1940 til august 1943 et sam-
arbejde sted mellem de fire gamle partier, der forenedes i en sam-
lingsregering. Overordnet kan noteres en midtersøgende holdning 
hos partierne, hvor de gamle ideologiske synspunkter på understøt-
telse og kontrol af de arbejdsløse blev blødt op. Denne opblødning 
kom også til udtryk i debattørernes syn på det samfundsgavnlige i 
offentlige beskæftigelsesarbejder for at mindske ledigheden. Hvad 
der ikke blev nævnt, men hvad der har været medvirkende til den 
positive holdning i fx Berlingske Tidende, var en bagvedliggende 
trussel om tvangsudskrivning af arbejdskraft til Tyskland. Dertil 
kom frygten for, at de arbejdsløse kunne mobiliseres af kommuni-
sterne eller de danske nazister.

En vedvarende opponent mod det konsensussøgende var det na-
zistiske Fædrelandet, der afviste, hvad avisen betegnede som lap-
peløsninger. Kun et systemskifte kunne helt og aldeles afskaffe ar-
bejdsløsheden.

Frem mod befrielsen indtog de arbejdsløse en mere markeret 
placering i aviserne, og det fremgik, at der var en stærk stemning for 
at undgå en fredskrise som den efter Første Verdenskrig. Myndig-
hederne opbyggede i forståelse med politikerne en pulje af beskæf-
tigelsesarbejder, der kunne sættes i værk, når materialeforsyningen 
tillod dette. Samtidig opfordrede politikerne erhvervslivet til at tage 
sin del af ansvaret for at fastholde beskæftigelsen.

Land og Folk søgte at rejse arbejderne om kravet om fuld kom-
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pensation ved arbejdsdeling eller arbejdsløshed, og i marts 1945 ar-
rangerede embedsmændene i Departementschefstyret i forståelse 
med de gamle partier nogle ordninger, der kom disse krav i møde. 
Kommunisterne søgte også at få krav om fuld beskæftigelse indflet-
tet i befrielsesregeringens program. Formelt set lykkedes dette ikke. 
Men den fulde beskæftigelse og en dækkende kompensation i til-
fælde af ledighed eller arbejdsfordeling indgik i regeringens tiltræ-
delseserklæring i maj 1945. Fra faglige kongresser lød der krav om 
fuld beskæftigelse, og fra USA og England kom der meldinger om, at 
arbejdsløsheden var afskaffet.

17.3. 1950-1990’erne
Da VK-regeringen trådte til i efteråret 1950 var der ro omkring „de 
arbejdsløse“. Men fra foråret 1951 blev en stigning i arbejdsløshe-
den kørt i stilling i Social-Demokraten som et argument mod den 
borgerlige regering: Socialdemokraterne ville ikke acceptere en poli-
tik, der brugte arbejdsløsheden som middel til løsning af Danmarks 
valutariske og økonomiske problemer. Samtidig argumenterede So-
cial-Demokraten, at forekomsten af arbejdsløshed var en uhensigts-
mæssig måde at løse landets problemer på. Arbejdsløshed eller fryg-
ten for arbejdsløshed hævede ikke produktiviteten, og en mindre 
produktion stillede Danmark ringere i udenrigshandelen, ligesom 
byrden af de øgede forsvarsudgifter som følge af Danmarks NATO-
medlemskab blev tungere at bære. I stedet krævede avisen økono-
misk samordning af investeringer og produktion med et offensivt 
industripolitisk sigte.

Omvendt hævdede de borgerlige aviser, at den strammere pen-
gepolitik og forbrugsbegrænsningen var et sundt forsvar for valu-
taen under en nødvendig liberalisering af udenrigshandelen. Helst 
havde den borgerlige regering set indgreb via pristalsreguleringen 
for at dæmpe lønstigningstakten. Men dette blev kategorisk afvist 
af fagbevægelsen og Socialdemokratiet. De borgerlige aviser vendte 
sig imod enhver tanke om øget styring af erhvervslivet. Man måtte 
tværtimod søge mod en liberalisering af det økonomiske liv og en 
øget geografisk og faglig mobilitet, dvs. en begrænsning af fagfor-
eningernes „arbejdsmonopol“. Ved den valgkamp, alle vidste skul-
le komme efter grundlovssagens løsning i sommeren 1953, var det 
overordnede socialdemokratiske tema nu trukket klart op.

Da valgkampen brød ud i begyndelsen af september 1953 kunne 
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de borgerlige partier i Vestkysten og Berlingske Tidende godskrive 
sig en fyldt valutakasse og balance på statsbudgettet. Oveni hav-
de sommeren i kombination med gode internationale konjunktu-
rer bragt ledigheden ned, hvilket førte til argumenter af typen „be-
skæftigelsen har aldrig været bedre“. Selv da ledigheden var højest, 
var den i øvrigt ikke værre end under Socialdemokratiets regerings-
periode. Disse synspunkter fandt ikke samme klangbund i Jyllands-
Posten, der var optaget af at føre valgkamp for det nye borgerlige 
parti, De Uafhængige, idet dette parti efter avisens vurdering ville 
føre en mere rendyrket borgerlig politik.

Ikke overraskende kørte Social-Demokraten de arbejdsløse frem 
i valgkampen. Da arbejdsløsheden ved en nøgtern betragtning ikke 
var særlig stor, valgte avisen at formulere en skræmmekampagne, 
hvor den spurgte sine læsere, om de havde mod til at gå forværrede 
konjunkturer i møde under en regering, der kun kendte til kredit-
stramninger og øget arbejdsløshed som middel til at løse krisen.

Politiken støttede den radikale kongstanke om dannelsen af en 
centrumregering bestående af Det Radikale Venstre, Venstre og So-
cialdemokratiet. Her kunne det ikke bære at trække temaet „de ar-
bejdsløse“ ind i valgkampen, da man uundgåeligt ville komme til 
kun at støtte den ene part i en mulig regeringskoalition.

Selvom der i sommeren 1953 var forholdsvis lav ledighed, fort-
satte den med at være tyngende indtil slutningen af 1950’erne, og i 
afgrænsede områder i Jylland nåede den i vinterhalvåret ekstreme 
dimensioner. Det bevirkede, at 1950’ernes videre debat om de ledige 
i stor udstrækning blev en debat om, hvad staten kunne gøre for de 
såkaldte „arbejdsløshedsøer“. Diskussionerne tog fart ved socialde-
mokraternes overtagelse af regeringen i oktober 1953 med positiv 
omtale i Social-Demokraten. Bag løsningsforslagene lå visioner om 
en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.

I april 1955 fremsatte den socialdemokratiske regering en række 
forslag med staten som den udfarende kraft. Der skulle satses på 
aktiviteter, der skabte varige arbejdspladser, mens beskæftigelsesar-
bejder skulle have lav prioritet. Billige industrilån, lån til fiskeindu-
strien og til grundforbedring samt mobilitetsfremme var eksempler 
på denne strategi. I de borgerlige aviser blev der nu lagt afstand til 
de elementer af planøkonomi, mere ortodokse borgerlige læste ud 
af forslagene. I stedet ønskede de borgerlige, at arbejdskraftens geo-
grafiske bevægelighed blev øget. Alligevel var forslagene om støtte 
til jordforbedring og udvikling af fiskeindustrien absolut spiselige 
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for Venstre og Det Konservative Folkeparti, og lovene gik igennem 
uden større problemer. I de kommende år fremstod det dog, at re-
formerne slet ikke slog til, og den økonomiske udvikling bidrog ikke 
til at mindske ledigheden.

I efteråret 1957 blussede debatten op igen, da finansminister Vig-
go Kampmann (S) publicerede en kronik i industriens hovedorgan 
Dagens Nyheder under rubrikken „De forsømte landsdele“. Kamp-
mann nåede frem til, at det handlede om at få tilført industri til 
Nordjylland, den vestlige del af Sønderjylland, Vestjylland og dele 
af Lolland. Det offentlige kunne bidrage med en udvikling af infra-
strukturen, finansiere industrihuse, og det kunne møde frem med 
risikovillig kapital. Så lod en kraftig røst fra Vestjylland sig høre, da 
direktøren for Cheminova Gunnar Andreasen med et stærkt gen-
nemslag i den jyske presse udgav pjecen: Vestjyllands Fremtid. I pje-
cen blev det hævdet, at politikerne og centraladministrationen var 
ligeglade med landsdelen. Andreasen gik videre med at skitsere en 
plan for industriel udvikling, baseret på lokale råstoffer, på en nær-
hed til Europas industrielle centre og på lokale arbejdskraftreserver, 
der vel at mærke havde en soliditet, man ikke kunne finde på helt 
samme niveau i andre egne af Danmark. Jyllands-Posten og Vestky-
sten sluttede op om initiativet. Pjecen blev fulgt op af begejstrede 
folkemøder. Ifølge referaterne var de vestjyske MF’ere stærkt positi-
ve. Fagforeningerne krævede beskæftigelsesarbejder, højere under-
støttelse og igangsættelse af industri.

Regeringens næste skridt var i foråret 1958 at fremsætte et forslag 
til lov om egnsudvikling. Forslaget, med bestemmelser om statsli-
ge lånegarantier eller direkte statslån til ny industri samt støtte til 
afklarende projektsondering, blev hilst velkommen i regeringsavi-
serne Politiken og Social-Demokraten. Da lovforslaget blev fremsat 
i Folketinget kunne samtlige aviser imidlertid melde om en stærk 
borgerlig modstand. Venstre frygtede, at loven ville blive en mur-
brækker for en socialisering af erhvervslivet, mens de konservative 
argumenterede, at regeringen hellere måtte sætte skatterne ned, så 
den private opsparing med dertil knyttede finansieringsmuligheder 
kunne fremmes. De borgerlige kritikere hævdede også, at loven var 
uklart formuleret. Snart ville hele landet vest for Valby Bakke melde 
sig med krav.

Med en nærmest pludseligt opstået mangel på arbejdskraft brød 
en diskussion om import af fremmed arbejdskraft ud i begyndelsen 
af 1960’erne. Debatten vandt styrke i sommeren 1964 i tilknytning 
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til en kronik i Aktuelt skrevet af den radikale handelsminister Hil-
mar Baunsgaard, der hævdede, at udenlandsk arbejdskraft kunne 
øge velstanden. Baunsgaard blev imidlertid – med undtagelse af Jyl-
lands-Posten og Politiken – mødt af en udbredt kritik. Fagbevæ-
gelsens modstand stod så absolut klarest for mu le ret, eksempelvis i 
Aktuelt, der jo ellers havde rejst debatten, men også gengivet i Ber-
lingske Tidende og Vestkysten. Fagforeningsrepræsentanter og so-
cialdemokratiske politikere lagde sig fast på en kurs, der skulle hol-
de 1960’erne ud: Man ville til hver en tid foretrække investeringer 
i ny teknologi frem for en import af fremmede arbejdere, der kun 
ville bidrage til at sænke lønnen og fastholde utidssvarende produk-
tions former. Mest afvisende var de ufaglærte, der havde båret det 
meste af ledigheden siden den første industrialisering.

De gode tider og den tilhørende udbygning af velfærdssam-
fundet aktualiserede mod midten af 1960’erne en revision af den 
næsten 60 år gamle lov om anerkendte a-kasser med senere knop-
skydninger. Arbejdsminister Erling Dinesen (S) nedsatte i 1964 et 
udvalg, der i 1966 barslede med en betænkning, der lagde op til 
markant forhøjede satser, hvilket var i overensstemmelse med ti-
dens opfattelse af, at staten havde en forpligtelse til at give erstat-
ning ved tab af indkomst som følge af en social begivenhed, og til 
indførelse af det såkaldte solidaritetsprincip. Med dette princip skulle 
medlemmerne i alle a-kasser, der modtog samme dagpengesats, be-
tale samme kontingent, uanset den faktiske ledighed inden for kas-
sens område, og staten skulle overtage hele den marginale risiko 
ved ændret ledighed. Betænkningen blev skrevet i en tid, hvor kun 
2 % af arbejdsstyrken gik arbejdsløse.

Debatten om arbejdsministerens lovforslag vidnede om en over-
raskende tilslutning til forhøjelsen af satserne understøttet af en 
politisk udmelding fra Det Konservative Folkeparti, citeret i fx Ber-
lingske Tidende, der gav udtryk for behovet for en hurtig forhøjelse 
af understøttelsen. Fortidens debat om høje satser, der kunne øde-
lægge arbejdsmoralen, blev ikke genoplivet. Den politiske samdræg-
tighed rakte dog ikke til spørgsmålet om, hvem der skulle varetage 
arbejdsformidlingen, og hvem der skulle administrere arbejdsløs-
hedsforsikringen. De borgerlige partier ønskede et statsligt system, 
mens Socialdemokratiet og fagbevægelsen ønskede, at fagbevægel-
sen fastholdt kontrollen. Debatten blev imidlertid ikke tilspidset 
og resultatet blev, at a-kasserne fastholdt udbetalingerne, mens ar-
bejdsformidlingen overgik til amtslige kontorer.

Hvad skre aviserne.indb   333 24-09-2008   14:16:32



334

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

Tidens enighed rakte heller ikke til i synet på lønudviklingen, 
hvor de borgerlige aviser advarede mod kraftige stigninger i lønnen. 
Man forudså, at disse stigninger med deraf følgende inflation ville 
skade den fulde beskæftigelse som følge af forringet konkurrenceev-
ne. I denne sammenhæng fik de støtte af Det Økonomiske Råd, der 
argumenterede for indkomstpolitik. Aktuelt hævdede med LO, at 
lønudviklingen kun fulgte udviklingen i produktivitet, der vitter-
ligt også var høj. Haltede lønnen under stigningen i produktiviteten 
ville det bidrage til en øget økonomisk ulighed i samfundet.

Året 1967 udviklede sig internationalt i en uheldig retning, og 
ledigheden gik op i efteråret 1967. Da den socialdemokratiske rege-
ring kom i mindretal i december 1967 i spørgsmålet om indefrys-
ning af en dyrtidsportion i et forsøg på at begrænse inflationen, 
blev beskæftigelsen gjort til valgets hovedspørgsmål af Socialdemo-
kratiet og Aktuelt, og de borgerlige partier og aviser fulgte trop. I 
Aktuelt hævdede socialdemokraterne, at en borgerlig regering ville 
føre en økonomisk politik, der ville forstærke den arbejdsløshed, 
der var ført med af de internationale konjunkturer. I de borgerlige 
aviser pegede man på, at arbejdsløsheden var steget under en so-
cialdemokratisk regering, der hvilede på et socialistisk flertal i Fol-
ketinget. Denne regering havde bidraget til et økonomisk uføre, og 
det socialistiske flertal havde skabt en frygt i toppen af erhvervslivet 
med et dårligt investeringsklima til følge. En borgerlig regering ag-
tede derimod, ifølge disse aviser, at føre en erhvervsvenlig politik, 
der kunne genskabe den fulde beskæftigelse.

På trods af 6 a 7 år med nærmest fuld beskæftigelse viste debat-
ten i januar 1968, at frygten for arbejdsløshed stadig måtte være til 
stede i befolkningen, hvilket er med til at nuancere indtrykket af de 
glade 60’ere. For de ufaglærte var ledigheden en realitet i dagligda-
gen, som de fra tid til anden måtte forholde sig til, selvom den fulde 
beskæftigelse var genetableret i begyndelsen af 1970’erne.

I foråret 1974 var der endnu uenighed mellem aviserne i deres 
vurdering af, hvor alvorligt oliekrisen i det sene efterår 1973 på læn-
gere sigt ville påvirke beskæftigelsen. Aktuelt var tidligt ude med 
meldinger om udsigt til alvorlig arbejdsløshed, og den anklagede 
regeringen Hartling (V) for at ville løse problemerne med hyperin-
flation og katastrofale handelstal gennem økonomiske indgreb, der 
nødvendigvis måtte skabe stigende arbejdsløshed. Derimod var Ber-
lingske Tidende afvisende over for, at et massivt ledighedsproblem 
var under opsejling. Tværtimod, argumenterede avisen, var det et 
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større problem, at erhvervslivet endnu manglede arbejdskraft. No-
genlunde samme meldinger kom i Jyllands-Posten, Politiken og 
Vestkysten, selvom billedet ind i mellem flimrede.

I august 1974 var krisetegnene nu så tydelige, at aviserne var 
enige om, at beskæftigelsen var alvorligt truet. Aktuelt kritiserede 
i hårde vendinger regeringens økonomiske politik, og Socialdemo-
kratiet og LO krævede, at regeringen greb til beskæftigelsesfrem-
mende foranstaltninger. Politiken kritiserede som Aktuelt regerin-
gen for en uforsvarlig økonomisk politik, der lod arbejdsløsheden 
vokse uden at gribe ind. Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og 
Vestkysten argumenterede for en indkomstpolitik og for at overføre 
arbejdskraft fra byggeriet til eksportindustrien. Det fremgik, at re-
geringen drøftede indkomstpolitiske løsninger med arbejdsmarke-
dets parter, hvor LO havde signaleret, at fagbevægelsen under visse 
omstændigheder – bevarelse af reallønnen og orientering mod ØD 
– kunne acceptere en indkomstpolitisk løsning.

Tidligt på efteråret 1974 gennemførte Aktuelt en ligefrem kam-
pagne med arbejdsløsheden som bærende tema med påstand om, 
at den borgerlige regering brugte arbejdsløsheden helt bevidst for 
at standse inflationen og nedbringe underskuddet på betalingsba-
lancen.

Berlingske Tidende afviste meget tidligt i forløbet en klassisk key-
nesiansk politik. Arbejdsløsheden kunne ganske vist nedbringes 
gennem finans- og pengepolitikken, men Danmarks udenrigsgæld 
var allerede stærkt belastet af 1960’ernes gældsoptagelse, og mange 
andre lande var ude på de internationale lånemarkeder. I den givne 
situation ville det være tåbeligt at foretage økonomiske indgreb, der 
kunstigt skulle holde arbejdsløsheden nede. I stedet måtte der føres 
en stram indkomstpolitik, og med henvisning til analyser fra Det 
Økonomiske Råds formandskab blev der argumenteret for, at løn-
nen burde sættes ned, og dyrtidsportionerne suspenderes. Derimod 
afviste Berlingske Tidende en devaluering som vejen frem.

I september 1974 fremgik det af Politiken, at europæiske kon-
servative politikere havde fremsat den tanke, at en arbejdsløshed 
af en vis størrelse kunne være nødvendig for at løse problemerne 
med den høje inflation. Politiken måtte på den baggrund endnu en 
gang insistere på det rigtige i en indkomstpolitisk løsning. Jyllands-
Posten argumenterede ligeledes for indkomstpolitik og for en mere 
målrettet industripolitik. Efter Folketingets åbning intensiverede 
Aktuelt et krav om, at regeringen udskrev valg, så et nyt Folketing, 
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der mere effektivt kunne bekæmpe arbejdsløsheden, kunne træde 
sammen, og i februar 1975 var en ny socialdemokratisk regering en 
realitet.

I 1976 var ingen danskere længere i tvivl om, at ledigheden havde 
sat sig fast, og emnet blev det mest belyste i de opinionsundersøgel-
ser, aviserne bestilte gennem året. Undersøgelserne blev via ledere 
og kommentarer koblet til politikernes forsøg på at løse ledigheds-
problemet. Mest direkte var Børsen, der i en AIM-analyse fandt be-
læg for befolkningens villighed til at udvise løntilbageholdenhed. 
Der var endda et flertal, der var parat til at acceptere en nedgang i 
lønnen, hvis dette kunne forbedre beskæftigelsen. Ledigheden og 
de økonomiske ubalancer fortsatte, og i september 1982 opgav So-
cialdemokratiet regeringen til en borgerlig koalition. Den interne 
uro i partiet og i fagbevægelsen fremgik af dækningen i aviserne. 
Det var svært at samle fløjene til en kraftig indsats mod ledigheden 
og betalingsbalanceunderskuddet. De borgerlige aviser vejrede mor-
genluft: Det var tid til et systemskifte.

Aktuelt gengav i efteråret 1982 Socialdemokratiets og fagbevæ-
gelsens afvisninger af den borgerlige regerings forslag til nedskæ-
ringer på de offentlige budgetter og indgreb i løndannelsen. Parti 
og fagbevægelse accepterede måske nok, at der var behov for juste-
ringer, men angreb regeringen for at ville føre en politik, der havde 
social slagside. Markeringerne var klassisk socialdemokratiske: Løn-
modtagerne, og særligt de arbejdsløse og andre socialt udsatte, ville 
komme til at betale omkostningerne ved genopretningen af de of-
fentlige finanser og forbedringen af betalingsbalancen. Lige efter 
regeringens tiltrædelse var tonen mindre konfliktsøgende, men ef-
ter det økonomisk-politiske forlig i oktober 1982 blev tonen skarpe-
re. Samtidig lagde avisen vægt på – bl.a. med udgangspunkt i analy-
ser gennemført af Det Økonomiske Råd – at forliget ville skabe mere 
arbejdsløshed.

Politiken opfordrede i september 1982 til et sammenhold hen 
over midten med indkomstpolitikken i centrum ved bekæmpelsen 
af den trængte økonomi, herunder bekæmpelse af den fortsat me-
get høje ledighed. Da den borgerlige regering var dannet, forudså 
avisen i første omgang, at den ville komme til at lide af handlings-
lammelse som følge af de parlamentariske forhold. Efter regeringens 
tiltrædelse anede Politiken dog, at der ville komme store ændringer 
i den økonomiske politik, hvorfor den advarede mod en demonte-
ring af velfærdsstaten, hvilket bl.a. ville gå hårdt ud over de arbejds-
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løse. Da forliget var en kendsgerning, tog avisen stærkt afstand fra 
dets sociale konsekvenser, og den gamle radikale avis fandt det be-
skæmmende, at Det Radikale Venstre havde været medvirkende ved 
gennemførelsen af det, avisen betegnede som „den sorte pakke“.

Berlingske Tidende var udelt anerkendende over for, at det nu 
var lykkedes at danne en borgerlig regering. I flere indlæg blev der 
argumenteret for, at erhvervsklimaet måtte forbedres for at skabe 
nye arbejdspladser. Andre indlæg vendte sig mod, at arbejdsløs-
hedsforsikringen indbød til misbrug, og at satserne og varigheden 
var afvigende gunstige. Det hæmmede arbejdsmarkedets funktio-
nalitet, idet løndannelsen ikke tilpassede sig udviklingen i produk-
tiviteten.

Efter Poul Schlüters åbningstale i Folketinget den 5.10.1982 gav 
Berlingske Tidende en entydig tilslutning til regeringens økonomi-
ske politik. Avisen gengav en række argumenter fra borgerlig hold, 
der centrerede om, at Danmark var på økonomisk katastrofekurs. 
Desuden formidlede avisen fortsat synspunkter om, at misbruget af 
offentlige ydelser, herunder af arbejdsløshedsdagpengene, var ud-
bredte, og at dette i virkeligheden mere satte en bombe under vel-
færdssamfundet end justeringer af løn og overførselsindkomster. 
Avisen forsømte heller ikke at gengive opinionsmålinger, der do-
kumenterede en bred tilslutning i befolkningen til en økonomisk 
hestekur. Spørgsmålet om, hvorvidt indgrebene ville forstærke le-
digheden, var underdrejet i forhold til behovet for en generel øko-
nomisk kur. Uden kur – intet velfærdssamfund om ti år var budska-
bet.

Jyllands-Posten betonede de alvorlige økonomiske problemer. 
Socialdemokratiet havde klamret sig til magten uden at have for-
mået at udvikle en økonomisk politik, der kunne håndtere de krav, 
den internationale økonomiske krise aktualiserede. I denne situa-
tion var det farligt, hvis fagbevægelsen og Socialdemokratiet førte 
obstruktionspolitik. Målet var nedbringelse af arbejdsløsheden, af 
betalingsbalanceunderskuddet og af underskuddet på finansloven. 
Jyllands-Posten fremhævede statsministerens pragmatisme og det 
forhold, at regeringen så åbenlyst prioriterede de økonomiske pro-
blemer frem for noget andet. Da de vidtgående lovforslag var inde 
i den afsluttende behandling i Folketinget, oplyste Jyllands-Posten 
den 16.10.1982, dvs. samme dag som forliget blev forhandlet på 
plads: „Absolut vælgerflertal for kriselovene“. En Observa-undersø-
gelse for Jyllands-Posten viste, at et absolut flertal blandt vælgerne 
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accepterede alle regeringens lovforslag pga. landets økonomiske si-
tuation.

Aktuelt blev et markant talerør for fagbevægelsens mobilise-
ring vendt mod den borgerlige regering. Og denne mobilisering 
var i retorikken vidtgående og bidrog formentlig reelt også til de 
store demonstrationer uden for Christiansborg under Folketingets 
forhandlinger. Ikke fordi avisen afviste nødvendige saneringer af 
økonomien, det var der forståelse for langt ind i Socialdemokrati-
et, men fordi Socialdemokratiet fandt reformerne for vidtgående og 
med en social slagside, man skulle helt tilbage til Madsen Mygdal-
æraen i 1920’erne for at genfinde. Da forliget var en kendsgerning, 
slog Aktuelt på, at yderligere 60.000 ville blive ledige som konse-
kvens af den nye økonomiske politik med dennes begrænsninger af 
det private og offentlige forbrug.

Politiken indtog en lignende afvisende holdning. Avisens stil-
lingtagen var så udtalt, at den tidligere radikale opinionsdanner 
undsagde Det Radikale Venstre som følge af partiets medansvar for 
forliget.

Med forbedrede økonomiske konjunkturer og den borgerlige re-
gerings succes med at holde sammen på de fire partier i Firkløveret 
bredte der sig en erkendelse i Socialdemokratiet og i fagbevægel-
sen af, at et borgerligt styre kunne holde i måske endda lang tid. I 
august 1983 fremlagde Socialdemokratiet sammen med fagbevægel-
sen og i et forsøg på at styrke partiets profil som et regeringsdueligt 
alternativ den såkaldte S-plan. Arbejderbevægelsen ville møde re-
geringen med fem væsentlige punkter: Social genopretning – skat-
tereform – retfærdig indkomstpolitik – øgede investeringer og en 
arbejdstidsnedsættelse. I månederne efter blev modstanden uddy-
bet, idet Socialdemokratiet gik efter et regeringsskifte, og i decem-
ber 1983 resulterede de parlamentariske forhold på Christiansborg i 
et Folketingsvalg til afholdelse i januar 1984.

I valgkampen lagde Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vest-
kysten vægt på, at oprydningsarbejdet var godt i gang. Poul Schlüter 
blev citeret for, at 1980’ernes danskere økonomisk var bedre stillet 
end 1960’ernes, selvom arbejdsløsheden endnu var høj. Men var 
denne høje ledighed ikke også for nedadgående?

Meget tydede på det, at dømme efter diverse indlæg i de tre avi-
ser, og dét stækkede ifølge Berlingske Tidendes vurdering den so-
cialdemokratiske valgkampagne, der kredsede om de arbejdsløse og 
de arbejdendes frygt for arbejdsløshed. Krav fra fagbevægelsen og 

Hvad skre aviserne.indb   338 24-09-2008   14:16:32



339

150 års debat om
 de arbejdsløse

Socialdemokratiet om, at arbejdsugen af hensyn til beskæftigelsen 
blev sat ned på det danske arbejdsmarked, uden at dette også skete 
i andre europæiske lande, blev afvist af de tre aviser som urealisti-
ske, da dette ville forvride konkurrencevilkårene og derved skabe 
yderligere arbejdsløshed. Holdt regeringen kursen, var der i stedet 
ifølge Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Vestkysten udsigt til, 
at 1984 blev et økonomisk jubelår, ligesom 1983 havde været et rig-
tig godt år. I et interview op til valget i Jyllands-Posten forudså Poul 
Schlüter, at dansk økonomi ville være saneret, hvis Firkløveret fik 
fire år til.

Politiken havde udfra erfaringerne med Det Radikale Venstres 
tilslutning til regeringens økonomiske politik svært ved at støtte de 
radikale i valgkampen. I stedet nøjedes avisen med at så tvivl om de 
økonomiske resultater under Firkløverets første periode, og avisen 
opfordrede til et samarbejde mellem Socialdemokratiet, SF og Det 
Radikale Venstre. Af udmeldinger fra de radikale fremgik det dog, 
at de ikke ville støtte en socialdemokratisk regering. Aktuelt beto-
nede, at uligheden og klasseskellene var blevet øget i den korte tid, 
Firkløveret havde haft magten. Firkløveret var også ved at nedbryde 
„den danske model“ på arbejdsmarkedet ved ikke både at inddrage 
arbejdsgiverne og fagbevægelsen, når der skulle gennemføres æn-
dringer af dette arbejdsmarkeds funktionsvilkår.

Aktuelt gengav Socialdemokratiets plan for en alternativ politik, 
der skulle bringe 200.000 flere i arbejde inden 1990. Hvis „Schlüter-
samfundet“ fortsat var ved magten i 1990, ville der tværtimod være 
en ledighed på knap 300.000. LO deklarerede det kommende valg 
som „fagbevægelsens valg“. Samtidig betonede Aktuelt, at Social-
demokratiet ville være et økonomisk ansvarligt parti, og at det i 
realiteternes verden kun var Socialdemokratiet, der med tætte kon-
takter til fagbevægelsen kunne gennemføre en stram og retfærdig 
indkomstpolitik. Den socialdemokratiske valgkampagne slog imid-
lertid fejl, og det blev borgerlige regeringer, der frem til 1993 skulle 
besidde regeringsmagten.

Ved regeringsskiftet i 1993 meldte alle aviserne om dystre ud-
sigter for den danske økonomi. Alligevel insisterede den nye rege-
ring med statsminister Poul Nyrup Rasmussen i spidsen på, at den 
ville få succes med at bekæmpe ledigheden, selvom det ville blive 
et langt sejt træk. Aktuelt og Politiken sluttede op om denne vurde-
ring, idet regeringen fik en god presse i de to aviser, der insisterede 
på en aktiv arbejdsmarkedspolitik. I Politiken blev økonomimini-

Hvad skre aviserne.indb   339 24-09-2008   14:16:32



340

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

ster Marianne Jelved citeret for, at en nedbringelse af ledigheden 
ville kræve en fortsat moderat lønudvikling, hvorved hun placerede 
sig inden for en radikal tradition med rødder tilbage til 1960’ernes 
indkomstpolitik. Blandt oppositionsaviserne var Jyllands-Posten og 
JydskeVestkysten mest kritisk over for den nye regering. Jyllands-
Posten krævede vidtgående reformer af sociallovgivningen, og Jyd-
skeVestkysten kritiserede regeringen for at have visioner på arbejds-
markedet, der var de fallerede systemer i Østeuropa værdige.

Efter vedtagelsen af arbejdsmarkedsreformen i juni 1993 præsen-
terede Aktuelt den som et målrettet forsøg på at styrke aktiverings-
aspektet frem for de passive ydelser. Avisen lagde desuden vægt på, 
at en nødvendig satsning på efteruddannelse af de ledige for at und-
gå flaskehalse var en anden gevinst ved reformen. Endelig lagde avi-
sen vægt på, at orlovsordningerne skabte jobrotation til gavn for 
de ledige. Også Politiken betonede, at reformen ville skabe incita-
menter til uddannelse og til jobrotation. Men via et interview med 
økonomiminister Marianne Jelved blev det også fremhævet, at der 
nu kom et loft over dagpengeperiodens længde, hvorimod det blev 
afvist at skære i satserne. Vejen frem skulle bestå i uddannelse og en 
ændret finansiering af dagpengene, så lønmodtagerne blev mere di-
rekte ansvarlige for at dække udgifterne ved høj ledighed. Berling-
ske Tidende og Jyllands-Posten var overvejende neutralt refereren-
de, mens den mere kritiske linje skulle findes i JydskeVestkysten.

I august 1994 udskrev Poul Nyrup Rasmussen valg til den 
21.9.1994. Med en fortsat høj arbejdsløshed blev valgkampens vig-
tigste emne de arbejdsløse. I Aktuelt blev det over for udsigten til 
en KVZ-alliance betonet, at Socialdemokratiet var imod skærpede 
rådighedsregler eller andre stramninger af dagpengereglerne. KVZ 
ville derimod ifølge Aktuelt skære i satserne og forkorte længden af 
dagpengeperioden. I agitationen indgik også, at ledigheden var på 
vej ned, hvilket argument imidlertid blev svækket, da ledighedstal-
lene for juli 1994 viste en igen stigende ledighed, og i den sidste del 
af valgkampen brugte Aktuelt mange kræfter på at imødegå denne 
statistik. Politiken brugte ligeledes KVZ som skræmmebillede. Den-
ne blok ville gennemføre en hårdhændet justering af dagpengereg-
lerne, hvor de i forvejen dårligst stillede på arbejdsmarkedet også 
ville få ringere vilkår i dagpengesystemet. Meldingerne fra K og V 
var dog uklare ifølge Politikens dækning, idet udtalelser fra Venstre 
tydede på, at man under valgkampen var på retur i kravet om en 
stramning af dagpengereglerne.
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Hvor Politiken og Aktuelt advarede mod en alliance af Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet søgte de borger-
lige aviser at fremmane, hvilken trussel SF udgjorde for samfunds-
økonomien, hvis partiet kom til at få indflydelse som del af en rege-
rings parlamentariske grundlag. Det ultimative skræmmebillede var 
en regering bestående af S, SF og Enhedslisten. Disse aviser gengav 
desuden borgerlige argumenter om en økonomisk uansvarlig rege-
ring, der end ikke havde formået at knække arbejdsløshedskurven, 
på trods af at orlovsordningerne sminkede tallene. Med de gælden-
de arbejdsmarkedsordninger ville ledigheden ikke komme væsent-
ligt ned, før stigende lønninger igen ville svække konkurrenceev-
nen og bringe flere ud i arbejdsløshed.

17.4. Hovedpunkter
Analysen af avisdebatten om de ledige viser, at debatten allerede fra 
1848 i meget høj grad kredsede om det offentliges – fællesskabets – 
forpligtelser. De borgerlige aviser var dog i en længere periode inde 
på en række individuelle forhold, som dovenskab og for høje løn-
krav, som afgørende faktorer bag høj ledighed. Det var derfor først 
efter et langt tilløb, at loven om statsanerkendte arbejdsløshedskas-
ser blev vedtaget af Rigsdagen i 1907.

Analysen viser samtidig, at de to væsentlige lovgivningsmæssige 
initiativer – 1907-loven og revisionen af denne i 1967 – blev udformet 
i perioder med en højkonjunktur og et relativt afspændt debatklima, 
hvor alle aviser havde en tro på fremtiden, der tillod rummelighed i 
spørgsmålet om arbejdsløshedsdagpenge. Analysen viser imidlertid 
også, at de politiske partier i krisetider var parat til at supplere den 
eksisterende lovgivning for at undgå, at de arbejdsløse blev socialt og 
økonomisk marginaliseret og i værste fald: At de kom til at udgøre en 
trussel mod det danske samfundssystem.
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Tillæg 1

En kvantitativ analyse af debatten i Berlingske 
Tidende og Social-Demokraten/Aktuelt 1900-1990
Bogen har skitseret avisdebatten om de arbejdsløse i de største dan-
ske dagblade fra enevældens fald til årtusindskiftet. Alle begiven-
heder og alle indlæg er selvsagt ikke blevet omtalt, men væsentlige 
og repræsentative begivenheder og debatter er dækket ind. En mere 
dokumenterende omtale af debatten for de særligt interesserede fin-
des i øvrigt i de tre selvstændige bind, Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed har udsendt i 2006, 2007 og 2008.1

Dette tillæg vil belyse et andet vigtigt aspekt: Hyppigheden – eller 
om man vil debattens intensitet – via nogle systematiske optællinger 
i to af de helt centrale aviser. Det sker for at kaste et supplerende lys 
over de forudgående kvalitative analyser for at udlede nogle struk-
turelle tendenser i dækningens omfang i løbet af 1900-tallet. Som i 
den kvalitative analyse anvendes begrebet „de arbejdsløse“ som det 
centrale søgeord, jf. kapitel 1, hvoraf det fremgår, at der er anvendt 
en ILO-definition. „Debat“ er fortsat defineret i den bredest mulige 
betydning som „opinionsytringer“, dvs. ud over kernebetydningen 
– en mere eller mindre direkte dialog/meningsmodstilling mellem 
to eller flere debattører – desuden ledere, baggrundsartikler, refe-
rater af forhandlinger i Folke- og Landstinget, referater af politiske 
eller faglige møder, tegninger og annonceringer af aktiviteter i for-
hold til de arbejdsløse.

Datagrundlaget
Den kvantitative analyse bygger på gennemgang af to politisk mod-
stående aviser, Berlingske Tidende og Social-Demokraten/Aktuelt i 
tiden fra år 1900 til år 1990. Da det ikke er arbejdsmæssigt muligt 
inden for rammerne af et projekt som det, der ligger til grund for 
analyserne her, at gennemlæse begge aviser for alle dage i 90 år, er 
der i stedet sket en selektion, idet udvalget bygger på en gennem-
gang af de to aviser i månederne januar og september.
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Arbejdsløsheden havde især tidligere, hvad der også er fremgået 
af de forudgående kapitler, en stærk sæsonvariation i mange fag. 
Især har de ufaglærte udendørsarbejdere i bred forstand og byggefa-
gene i særdeleshed lidt under sæsonmæssige variationer, hvor fro-
sten lagde udendørs arbejde stille. Men også industrien kunne tid-
ligt i perioden have problemer med at fastholde beskæftigelsen om 
vinteren, og det er for at opfange denne sæsonvariation, at januar 
og september er udvalgt. Januar var et lavpunkt, mens september 
var en af de gode måneder med høj beskæftigelse.

Summen af indlæg i de to måneder bliver derpå sat som repræ-
sentativ for det pågældende år. Årstotaler er ikke søgt fremstillet 
her, men i princippet kan en tilnærmet årstotal formentlig findes 
ved at gange de opnåede tal med seks.

Materialet er indsamlet på Det Kongelige Biblioteks avislæsesal, 
der opbevarer mikrofilm for alle udgaver for de to aviser. Arbejdet 
foran skærmene er blevet udført af en gruppe bibliotekarstuderende 
med rutine i informationssøgning. De studerende har fået samme 
instruktioner forud for deres indsamling af data for at få så ensartet 
en arbejdsproces som muligt.

I analysen er desuden inddraget årlige arbejdsløshedstal, dels 
som procent af de forsikrede, dels som procent af arbejdsstyrken. 
Disse serier er i det følgende præsenteret som sammenhængende 
grafiske serier udarbejdet af daværende forskningsassistent i Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, cand.polit. Mark Gervasini Niel-
sen. De bagvedliggende data stammer fra Danmarks Statistik2 og fra 
Niels Kærgård.3

Hensigten med i grafisk form at sammenholde udviklingen i ar-
bejdsløshedstallene med intensiteten i de to avisers dækning er at 
afdække, om der er en systematisk samvariation mellem ledigheden 
og intensiteten i omtalen i de to aviser med forskelligt politisk for-
ankring.4 Desuden vil kurverne give et overblik over, hvordan inte-
ressen i de to aviser har udviklet sig i de første 9 årtier af 1900-tallet.

Resultaterne
Figur 1.1. giver en grafisk fremstilling af de registrerede indlæg i 
Berlingske Tidende og Social-Demokraten/Aktuelt.

En næppe særligt overraskende konklusion er, at antallet af ind-
læg i Social-Demokraten/Aktuelt i stort set alle årene ligger noget 
eller væsentligt over antallet af indlæg i Berlingske Tidende.
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I perioden indtil udbruddet af Første Verdenskrig er emnet kun til 
stede i begrænset omfang i Berlingske Tidende, mens det er et fuldt 
opdyrket og tilbagevendende emne i Social-Demokraten. Det sidste 
kan næppe heller overraske, idet Social-Demokraten tog emnet op 
med stærk social indignation fra midten af 1870’erne, og da arbejds-
løsheden var et afgørende – hvis ikke det afgørende – sociale spørgs-
mål for mange af avisens læsere.5 For fagbevægelsen var understøt-
telsen afgørende i lønkampen for at hindre, at arbejdsløse kolleger 
skulle underbyde deres arbejdskraft for at klare dagen og vejen.

Undtagelser fra det generelle indtryk af en mere omfattende dæk-
ning i Social-Demokraten/Aktuelt end i Berlingske Tidende er årene 
1925 og 1926 under den første socialdemokratiske regering, og i 1929, 
hvor Socialdemokratiet i april måned atter overtog regeringen, nu i 
alliance med Det Radikale Venstre. En mulig forklaring er, at arbejds-
løsheden var blevet et politisk opportunt emne for den store borgerli-
ge avis at konfrontere den socialdemokratiske regering med – akkurat 
som det havde været godt stof for et oppositionelt Socialdemokrati, 
hvor omfattende agitationskampagner under høj ledighed var en del 
af partiets og fagbevægelsens legitimeringsgrundlag. Forskellen i in-
tensiteten i de to avisers dækning er dog kun svag i de tre år.

Figur 1.1.  Registrerede indlæg i Social-Demokraten og Berlingske Tidende, 1900-
1990.

For beregningsgrundlag: Se teksten. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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En tilsvarende betragtning om, at en borgerlig avis kunne an-
vende arbejdsløsheden mod en socialdemokratisk regering, kunne 
være anlagt for 1930’erne, men viser sig ikke at holde stik.

Krisen kan have haft en så systemtruende karakter, at redaktio-
nen på Berlingske Tidende valgte en mindre fremtrædende place-
ring af dette stof, uden at Berlingske Tidende dog på nogen måde 
fortrængte det fra sine spalter. Den socialdemokratiske avis har på 
sin side ikke kunnet nedprioritere emnet, da det var så afgørende 
for parti og fagbevægelse, at læserne blev informeret om udviklin-
gen, og at avisens redaktionelle holdninger kom til at bestemme 
læsernes fortolkning af begivenhederne. Som nævnt i kapitel 9 gik 
ledigheden i øvrigt ned efter 1933 og kunne opfattes som et mindre 
presserende samfundsproblem, der overvejende ramte de ufaglærte, 
hvilket også afspejles i en faldende intensitet i begge aviser i resten 
af tiåret – mest udtalt i Berlingske Tidende, men også med en mar-
keret tendens i Social-Demokraten.

Den anden periode, hvor dækningen er en anelse mere intensiv i 
Berlingske Tidende end i Social-Demokraten, er årene under besæt-
telsen. Social-Demokraten og fagbevægelsen holdt sig stærkt tilbage 
i den offentlige debat under krigsårene af frygt for den tyske besæt-
telsesmagt. I andre lande, der ganske vist havde oplevet en krigs-
besættelse, var socialdemokratierne blevet forbudte og faglige akti-
viteter stærkt begrænsede. Redaktionen af Social-Demokraten har 
således været tilbageholdende i arbejdsløshedsspørgsmålet, måske 
også for at undgå, at der kom for meget fokus på de ledige, idet den 
tyske besættelsesmagt kunne frygtes at stille krav om eksport af ar-
bejdskraft til det arbejdskrafthungrende tyske arbejdsmarked. Lig-
nende hensyn har formentlig også gjort sig gældende for Berlingske 
Tidende, idet niveauet i begge aviser er påfaldende lavt.6

Omtalen i Social-Demokraten/Aktuelt er markant højere end i 
Berlingske Tidende i årene frem til 1914 med kriseåret 1909 som lo-
kalt toppunkt, i de sidste krigsår under Første Verdenskrig, i de før-
ste tre år af 1920’erne, i 1950’erne, de første år af 1960’erne og efter 
oliekrisens udbrud og indtil midten af 1980’erne.

Arbejdsløshedstallene
Kurverne over de to avisers dækning af temaet „de arbejdsløse“ fra 
1900-1990 i figur 1.1. viser nogle meget betydelige udsving, som 
man fristes til intuitivt at forstå som et udslag af svingningerne i 
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ledigheden. Denne intuition behøver dog som udgangspunkt ikke
nødvendigvis at have belæg i empirien.

Den engelske historiker Alan Booth fremlagde i 1987 en lignen-
de analyse som den, der her præsenteres for danske forhold.7 En af
forfatterens pointer er, at temaet „de arbejdsløse“ i mellemkrigsti-
den toppede som tema i de engelske arbejderaviser under valgkam-
pen i 1929, hvor ledigheden ellers var den laveste i 1920’erne. Når
temaet toppede i 1929, og ikke under den hårde økonomiske ver-
denskrise, kan det ifølge Booth hænge sammen med, at 1930’er-
nes massearbejdsløshed splittede Labour politisk. Der behøver altså
ikke nødvendigvis at være en direkte forbindelse mellem antallet af
arbejdsløse og problemets prioritering i medierne.

For at følge sammenhængen mellem ledighedstal og avisdæk-
ning i Danmark introduceres først i figur 1.2. ledighedsprocenten
mellem 1900 og 1990, opgjort dels for de forsikrede, dels for alle i
arbejdsstyrken.

Især i de første år af perioden gør der sig nogle usikkerheder gæl-
dende, ligesom beregningsgrundlaget ændres over tid. Generelt får
man for de forsikredes vedkommende et indtryk af:

- at ledigheden svingede ganske betragteligt frem til Første Ver-
denskrig,
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Figur 1.2. Ledighedsprocenten 1900-2000.

Kilde: Danmarks Statistik (1996) og Niels Kærgård (1991).

Hvad skre aviserne.indb  347 24-09-2008  14:16:33



348

H
va

d 
sk

re
v 

av
is

er
ne

 o
m

 d
e 

ar
be

jd
sl

øs
e?

 - at den nåede et foreløbigt klimaks i 1918,
 - at den gik pludseligt op i 1921 i kølvandet på den internatio-

nale fredskrise for at holde sig på et højt, men varierende niveau 
1920’erne igennem,

 - at ledigheden steg til nye højder i 1932/33, hvor næsten hver 
tredje forsikrede arbejder gik ledig,

 - at krigsårene bedrede beskæftigelsen uden på nogen måde at 
fjerne ledigheden,

 - at ledigheden lå stabilt højt i 1950’erne, men under niveauet i 
1920’erne og 1930’erne,

 - at det først var den ubrudte eller nærmest ubrudte højkonjunk-
tur i 1960’erne, der bragte Danmark den fulde beskæftigelse,

 - at oliekrisen i 1973 blev efterfulgt af vedvarende høj ledighed 
perioden ud. Først efter 1995 ses der et fald, der leder frem til 
den i dag gode beskæftigelse.

Det fremgår også af figur 1.2., at antallet af ledige målt i forhold til 
hele arbejdsstyrken var væsentligt lavere end målt i procent af de 
forsikrede, indtil oliekrisen i 1973 og indførelsen af efterlønsord-
ningen i 1979 bragte antallet af forsikrede tæt på antallet i arbejds-
styrken. Med til at bringe de to kurver tættere på hinanden, var 
også nedgangen i antallet af selvstændige erhvervsdrivende i tilslut-
ning til landbrugets og detailhandelens strukturrationalisering. Fra 
begyndelsen af 1990’erne er der ikke den store forskel med hensyn 
til, om man opgør ledigheden på den ene eller den anden måde.

Sammenhængen mellem arbejdsløshedstallene og 
dækningen i Berlingske Tidende
Figurerne 1.3. og 1.4. introducerer en oversigt over den mulige sam-
menhæng mellem antal avisindlæg og udvikling i arbejdsløsheds-
tallene i henholdsvis Berlingske Tidende og Social-Demokraten/Ak-
tuelt.

Ved en tolkning af figur 1.3. kan følgende periodisering gøres 
gældende:

I perioden indtil 1914 er der ikke nogen mere udtalt sammen-
hæng mellem ledighedstallenes variationer og antallet af indlæg 
om emnet i Berlingske Tidende. Dog er der i kriseåret 1909 noget 
flere indlæg end i årene før, hvilket forklares af den opmærksom-
hed, de syndikalistiske aktioner i byggefagene samt den afledte re-
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aktion i det politiske system med lovgivningsinitiativer og anlægs-
arbejder skabte.

I 1914 bevirker krigsudbruddet og den almindelige usikkerhed
om Danmarks forsyningssituation, at de arbejdsløse bliver dækket
med relativt mange indslag. Denne interesse ligger over, hvad ud-
viklingen i ledighedstallene i sig selv ville kunne give anledning
til. Efter 1914 kan man iagttage en forholdsvis tæt samvariation i
udviklingen i ledighedstallene og antallet af indlæg i Berlingske Ti-
dende til og med 1933. Derefter ser det ud som om, at temaet ge-
nerelt nedprioriteres indtil recessionen i 1968. Avisen når ikke ned
på helt de samme lave værdier som før 1914, men der er ikke meget
galt, hvis man udelukker enkelte år i 1930’erne og 40’erne.

Året 1968 forbliver dog en undtagelse indtil 1974, hvor de ha-
stigt stigende ledighedstal driver omtalen af fænomenet op i Ber-
lingske Tidende. En medvirkende forklaring på den lave prioritering
i lange perioder med forholdsvis høj ledighed blandt de forsikrede
arbejdere, er sandsynligvis, at denne gruppe ikke hørte til avisens
kernelæsere, og at ledigheden målt som andel af arbejdsstyrken ind-
til 1960’erne lå langt under ledigheden målt ved andelen af forsik-
rede ledige.

Ledige i pct af forsikrede Registrerede indlæg i Berl.
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Figur 1.3. Sammenhængen mellem svingninger i ledighedsprocenten og antal af
indlæg om „de arbejdsløse“ i Berlingske Tidende, 1900-1990.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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En medvirkende faktor kan også være, at Berlingske Tidende ikke 
havde samme behov som Social-Demokraten, for at afgrænse sig i 
forhold til revolutionære grupperinger, der søgte at profitere poli-
tisk på mobiliseringen af de arbejdsløse.

Mere overordnet ser det dermed ud som om, at Berlingske Tiden-
de fra midten af 1930’erne og indtil 1968 og igen fra 1969 til 1973 
ikke fandt anledning til at lade arbejdsløsheden indgå som noget 
mere betydende socialt spørgsmål i avisens redaktionelle flade. Som 
det er nævnt i det foregående var ledigheden målt i forhold til hele 
arbejdsstyrken også meget mindre udtalt i denne periode end målt 
i forhold til de forsikrede.

Men det er værd at fastholde, hvilket de forudgående kapitler 
har dokumenteret, at de arbejdsløse i mere afgrænsede perioder, ek-
sempelvis under en valgkamp, hurtigt kunne opdyrkes som et mere 
betydende emne i den konservative avis.

Sammenhængen mellem arbejdsløshedstallene og 
dækningen i Social-Demokraten/Aktuelt
Emnets afhængighed af konjunkturerne i Social-Demokraten/Ak-
tuelt fremgår af figur 1.4.

Fra 1903, hvor de første tal for arbejdsløsheden blandt de for-
sikrede ledige kan tilvejebringes, er der indtil 1935 et endog meget 
stærkt sammenfald mellem andelen af ledige blandt de forsikrede 
arbejdere og antallet af indlæg om de arbejdsløse. Antallet af ind-
slag om de arbejdsløse er relativt tættest på ledighedstallene i 1909 
og i 1918, hvor Socialdemokratiet har følt sig truet fra en hårdt ar-
gumenterende og aktionerende syndikalistisk venstrefløj. Relativt 
lavt ligger antallet af indlæg i de år i 1920’erne, hvor Socialdemo-
kratiet danner regering. Men selve konjunkturen i de to kurver ud-
viser et næsten forbløffende sammenfald. Avisens kernelæsere var 
som tidligere omtalt de organiserede arbejdere, og det har været et 
vitalt emne for målgruppen at orientere sig i. Politisk var det vigtigt 
for avisen at dokumentere over for læserne, at parti og fagbevægelse 
var aktive med krav til stat og kommune under perioder med sti-
gende eller høj ledighed.

Efter 1935 og indtil 1950 er der også et vist sammenfald mellem 
udviklingen i de to kurver, men antallet af indslag ligger relativt 
under – og endda væsentligt under – perioden før 1935.

En hovedforklaring på dette forhold kan for sidste halvdel af 
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1930’ernes vedkommende være et ønske om ikke at bidrage til de-
stabiliseringen af et af Europas tilbageværende demokratier gen-
nem en al for tæt omtale af de arbejdsløse og de sociale problemer,
der var forbundet med ledighed.

I såvel den kommunistiske som den nazistiske argumentation
var den udbredte arbejdsløshed et centralt argument for afskaffel-
sen af demokratiet og indførelsen af henholdsvis det røde eller bru-
ne diktatur. Over for dette ønskede Socialdemokratiet at fastholde
„det indre forsvar“ mod de totalitære og stærkt ekspansive bevægel-
ser ved at pointere den sociale ansvarlighed og friheden i et social-
demokratisk/radikalt ledet demokrati.

Under besættelsen var det frygten for et tysk krav om eksport af
ledig dansk arbejdskraft til Tyskland, der spillede ind, formentlig i
kombination med et almindeligt ønske i Socialdemokratiet og fag-
bevægelsen om at holde lav profil i forhold til sociale emner af frygt
for en antisocialistisk besættelsesmagt.

I de første år af 1950’erne ligger antallet af indlæg relativt højt,
mens man i 1960’erne finder færre indlæg, og den konjunktur, der
kan noteres i forbindelse med antallet af registrerede indlæg, må
nærmest betegnes som en følge af den usikkerhed, der nødvendig-
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Figur 1.4. Sammenhængen mellem svingninger i ledighedsprocenten og antal af
indlæg om „de arbejdsløse“ i Social-Demokraten, 1900-1990.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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vis må ligge i den anvendte metode, hvor to måneder udtages som 
repræsentative for hele året. For året 1968 er det igen forholdsvist 
høje antal indlæg dog med ret stor sandsynlighed begrundet i de 
stigende ledighedstal og en mere udbredt frygt for, at de gode tider 
var ved at nærme sig sin afslutning. Valgkampen i januar 1968 med 
arbejdsløsheden som det centrale tema har også påvirket tallet.

Efter 1974 bliver indslagene om de arbejdsløse igen stærkt kon-
junkturafhængige, og relativt bliver temaet væsentligt opdyrket, i 
øvrigt på et tidspunkt hvor kurven over ledighedsprocenten i for-
hold til hele arbejdsstyrken nærmer sig ledighedsprocenten for de 
forsikrede ledige.

Sammenfatning
Det fremgår, at sammenhængen mellem udviklingen i ledigheds-
procenten for de forsikrede ledige og antallet af indlæg om de ar-
bejdsløse var langt mere udtalt i Social-Demokraten/Aktuelt end i 
Berlingske Tidende i tiden fra år 1900 til 1990. De organiserede ar-
bejdere tilhørte den socialdemokratiske avis’ kernelæsere og bevæ-
gelsens mest aktive støtter. Undtagelsen er perioder med usædvan-
lige politiske konjunkturer: 1930’ernes anden halvdel og besættel-
sen. Her førte de ekstreme politiske forhold sandsynligvis til æn-
drede redaktionelle prioriteringer, der reducerede antallet af indlæg 
om de arbejdsløse.

Gennem stort set hele perioden er antallet af indlæg klart hø-
jere i Social-Demokraten/Aktuelt end i Berlingske Tidende. De få år, 
hvor det omvendte gør sig gældende, har Socialdemokratiet rege-
ringsmagten, og temaet „de arbejdsløse“ bliver en mere eller min-
dre manifest del af oppositionens kritik af de socialdemokratiske 
regeringer.
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Noter
1 Bent Jensen (2006, 2007 og 2008).

2 Danmarks Statistik (1996), Danmarks Statistik (2001).

3 Niels Kærgård (1991).

4 De eksakte tal kan fås via en henvendelse til bogens forfatter.

5 I pjecen „Pressen og arbejdsløshedslovgivningen“ af Gustav Pedersen (1946) 
gives følgende vurdering af, hvorfor ikke kun Berlingske Tidende, men alle 
borgerlige aviser nedtonede stoffet indtil 1914: „Hvis et menneske vilde gøre 
sig den Ulejlighed at gennemgaa Venstres og de Konservatives Aviser fra Pe-
rioden mellem Aarhundredskiftet og den første Verdenskrig, vilde vedkom-
mende ikke kunne finde mange Artikler, der behandlede Arbejdsløsheds-
spørgsmaalet som noget, der krævede Statens Initiativ (…). Der var altsaa i 
den Periode kun ringe Chance for, at Understøttelsen skulde bevirke, at der 
ikke skulde være tilstrækkelig mange Arbejdere, for hvem Risiko for Arbejds-
løshed af blot nogen Varighed var et saa stort Problem, at de lod den være et 
Pres paa Lønnen. Der er derfor ikke blot forklarligt, men i Virkeligheden den 
logiske Konsekvens af Arbejdsgivernes Indstilling, at Emnet blev aktuelt i Pres-
sen, samtidig med, at Kasserne fik deres ekstraordinært stærke Vækst og Dagpenge-
satserne deres Forhøjelser i Aarene 1918-19. Da opnaaede man for første Gang, at 
de lavestlønnede Arbejdergrupper i større Tal turde sige nej til urimelige Arbejdsvil-
kaar“ (samme s. 7). 

6 Andre tidspunkter, hvor Berlingske Tidende svagt overgår den socialdemo-
kratiske avis i dækningen af emnet, er 1967, 1968, 1988 og (mere udtalt) 
1990.

7 Alan Booth (1987). I Danmark er kun gennemført ganske få kvantitative un-
dersøgelser, og ingen inden for emnet her. Et eksempel på en vellykket ana-
lyse findes hos Jette D. Søllinge (1995).
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Tillæg 2

Oversigt over undersøgelsens aviser
I det følgende beskrives først de centrale, primært landsdækkende, 
aviser. Udgivelsessted anføres for aviser, der udkommer uden for 
hovedstaden. Fremstillingen er især baseret på Jette D. Søllinge og 
Niels Thomsen (1988, 1989 og 1991).

Berlingske Tidende begyndte at udkomme i 1749, oprindeligt som 
aftenavis, fra 1847 tillige med en morgenudgave, der efterhånden 
blev den vigtigste. I 1913 adskiltes de to udgaver definitivt, og af-
tenudgaven fortsattes under selvstændig titel, indtil den nedlag-
des som dagblad i 1971 (delvis fortsat i Weekendavisen). Avisen var 
fra sin etablering et statsloyalt dagblad, der efter 1848 udviklede 
en moderat konservativ holdning og sjældent markerede sig pole-
misk. Den var erklæret konservativ frem til 1949, da den erklærede 
sig som uafhængig konservativ. Nyhedsmæssigt var den førende fra 
1838, om end med en vis svækkelse i perioden fra omkring 1880 og 
frem til 1913, da den blev relanceret i pressereformens ånd. Avisen 
fik tidligt profil som erhvervslivets og by- og embedsborgerskabets 
blad. Læserne er i dag primært selvstændige og højere funktionæ-
rer. Avisens oprindelige titel var Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, 
1808-1832 hed den Danske Statstidende, hvorefter den 1833 skiftede 
navn til Berlingske Politiske og Avertissementstidende, hvilket den hed 
frem til udgangen af 1935, hvorefter den fik sit nuværende navn.

Fyns Tidende (Odense; regionalavis) udkom fra 1872 til 1979. Avisen 
var tilknyttet Venstre, 1890-1910 Rigsdagsgruppen for Det Modera-
te Venstre. Med solidt fodfæste blandt landboere, især gårdejere, og 
med udgangspunkt i politisk og grundtvigiansk præget oplysning 
og med en fjendtlig indstilling til det „europæiske” Venstres ånds-
radikale fik avisen fremgang med en konsekvent tilslutning til de 
forhandlende, moderate fløje af Venstre. I 1902 og nogle år frem var 
Fyns Tidende provinsens oplagsmæssigt største dagblad med væg-
tige indlæg mht. partilinjen. Bladet bevarede sin position som po-
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litisk dagsordensættende frem til omkring 1950, hvorefter det stiv-
nede redaktionelt.

Jyllands-Posten (Århus) er grundlagt i 1871. Bladet var fra begyndel-
sen landsdelsavis for Jylland, især dettes østlige dele, og fra 1935 ef-
ter indvielsen af Lillebæltsbroen tillige for Fyn, hvilket udmøntedes 
i et forsvar for især jyske erhvervsinteresser. Op gennem 1960’erne 
foretog avisen en kraftig redaktionel modernisering, og en navne-
ændring i 1969 til Morgenavisen Jyllands-Posten signalerede et kraf-
tigt fremstød øst for Storebælt, der førte til, at bladet blev en egentlig 
landsavis. Oprindelig var avisen politisk uafhængig, men erklærede 
sig 1877 for Højre (senere Det Konservative Folkeparti). Fra 1938 har 
den været uafhængig borgerlig. Avisen har i hele sin levetid været 
kendetegnet ved skarpe standpunkter og været en markant tilhæn-
ger af økonomisk liberalisme. Indholdsmæssigt var og er profilen 
præget af politik og erhvervsstof, de senere år suppleret med en del 
seriøst kulturstof og idédebat. Læserprofilen er præget af selvstæn-
dige og højere funktionærer.

Politiken begyndte at udkomme i 1884 som talerør for radikale kred-
se i Venstre – det „europæiske” Venstre, de første 15 år anført af 
bladets redaktør, Viggo Hørup – for i 1905 at tilslutte sig det nydan-
nede Radikale Venstre. I 1970 erklærede avisen sig uafhængig radi-
kal-socialliberal, en linje der siden hen, og især efter Aktuelts luk-
ning i 2001, har positioneret avisen på venstre side af det politiske 
spektrum. Avisens omlægning i 1905 var det første fuldt gennem-
førte udtryk for pressereformen: Den politiske meningspåvirkning 
blev nedtonet til fordel for nyhedsstoffet, hvis emnekreds samtidig 
blev udvidet, særligt hvad angik sociale og human interest-spørgs-
mål. Især prioriteredes den selvstændige nyhedsdækning til forskel 
fra den hidtidige tilstand, hvor avisernes flertal hentede stoffet hos 
hinanden. Reformen betød også en omlægning til et bredere spek-
trum af artikelgenrer, hvor reportage, baggrundsartikel og inter-
view fik langt større betydning. Politiken har altid satset på en stor 
redaktionel stab, hvis profil har skullet sikre en status som kultur-
avis med et tilstræbt image som avis for intellektuelle. Læserska-
ren er sociodemografisk spredt, men primært urbaniseret. I stigende 
grad findes læserne blandt funktionærer.

Social-Demokraten/Aktuelt blev lanceret som dagblad i 1872 under 

Hvad skre aviserne.indb   356 24-09-2008   14:16:34



357

T
illæ

g 2

navnet Socialisten, men hed fra maj 1874 Social-Demokraten, udgi-
vet med støtte fra fagforeningerne. I 1959 skiftede avisen navn til 
Aktuelt (1987-1997 dog Det fri Aktuelt). Bladet ophørte med at ud-
komme i april 2001. I bladets programerklæring fastslog redaktø-
ren, Louis Pio, at dets journalister ville skrive ud fra et konsekvent 
arbejdersynspunkt, og at avisen i stor udstrækning i indenrigsnyhe-
derne fra provinsen ville basere sig på egne lokale korrespondenter 
som et alternativ til de øvrige københavnske aviser, der blot klip-
pede stof fra provinsaviserne. Endvidere nævnte Pio, at der løben-
de ville komme reportager fra kendte europæiske socialister, dvs. at 
bladet, som partiet, var tilsluttet den internationale socialistiske be-
vægelse. Avisen var gennem alle årene socialdemokratisk partiavis, 
hvilket udtrykte sig ved væsentligt større andele politisk stof og ved 
mindre adskillelse mellem nyheder og kommentarer end normalt i 
den øvrige landspresse. Social-Demokraten, der havde oplagsmæs-
sig og til dels tillige økonomisk succes i tiden fra 1880 til 1914, var i 
det første tiår af 1900-tallet landets største, men fik derefter i stigen-
de grad behov for tilskud fra fagbevægelsen, i vidt omfang fordi bla-
dets ressourcer var blevet anvendt på oprettelse af partiaviser over 
hele landet og ikke på dets egen konsolidering. Især efter Anden 
Verdenskrig havde avisen vanskeligheder ved at fastholde oplaget, 
da den ikke fulgte med i den øvrige presses afpolitisering og øvrige 
modernisering. En relancering i 1987 kom for sent, og den redak-
tionelle uafhængighed blev ikke gennemført. Læserskaren var kon-
centreret om faglærte og ufaglærte arbejdere, fra ca. 1950 i stigende 
grad også funktionærer og pensionister. Som følge af emnets karak-
ter vil netop Social-Demokraten/Aktuelt oftest i de enkelte kapitler 
være den avis, der er fremdraget mest materiale fra.

Vestkysten opstod i 1918 ved sammenlægning af to små lokale aviser 
og fik hurtig en stærk oplagsfremgang. Politisk var bladet et mar-
kant talerør for Venstre, fra ca. 1950 partiets betydeligste. I januar 
1991 blev det lagt sammen med den konservative Jydske Tidende til 
JydskeVestkysten, der er politisk uafhængig (borgerlig) og er eneste 
avis for det sydlige Jylland (til Varde-Kolding).

De øvrige aviser, der benyttes som supplementer i analysen, præ-
senteres i det følgende:

Almuevennen udkom med 1-2 numre om ugen i årene 1842-1856 
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(fra januar 1853 under navnet Folkebladet). Bladet, der udsendtes i et 
oplag under 1.000 eksemplarer, var organ for den spirende bonde-
bevægelse, og dets holdning var liberal-demokratisk; landbolovgiv-
ningen var et fremtrædende indholdselement.

Dagens Nyheder udkom fra 1868 som konservativt organ og frem til 
1873 som delvist populærdagblad. I 1889 blev det købt af C. Ferslew 
til at supplere Nationaltidende (s.d.).

Flyve Posten udkom 1845-1870 som konservativt dagblad, frem til 
1852 med træk af populærblad, hvorefter det blev et helstatskonser-
vativt opinionsblad. Oplaget steg fra oprindeligt 7.000 til op mod 
10.000 i 1852, hvorefter det faldt støt.

Fædrelandet (nationalliberal) udkom fra 1834 som ugeblad og fra 
1839 som dagblad. Avisen var fra starten et markant organ for de na-
tionalliberale, og spalterne domineredes totalt af opinionsstof med 
særlig vægt på formidling af politiske principper, mens nyhedsstof-
fet forsømtes. Det forstod sig selv som „det anerkendte autoritative 
talerør og det konkrete bindeled for det nationale liberale parti”1 
med stærk betoning af nationalitetskampen i Slesvig, Skandinavis-
men, bondereformer og kravet om en fri forfatning. Avisen var så-
ledes organ for den politiske opposition mod Enevælden og blev 
idømt adskillige beslaglæggelser og bøder frem til 1848. Bladets aka-
demiske stil med lange, krævende artikler gjorde avisen til et elitært 
organ med lille oplag, men med stor prestige i tiden frem til 1864. 
Da det ikke evnede eller ville forny sig, gik det ind i 1882.

Fædrelandet (DNSAP) udkom fra januar 1939 til 4. maj 1945 som 
landsdækkende organ for DNSAP. Bladet var partiets officielle tale-
rør, og indholdet var primært politisk propaganda. Tilsvarende var 
nyhedsstoffet stærkt politisk farvet, og den redaktionelle behand-
ling præget af dels ukritisk hyldest til alt nazistisk og Det 3. Rige, 
dels provokerende udskældning af politiske modstandere, der hyp-
pigt gik over i angiveri. Trods massive tyske tilskud kørte bladet med 
underskud. Oplagets størrelse fulgte den tyske krigslykke: Det steg 
fra oprindeligt ca. 4.000 over 12.000 i september 1940 og 23.000 
sidst i 1940, for så at falde til 14.000 i 1943 og 10.000 i 1944.

Kjøbenhavnsposten grundlagdes i 1827 som et kulturorgan, men blev 
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i 1830’erne repræsentant for den liberale opposition til venstre for 
de nationalliberale, hvis organ Fædrelandet det kritiserede for over-
dreven nationalisme og for at svigte det demokratiske program. Avi-
sen, der aldrig nåede mere end ca. 500 abonnenter, introducere-
de socialistiske forfattere og politikere for danske læsere og rejste 
sociale spørgsmål, herunder husmændenes krav om en jordreform 
i 1840’erne samt arbejdernes sociale og politiske interesser. Frem 
mod 1848 havde bladet udviklet sig til organ for radikalt-demokra-
tiske kræfter, og det forfægtede hovedstadens rettigheder over for 
landdistrikternes ud fra en antagelse om, at København skulle være 
murbrækker for en social omvæltning i kølvandet på demokratiets 
indførelse. Fra og med 1849 skete et brat skift i avisens holdning, 
der fra da af var helstatskonservativ og royalistisk, idet redaktøren 
J.P.M. Grüne anså kongemagten som et værn mod den fremstor-
mende kapitalisme, der truede især de mindre håndværkere. Bladet 
ophørte udgivelse i 1856, og et forsøg på at genoptage det i 1858 
holdt mindre end et år.

Nationaltidende begyndte at udkomme i 1876 og blev i 1931 sam-
menlagt med Dagens Nyheder og under dennes titel. Avisen udkom 
til 1961 (1936-54 dog igen under titlen Nationaltidende). Den var 
konservativ og især indtil 1931 borgerskabets blad. Fra 1936 var det 
ejet og præget af erhvervene, først og fremmest Industrirådet og Ar-
bejdsgiverforeningen. Det indgik i den Ferslewske bladgruppe, der 
indtil 1931 omfattede Dagens Nyheder, henvendt til middelstan-
den, og Aftenposten beregnet for arbejderne (oplag i tabellen på 
side 360).

Nordjyden var DNSAP’s første forsøg på et dagblad. Det udkom i pe-
rioden januar-marts 1937 fra Allingåbro og henvendte sig især til 
de daværende Randers og Viborg amter. Redaktøren var den senere 
landsleder for partiets propaganda A. Langgaard Nielsen. Oplaget 
var formentlig nogle få hundrede (højest 1.000). Indholdsmæssigt 
var avisen præget af nazistisk-ideologisk propaganda, men rumme-
de til gengæld kun lidt egentligt nyhedsstof.2

Solidaritet udkom som ugeavis fra 16.12.1911 og som dagblad fra no-
vember 1918 til maj 1921 og var organ for den syndikalistiske fa-
gopposition vendt mod Socialdemokratiet og alt til højre der for 
samt det parlamentariske demokrati i almindelighed. Avisen havde 
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1830 ca. 2 - - - - - - - - -

1845 3.6 - - - - - - - ca. 1.5 -

1858 ca. 8 - - - - - - - ca. 1.7 -

1870 ca. 8.8 - - - - - 5.5 - ca. 1.5 -

1880 13.0 - 3.0 ca. 2 1.7 - ca. 3.5 - max. 1.5 ca. 2

1890 13.0 12.1 22.0 ca. 2-3 3.7 - 14.0 - - 2-3

1901 16.2 23.1 42.0 3.5 8.4 - 10.0 - -

1913 16.4 50.4 46.1 7.0 12.5 - 13.2 - -

1920 44.0 63.0 62.0 20.7 16.4 8.6 ca. 40 2.6 - -

1930 93.0 80.0 67.0 22.6 24.4 15.8 ca. 40 - - -

1943 162.0 134.0 55.0 40.5 29.7 29.5 47.4 - - -

1953 163.0 148.0 43.0 68.9 32.5 34.4 33.6 17.6 - -

1963 171.0 137.0 41.0 61.9 35.5 44.1 - 7.0 - -

1973 146.0 121.0 53.0 79.2 23.4 54.0 - 8.5 - -

1983 118.0 149.8 54.6 102.2 - 55.8 - 10.0 -

1993 134.4 152.1 41.3 145.6 - 96.2 - - - -

2000 154.8 140.5 25.9 179.5 - 90.3 - - -

en kortvarig succes med et oplagsmaksimum i 1919 på 17.000. I maj 
1921 blev avisen slået sammen med det kommunistiske dagblad Ar-
bejdet (1920-21) til Arbejderbladet, der udkom 1921-22 og igen 1934-
41 som dagblad og organ for Danmarks Kommunistiske Parti. Indtil 
januar 1933 udkom avisen en gang ugentligt, derefter frem til 1934 
to gange ugentligt. I 1941 blev det standset efter tysk ordre, men 
udkom igen 1945-90 under navnet Land og Folk. Det illegale Land 
og Folk begyndte udgivelsen fra juli 1941 under titlen Politiske Maa-

Tabel 1.1.  Oplagstal for undersøgelsens aviser (hverdage, 1.000 eks.):

Kilde: Søllinge & Thomsen (1988, 1989, 1991) samt Dansk Oplagsbulletin og Dansk 
Oplagskontrols tal.

1) Morgenudgaven.

2) Inklusive provinsudgaver 1920-30.

3) Dagens Nyheder/Nationaltidende – se omtale i selve teksten.

4) I 1920 forgængeren: Arbejdet (slået sammen med Solidaritet til: Arbejderbladet).
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nedsbreve, der i manuskript blev fordelt til en række duplikerings-
grupper landet over. Oplagene varierede fra 250 til 600 ved begyn-
delsen af perioden til op til 4.000 i april 1945. Læsertallene var dog 
væsentligt højere, da bladene cirkulerede fra mand til mand. Et bud 
kunne være 5 til 10 husstande pr. nummer. Disse aviser var under 
ét primært agitationsorganer, og deres relativt beskedne nyhedsstof 
var konstant underlagt propagandaens hensyn.

Opsamling
I det danske pressebillede udgjorde undersøgelsens aviser en afgø-
rende del af det samlede dagbladsoplag. Alene på baggrund af de 
valgte avisers oplagsstørrelse, jf. tabellen overfor, kan der ikke her-
ske tvivl om, at analysen må opfange de centrale tendenser i debat-
ten om de arbejdsløse, ligesom debatten i disse aviser ikke blot er 
et udslag af, at emnet var på den politiske dagsorden, men også har 
bidraget til, at det vitterlig blev sat på dagsordenen. Dertil kommer, 
at de valgte aviser har været repræsentative for de dominerende po-
litiske og erhvervsmæssige kræfter perioden igennem, det være sig 
LO-området eller væsentlige grupper blandt arbejdsgiverne.

Referencer
Stender-Petersen, Ole. 1978. „Kjøbenhavnsposten” – organ for „det extreme 

Democrati”. Odense: Odense Universitetsforlag.

Søllinge, Jette D. 2003. „Et gjaldende Signal til Folkerejsning”. Rotun-
den, nr. 18, 2003.

Søllinge, Jette D. 2003-2004. „Dagbladet Nordjyden – et overset organ 
for DNSAP”. Grafiana. Årbog for Danmarks Mediemuseum 2003-2004.

Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen. 1988, 1989 og 1991. De danske avi-
ser 1634-1989/91, bind 1-3. Odense: Odense Universitetsforlag.

Noter
1 Ole Stender-Petersen (1978), s. 14.

2 For en nærmere omtale, se: Søllinge 2003 og Søllinge 2003-2004.
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