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Styregruppen for FIUÕs ligestillingsindsats fik i au-
gust 2000 ideen til at skrive en historie om ligestil-
ling mellem kvinder og m¾nd i fagbev¾gelsen med
henblik p�, at historien kunne bruges til den fremti-
dige undervisning i mainstreaming.

FIU-udvalget bevilgede ¿konomien, og resultatet
foreligger her.

Baggrunden for ¿nsket om at skrive ÒK¿n og fag-
bev¾gelse i 100 �rÓ var en erkendelse af, at der er
behov for at sk¾rpe opm¾rksomheden p�, hvordan
k¿nsopfattelserne og k¿nsdiskussionerne har udvik-
let sig gennem tiden. Ved at se tilbage forestiller vi
os, at vi f�r mulighed for at f� ¿je p� nye muligheder
i fremtiden, fordi vi s� ikke kun tager udgangspunkt
i de senere �rs forst�else af begrebet ligestilling.

De strategiske overvejelser var: Hvis det nye be-
greb ÒmainstreamingÓ skal f¿re til en forandring og
til nye resultater, er det n¿dvendigt at Òg¿re en for-
skelÓ til ligestillingsarbejdet, som vi hidtil har kendt
det. Vi forestiller os, at hvis ikke der er opm¾rk-
somhed p� at Òg¿re en forskelÓ, vil mainstreamings-
strategien ikke blive en ny strategi, men udelukken-
de et nyt ord.

Vi var ligeledes nysgerrige efter at finde ud af, om
en forst�else af hvor meget og hvordan synet p� k¿n
har udviklet sig gennem tiden, kunne �bne op for
nye muligheder i mainstreaming, som vi ellers ville
v¾re Òblinde forÓ. Muligheder som vi kunne g� be-
vidst og kvalificeret efter.

Hvordan vil mainstreaming f� os til at se ander-

ledes p� m¾nd, kvinder, k¿n og ligestilling? Hvor-
dan kan mainstreamingsstrategien t¾nkes at ¾ndre
relationerne mellem m¾nd og kvinder? ®ndres fo-
restillingen om familien? ®ndres forestillingen om,
hvad ligestilling er?

For at �bne for forandring, for at hj¾lpe proces-
sen p� vej, t¾nkte vi derfor, at det ville v¾re rele-
vant at f� fortalt k¿nnets og ligestillingens historie,
en historie om en enorm forandring i samfundets
forst�else af relationen mellem m¾nd og kvinder,
belyst gennem de debatter, handlinger og forestillin-
ger, der gennem tiden har v¾ret i arbejderbev¾gel-
sen. Det er ikke historien om, hvad der er ÒvundetÓ,
en opremsning af det ene �rstal efter det andet. Men
historien om hvordan samfundet og arbejderbe-
v¾gelsen har kommunikeret ÒligestillingÓ eller i
hvert fald Òrelationen mellem m¾nd og kvinderÓ
gennem tiden. Da begr¾nsningens kunst altid er
vigtig, har vi n¿jedes med at fokusere p� ligestillin-
gens historie i den danske arbejderbev¾gelse de sid-
ste 100 �r.

Historien er skrevet af Anette Wolthers, man-
ge�rig akt¿r i ligestillingsarbejdet. Anette er blevet
over¿st med kilder af FIU-sekretariatet, har selv
s¿gt og analyseret, og er blevet bist�et af en redak-
tionskomit� best�ende af Leif Andersen, Camilla
Herdahl og Susanne Fast Jensen.

Som det fremg�r af historien, har samfundet til
forskellige tider haft vidt forskellige opfattelser af,
hvordan en optimal relation mellem m¾nd og kvin-
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der skal v¾re. Vidt forskellige! Historien her for-
s¿ger ikke at give svar p�, hvordan fremtidens rela-
tioner vil blive. Historien viser bare, at relationerne
er endnu mere til forhandling og under forandring,
end vi m�ske lige g�r og tror i det daglige. 

Det er h�bet med ÒK¿n og fagbev¾gelse i 100 �rÓ
at vi f�r fortalt historien om, at begrebet Òligestil-
lingÓ er konstrueret og under l¿bende forandring.
Det betyder, at vores daglige kommunikation er med
til at konstruere nye forst�elser og/eller opretholde
gamle. Derfor er der vel ogs� v¾ldig god grund til at
v¾re engageret og opm¾rksom medspiller i, hvad
ÒmainstreamingÓ vil komme til at indeholde af for-
st�elser Ð og forforst�elser!

Juni 2002
P� ligestillingsstyregruppens vegne
Susanne Fast Jensen
FIU-sekretariatet
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Fagbev¾gelsens og arbejderbev¾gelsens historie er
et sp¾ndende emne. N�r man dykker ned i det, ser
man en r¾kke st¾rke og skrappe kvinder og m¾nd,
der arbejder for at udvikle politikker, skabe organi-
sationer Ð og har en l¿bende debat om, hvilke visio-
ner og prioriteringer, fagbev¾gelsen skal have. Det
g�r i perioder hedt til, men der findes altid l¿sninger,
selv om det tager tid.

Lige siden industrialiseringens start i midten af
18-hundredetallet har kvinderne v¾ret en vital del af
arbejdsmarkedet, ligesom m¾ndene har v¾ret det.
Men n�r m¾nd og kvinder har skullet tale sammen,
ja, s� m¿dtes de med hver deres oplevelser og fort¾l-
linger/diskurser om, hvordan verden s� ud, d�r hvor
de nu var. Og de var jo i forskellige verdener Ð enten
p� forskellige virksomheder eller ogs� i forskellige
jobfunktioner p� de samme virksomheder.

Kilderne og statistikkerne er n¿dvendige for at
vide, hvad der er g�et for sig gennem godt 100 �r, for
der er stadigv¾k mange myter og manglende viden
om arbejderbev¾gelsen, ikke mindst om kvinderne.
F.eks. har det v¾ret en af myterne, at kvinderne f¿rst
er kommet Òud p� arbejdsmarkedetÓ i 1960Õerne. Men
historien og historierne er ogs� n¿dvendige for at
kunne analysere vores nutid. Hver gang vi g�r ind i
historien, f�r vi et glimt af en tr�d op til vores tid.

Det er vores h�b, at fagbev¾gelsens m¾nd og
kvinder vil f� gl¾de af denne publikation, da vi i dag
alle sammen kommer til at diskutere ligestilling, og
flere af os kommer til at arbejde med mainstreaming

p� det politiske plan eller p� arbejdspladserne i de
kommende �r. At arbejde med mainstreaming bety-
der jo netop, at vi skal v¾re i stand til at s¾tte os i
forskellige positioner og se mange forskellige k¿ns-
vinkler i det fagpolitiske arbejde, n�r strategierne
skal l¾gges.

Da emnet er meget stort, har der skullet v¾lges,
n�r historien skulle fort¾lles. Derfor kan denne hi-
storie fort¾lles igen og igen p� nye m�der og med
nye kilder. Jeg kan kun opfordre interesserede til
selv at g� til kilder og fremstillinger om emnet. Der
er mange flere sp¾ndende ting at finde ikke mindst
i den nyere historie i fagbev¾gelsen, hvad ang�r li-
gestilling. Efter aftale med redaktionskomiteen s�
er det den brede, historiske fremstilling, der er valgt
som udgangspunkt for K¿n og fagbev¾gelse i 100 �r.
Det har derfor ikke v¾ret muligt i v¾rket at n¾vne
alle de kvinder og m¾nd ved navn, der har haft be-
tydning for ligestillingsindsatsen gennem de 100 �r.
Her m� der skrives s¾rskilte historier Ð og de vil v¾-
re s¾rdeles velkomne til alles oplysning og belys-
ning af alles fortjenester.

Afsnittene i publikationen kan godt l¾ses hver
for sig, men giver selvf¿lgelig st¿rst mening, l¾st i
sammenh¾ng. Kapitlerne 1-4 samt kapitel 10 be-
handler en r¾kke temaer bredt. Kapitlerne 5-9 g�r
specifikt ind i de forskellige historiske perioder.

Anette Wolthers

Indledende betragtninger
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Manden som “overhoved” 
Historien fremviser et broget billede af virkeligheder,
forestillinger om ÒvirkelighedenÓ, og hvordan den b¿r
v¾re ud fra betragterens virkelighed.

Tiden f¿r industrialiseringen Ð og f¿r reformatio-
nen i 1530Õerne Ð fremviste billeder af en h�ndv¾r-
kerstand, der organiserede sig i laug, hvor der var
plads til begge k¿ns arbejde, gamle og unge. M¾nd og
kvinder arbejdede side om side, og vi forestiller os, at
der var mere ligelige tilstande op til reformationen.
Men med reformationen blev det et stadf¾stet rets-
princip, at manden skulle v¾re overhoved for familien.
Hvis overhovedet, faderen, d¿de, kom der indsigelser
fra lauget Ð og loven Ð imod, at enken drev h�ndv¾r-
ket videre. Hun skulle enten gifte sig med en h�nd-
v¾rker, der kunne drive forretningen videre, eller f�
en kongelig dispensation/bevilling til selv at g¿re det.
Statsmagten greb derved ind over for de konkurrence-
forhold, der var imellem begge k¿ns ret til at v¾re an-
svarlige overhoveder for en bestemt forretning. Dan-
ske lov af 1683 bestemte, at kvinder skulle betragtes
som umyndige og repr¾senteres af deres m¾nd i alle
retlige og offentlige anliggender. Ugifte kvinder havde
dog rettigheder som m¾nd, men disse rettigheder blev
overdraget til m¾nd, n�r de giftede sig.

Myndighed til kvinderne, 
men manden stadig “overhoved”
I tiden med den begyndende industrialisering sker
der ikke noget i disse retstilstande f¿r omkring 1880,

hvor gifte kvinder fik mulighed for at r�de over,
hvad de selv tjente. F¿rst i 1899 fik gifte kvinder
myndighed p� lige fod med ugifte, mens m¾ndenes
stadigv¾k havde r�dighed over f¾llesboet og havde
ansvar for skattebetaling og selvangivelsen helt op
til 1970Õerne, hvor kvinderne kunne underskrive
mandens selvangivelse, hvis de ville, men de be-
h¿vede det ikke. Mange kvinder blandt dagens seni-
orer kan ogs� fort¾lle om de irritationer, der opstod,
n�r man som gift kvinde altid var rubriceret under
mandens personnummer, hvad enten man skulle til
tandl¾ge eller gyn¾kolog helt op i 1980Õerne.

Louis Pio grundlagde Internationale 1871 (se ka-
pitel 5 Den tidlige arbejderbev¾gelsen 1871-1900) Ð
samme �r, som Dansk Kvindesamfund blev grund-
lagt med f¿lgende programerkl¾ring:

ÒDKÕs form�l er at h¾ve kvinden i �ndelig, s¾delig
og ¿konomisk henseende og s�ledes tillige g¿re hen-
de til et selvst¾ndigere medlem af familie og stat,
navnlig ved at �bne hende adgang til selverhverv.Ó

I arbejderkredse var det kvindelige selverhverv alle-
rede et faktum. Pio gik et skridt videre med at lan-
cere en politik om at regulere kvindernes Òselver-
hvervÓ ved at forlange, at statsmagten skulle regule-
re arbejdstiden, inds¾tte fabriksinspekt¿rer osv.

Der er en lang og sej kamp i perioden fra 1870-1900

1. Kvinderettigheder gennem 100 år 
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med dannelse af mande- og kvindefagforeninger, der
til sidst g�r sammen i De Samvirkende Fagforbund i
Danmark 1898 med Kvindeligt Arbejderforbund som
den eneste overlevende rene kvindefagforening.

Valgret og de første love om ligestilling
Perioden fra 1900-1920 er pr¾get af reformer fra
statens side, st¾rkt hjulpet p� vej af kvindernes
kamp for valgret, Dansk Kvindesamfunds kamp
samt Socialdemokratiets krav om borgerlige rettig-
heder til kvinderne. Kvinderne f�r valgret i 1908 (til
kommunerne) og 1915 (til rigsdagens to kamre). 
I 1919 bliver der vedtaget en lov om ligel¿n i den of-
fentlige sektor; i 1921 en lov om lige adgang til alle
offentlige hverv og embeder.

1920Õerne er pr¾get af ¿get produktivitet i indu-
strien, en del arbejderkampe og stagnation i ¿kono-
mien, der sl�r over i 1930Õernes lange krise.

Kvinderne bliver trængt
Krisen i 1930Õerne er en h�rd periode for hele arbej-
derklassen, men is¾r kvindernes interesser og
vundne rettigheder bliver angrebet. F.eks. ¿nsker
man i mange kommuner ikke, at gifte l¾rerinder
skal arbejde i kommuneskolerne; de bliver nogle ste-
der afskediget med de begrundelser, at det er m¾nd-
ene, der beh¿ver jobbene som fors¿rgere. Store dele
af den industri, som kvinderne havde arbejdet i,
m�tte lukke eller indskr¾nke under bes¾ttelsen
1940-45 pga. mangel p� r�varer.

Kvinderne kæmper sig vej 
tilbage til arbejdsmarkedet 
1930Õerne g�r over i 2. Verdenskrig, der for Dan-
marks Ð og andre landes Ð vedkommende bliver en
isolation og dermed ogs� en stagnation i ¿konomien,
der f¿rst i 1950Õerne begynder at komme sig igen.
Kvinderne m� p� ny til at tilk¾mpe sig st¾rkere rol-
ler i samfundet og i arbejdslivet. Selv om en stor del
af kvinderne hele tiden har arbejdet i 1930Õerne og
under krigen (gennem hele �rhundredet har de ud-
gjort ca. 1/3 af den officielle arbejdsstyrke), s� be-
gynder debatten om de gifte kvinders fastere til-
knytning til arbejdsmarkedet at s¾tte nye opgaver
p� dagsordenen i samfundet Ð bl.a. b¿rnepasning i
officielt regi. 

Men f¿rst i begyndelsen og midten af 1960Õerne
g�r kommunerne st¾rkere ind i denne opgave, da
den bliver en foruds¾tning for, at kvinderne kan
v¾re v¾k fra hjemmet en hel arbejdsdag, uge efter
uge, m�ned efter m�ned og �r efter �r. Dvs. de s¾d-
vanlige pasningsmuligheder, hvor man i stort om-
fang tidligere har klaret sig privat, er kommet til
kort. Hele denne udvikling er betinget af, at der nu
er stort behov for kvindernes arbejdskraft p� arbejds-
markedet, ikke blot i perioder, men mere permanent.

Kvindekommission, rødstrømper 
og ligestillingslove
I 1960Õerne begyndte en livlig diskussion om kvin-
dernes stilling i samfundet. Inspireret af den af J.F.
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Kennedy nedsatte kvindekommission i USA og den
debat, der begyndte at r¿re sig i eliten om k¿ns-
sp¿rgsm�let, TV-udsendelser med grundb¿ger osv.,
nedsatte statsminister J.O. Krag i 1965 Ð efter hen-
vendelse fra en r¾kke socialdemokratiske kvinder Ð
en kvindekommission. Denne kommissionen udsend-
te frem til 1974 en r¾kke bet¾nkninger om kvinder-
nes situation i samfundet og anbefalede at etablere
et ligestillingsr�d. 

Fra 1970 og de n¾ste 10 �r viste R¿dstr¿mpebe-
v¾gelsen og andre kvindegrupperinger sig p� banen
med en r¾kke udfordringer til mandssamfundet
hele spektret rundt Ð samt de politiske partier og
Folketinget. 

Vi fik p-piller i slutningen af 1960Õerne, fri abort i
1973, Lov om ligel¿n i 1976, Lov om ligebehandling
i 1978, Lov om Ligestillingsr�det 1978, der allerede
var oprettet i 1975 under statsminister Anker J¿r-
gensen osv.

Flere ligestillingslove 
og ligestillingstiltag
1980Õerne blev pr¾get af yderligere ligestillingslove,
forbedring og udvidelse af barselsorloven, indf¿relse
af for¾ldreorlov, igangs¾ttelse af ligestillingsbe-
str¾belser i den offentlige sektor og sporadiske for-
s¿g i den private sektor p� at tage de f� kvinder ind,
som havde valgt at g� h�ndv¾rks-, tekniker- eller
ingeni¿rvejen. De sidste bestr¾belser blev hjulpet
st¾rkt p� vej fra 1981 af ligestillingskonsulenterne,

ansat i arbejdsformidlingerne under Anker J¿r-
gensens regering med Svend Auken som arbejdsmi-
nister (i begyndelsen �n i hver region, senere flere og
til sidst mere eller mindre opslugt af AF-systemet i
1990Õerne).

Ligeledes sker der ogs� tiltag p� ledelsesomr�det,
hvor der bliver udviklet kurser for kvinder i ledelse
fra midten af 1980Õerne, og hvor dette emne med stor
styrke bliver diskuteret helt op til i dag.

Ligestillingsminister og 
ny ligestillingslov
I 1999 f�r Danmark sin f¿rste ligestillingsminister
under Poul Nyrup Rasmussens regering og i 2000 en
ny ligestillingslov, der adskiller det offentlige lige-
stillingsarbejde i tre: En juridisk del (N¾vnet for li-
gestilling Ð et ombud eller en domstol), en myndig-
hedsdel i ministerens departement (Afdelingen for
ligestilling) og videns- og debatdel, organiseret i en
selvejende institution (Videnscenter for Ligestilling,
der igen er nedlagt ved lov i maj 2002 af VK-rege-
ringen, der tr�dte til i november 2001).

Arbejderbevægelsens andel 
i udvikling af ligestillingen
Alle de tiltag, der er sket til forbedringer af ligestil-
lingen p� det lovm¾ssige og rettighedsm¾ssige om-
r�de for kvinderne og senere i form af ligestillingslov-
givning og ligestillingstiltag, er sket p� initiativ og
med opbakning fra arbejderbev¾gelsens politiske del,
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Socialdemokratiet. Andre gode kr¾fter skal ikke for-
klejnes i dette arbejde Ð ej heller det pres, der til tider
har v¾ret p� Socialdemokrati og fagbev¾gelse fra
kvindeorganisationer Ð herunder kvindedominerede
fagforbund Ð eller politiske partier, der har haft disse
sp¿rgsm�l h¿jt p� dagsordenen. Det er ikke meningen
at idyllisere denne historie med, at Socialdemokratiet
eller arbejderbev¾gelsen altid har kunnet Òse lysetÓ
p� ligestillingsomr�det. Det har langt fra altid v¾ret
tilf¾ldet. Men Socialdemokratiet har som et Òstats-
b¾rendeÓ parti og med perspektiverne om at skabe et
velf¾rdssamfund, altid haft skabelse af rimelige vil-
k�r p� sin dagsorden; herunder ogs� de vilk�r, som
man har budt og byder kvinderne, l¿nmodtagerfami-
lierne Ð eller hvem man nu ser som ÒaftagereÓ for den
parlamentarisk bestemte politik. F.eks. indf¿rte
Anker J¿rgensens regering ligestillingsbestr¾belser i
sin besk¾ftigelsesplan 1979-82 med henblik p� at
bryde det k¿nsopdelte arbejdsmarked for kvinderne,
n¿lende accepteret af LO og DA.

Fagbev¾gelsen har gennem 100 �r haft mulighe-
der for at lave aftaler med arbejdsgiverne gennem
overenskomstsystemet. Ogs� i fagbev¾gelsens eget
interne arbejde har der gentagne gange v¾ret nedsat
udvalg og arbejdsgrupper med henblik p� k¿n og ar-
bejdsmarked. Men f¿rst i begyndelsen af 1980Õerne
kom der gang i at definere ligestillingbestr¾belserne
gennem neds¾ttelse af et ligestillingsudvalg, med
formanden for Kvindeligt Arbejderforbund, Lillian
Knudsen, som formand. Senere blev LO og DA enige

om et till¾g til samarbejdsaftalen om ligebehandling
p� arbejdspladserne i de to organisationers regi. LO
fik en ligestillingskonsulent. Flere af de store kvin-
dedominerede forbund gik i gang med ligestillingsbe-
str¾belser. HK fik en ligestillingskonsulent i slut-
ningen af 1980Õerne osv.

Selv om der nu i over 20 �r har v¾ret meget gang
i s�vel det statslige ligestillingsarbejde (f.eks. gennem
Folketingets ligestillingsplaner fra 1986) og ligestil-
lingsarbejde i fagbev¾gelsen, og man gennem love og
aftaler bestemt har opn�et en r¾kke forbedringer af
rettighederne for kvinderne i forhold til m¾ndene, s�
er der stadigv¾k et stort stykke vej at g�. 

F.eks. m� det stadig v¾re en torn i k¿det p� fag-
bev¾gelsen, at ligel¿nssp¿rgsm�let ikke er blevet af-
livet gennem en samlet og koordineret indsats for li-
gel¿nnen. Men den st¾rke opsplitning i forbund og
s¾rinteresser er en stadig hindring for, at det kan
ske Ð medmindre st¾rke m¾nd og kvinder finder ud
af, at det vil v¾re en ut�lelig sag at sl¾be med sig
ret meget l¾ngere ind i det 21. �rhundrede! Nu m�
vi da snart kunne ryste fortidens st¿v af os og g¿re
noget ved sagen. 
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Gennem udvikling af den danske arbejderklasse har
der ogs� parallelt v¾ret b¿lger med kvinderadikali-
sering, der har tilbudt arbejderkvinderne nye for-
klaringer, nye rum og nye handlemuligheder. Ja,
faktiske har disse b¿lger af kvinderadikalisering og
arbejderradikalisering foreg�et parallelt i historien
og nogle gange h�nd i h�nd.

Disse kvinderadikaliserings- og kvindebev¾gelser
har Ð sammen med arbejderbev¾gelsen Ð gennem
100 �r inspireret og udfordret statsmagten, ganske
vist meget langsomt, til at tilkende kvinder rettighe-
der i samfundet. Rettighederne er dog n¾sten altid
kommet meget senere end de pligter, som kvinderne
for l¾ngst har p�taget sig i form af erhvervsarbejde
og ansvar for b¿rnene. Kvinderne har hver gang
skullet k¾mpe h�rdt ved at organisere sig om egne
interesser, f.eks. i faglige organisationer eller kvinde-
interesseorganisationer. Kvinderne har aldrig kun-
net l¾gge deres k¿n Òtil sideÓ. De har altid v¾ret n¿dt
til at t¾nke k¿nnet ind i deres organisationskamp.

Socialdemokratiet
P� det politiske plan, gennem Socialdemokratiet, er
der altid p� et eller andet tidspunkt blevet etableret
f¾lles sag med kvindeorganisationerne om de cen-
trale sp¿rgsm�l i kvindekampen, st¿ttet af fagbe-
v¾gelsens kvinder. Dette har i perioder betydet lov-
givningsm¾ssige fremskridt for kvinderne, da Soci-
aldemokratiet er og har v¾ret et statsb¾rende parti
gennem store dele af det 20. �rhundrede. Partiet har

derfor kunnet s¿rge for, at der blev vedtaget love om
kvinders rettigheder Ð nu og da ogs� presset af ven-
strefl¿jen i Folketinget eller af kvindeorganisatio-
nerne. I en periode fra midten af 1970Õerne og frem
til 1990Õerne var der ogs� hj¾lp at hente p� tv¾rs af
partierne i Folketinget, hvor der mellem alle kvin-
delige folketingsmedlemmer var en koncensus om,
at nu skulle der g¿res noget ved ligestillingen i Dan-
mark, gennem vedtagelse af love, ligestillingsplaner
for den offentlige sektor fra 1986 m.m..

Fagbevægelsens mænd
Fagbev¾gelsens m¾nd har gennem historien ofte
som f¿rste reaktion taget afstand fra kvinderadika-
liseringen og dens former. De s� ÒderesÓ kvinder ind-
g� alliancer med Òakademikerk¾llingerneÓ eller Òka-
pitalistk¾llingerneÓ Ð ben¾vnelser, som ofte er ble-
vet brugt om radikaliserede kvinder fra middelklas-
sen eller borgerskabet. M¾ndene har vel set en slags
klasseforr¾deri i disse kvindealliancer p� tv¾rs af
klasser og faglige interesser og dermed f¿lt sig u-
trygge.

Denne reaktion fra m¾ndene er forst�elig nok ud
fra et magtsynspunkt, idet kvinderne gennem alli-
ancer med andre kvinder s¾tter sig uden for m¾nd-
enes r¾kkevidde Ð og dermed uden for den form for
solidaritet, som m¾ndene tilbyder og har tilbudt. 

Man kan sige, at kvindekampen og ligestillings-
sp¿rgsm�lene har sat skel mellem fagbev¾gelsens
m¾nd. Valget st�r mellem enten at forblive i en ren

2. Reaktioner på ligestillingskampen 

i arbejderbevægelsen
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faglig bevidsthed, hvor man ser sine egne sn¾vre
faglige interesser som k¿n og faggruppe som central
for overlevelse eller ogs� se arbejderkampen i et bre-
dere politisk og samfundsm¾ssigt perspektiv. Ved
kun at stille rent fagforeningsm¾ssige sp¿rgsm�l til
ligestillingskampen, kan man risikere at f� svar, der
g�r p� faglige s¾rinteresser Ð og ikke svar p� de po-
litiske interesser, der ber¿rer hele arbejderklassen. 

Ligestillingssp¿rgsm�let og synet p� k¿n kr¾ver
alts� en samfundsm¾ssig og politisk analyse hos ak-
t¿rerne for, at de kan stille de relevante sp¿rgsm�l
og finde de svar, der b¾rer fremtiden i sig.

Ligestillingskampens centrale milep¾le er ikke
blevet n�et gennem en f¾lles kamp p� arbejdsmar-
kedet. Ligesom i Ògamle dageÓ, hvor kongen skulle
gribe ind og give kvinder rettigheder til at v¾re er-
hvervsud¿vende i mods¾tning til laugenes interes-
ser, tvinges statsmagten fra slutningen af 1800-tal-
let til i dag at gribe ind og regulere forholdene mel-
lem k¿nnene. Markedskr¾fterne er ikke velegnede
til at skabe lige rettigheder. Opn�else af borgerret-
tigheder for begge k¿n er og har v¾ret et politisk
sp¿rgsm�l. Dannelse og udvikling af den danske
velf¾rdsstat har ikke kunnet ske uden disse lig-
hedsbestr¾belser. Og omvendt er velf¾rdsstaten er
foruds¾tning for ligestillingen.

l dag ser de allerfleste m¾nd i fagbev¾gelsen
mere og mere en n¿dvendighed i ogs� flytte sig per-
sonligt; denne ÒflytningÓ g�r i retning af en st¿rre
selvrefleksion over k¿ns- og magtrollerne p� arbejds-

pladsen, i organisationerne, i familien og i det offent-
lige liv. Dette er ikke mindst for�rsaget af en grun-
dig uddannelse af tillidsrepr¾sentanter, som i dag
f�r uddannelse i en r¾kke omr�der, der g¿r dem i
stand til at fungere som en alternativ ledelse p� ar-
bejdspladserne og som et korrektiv til de herskende
tilstande. I og med at tillidsrepr¾sentanterne l¾rer
om human resourcestrategier, det udviklende arbej-
de, ligestilling mv., ligger der et st¾rkt potentiale til
at im¿deg� de givne k¿nsopfattelser.

Nogle m¾nd fra arbejderbev¾gelsen har som
konsekvens af denne refleksion p� det politiske og
personlige plan indoptaget de nye tilstande; for nog-
les vedkommende har det betydet en s¿gen efter en
ny mandsrolle og forsvar for kvindernes ligestillings-
ideer, som de har gjort til deres egne. 

Andre m¾nd har reageret ved at udvikle en Òpo-
litisk korrekthedÓ, der g¿r, at de i ideologiske debat-
ter g�r ind for ligestilling, men har en dyb personlig
skepsis og utilpassethed, n�r kvinderne insisterer
p� at v¾re med til definere verden og bestemme dis-
kurserne. Disse m¾nd kan derfor helt melde sig ud
af debatterne om ligestilling, overse dem, ikke inter-
essere sig for dem, men i stedet for kaste sig over
alle mulige andre politiske sp¿rgsm�l. N�r de i visse
tilf¾lde bliver tvunget til alligevel at debattere disse
sp¿rgsm�l om k¿n, sker det ofte med eksempler fra
egen privatsf¾re og manglende faktuel samfunds-
m¾ssig viden om sp¿rgsm�lene.

At placere sig som mand i ligestillingsdebatten og
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ligestillingskampen p� kvindernes side; at befinde
sig i den sv¾re balance mellem selvkritik og angreb
p� m¾nd generelt, kan synes en umulig opgave for
mange m¾nd. For at overkomme denne opgave,
kr¾ver det en politisk analyse af k¿nsulighed og
kamp for ligestilling Ð og ogs� at se de gevinster, der
er for m¾nd i opn�else af ligestilling mellem k¿nne-
ne. 

En del kvinder har gennem historien undret sig
over, at der ikke har v¾ret flere fortalere blandt
m¾ndene i fagbev¾gelsen for kvindernes kamp. Det
ligger da ellers lige til h¿jre fod for flere mandlige
fagpolitikere at g� ind i dette univers og skabe sig en
kraftig profil her som ligestillingsfork¾mpere. De
m¾nd, der har gjort det, har da ogs� f�et stor tillid
og opbakning fra kvinderne, men har m�ske ikke
form�et at g¿re sp¿rgsm�let til et h¿jstatussp¿rgs-
m�l blandt deres mandlige k¿nsf¾ller. 

Fagbevægelsens kvinder
De allerfleste kvinder i fagbev¾gelsen har f¿lt sig
ber¿rt af den kvinderadikalisering, som startede i
begyndelsen af 1970Õerne som en bred bevidstheds-
m¾ssig og organisatorisk bev¾gelse.

Denne nye m�de at f¿le sig som kvinde p�, at
v¾re stolt over de kvindelige v¾rdier og samtidig
v¾re vred over, at man som kvinde hele tiden bliver
mindet om, at man er b¾rer af k¿nnet Ð og manden
er normen som udgangspunkt og derfor er Òk¿nslig
neutralÓ Ð har v¾ret og er en vanskelig balance.

P� den ene side har fagbev¾gelsens kvinder
v¾ret tiltrukket af de radikale ideer, som den ny
kvindebevidsthed udtrykte, p� den anden side har
disse ideer ikke helt kunnet udleves i det liv, man
lever, hverken i familien, p� arbejdspladsen eller i
det interne liv i fagbev¾gelsen.

Mange kvinder har f¿lt, at de har v¾ret n¿dt til
at skabe en ÒsubkulturÓ, hvor de kun sammen med
kvinder har f�et reaktioner og forst�else for de f¿lel-
ser og tanker, som de g�r rundt med som kvindelige
l¿narbejdere. Men samtidig har enhver aktivitet i
denne subkultur, hvad enten det er kvindegrupper,
kurser i kvindeemner osv. blevet m¿dt f¿rst med
angst og modstand fra m¾nds side, senere med lat-
terligg¿relse og endelig med passiv accept eller lige-
gyldighed.

For mange var det en stor befrielse, at dagsorde-
nen om ligestilling fra at v¾re en subkultur blev en
legaliseret dagsorden i fagbev¾gelsen. At man nu
som kvinde kunne tage udgangspunkt i eget liv, egne
oplevelser og erfaringer.

Kvindernes oplevelser i udvikling af k¿n og lige-
stillingsdiskussionen fagbev¾gelsen har f¿rt til
mange slags reaktioner: Tr¾thed og irritation over,
at ligestillingsdiskussionen ikke udviklede sig; h�b
om, at der nu endelig skete noget i sagen, irritation
over, at m¾ndene ikke udviklede deres holdning til
ligestillingssp¿rgsm�let og deres egen mandsrolle
eller tog mere aktivt del i diskussionerne osv. osv.

Dette har f¿rt til, at diskussioner mellem kvinder
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og mellem m¾nd og kvinder om ligestilling i en pe-
riode i midten og slutningen af 1990Õerne blev en rig-
tig uinspireret diskussion, da temaerne kun kunne
gentage sig uden videre udvikling af perspektiver og
relationer.

Nye tider?
Vores tid er ben¾vnt som Òpost-moderneÓ og er ka-
rakteriseret ved en Òaf-ideologiseringÓ, dvs. en mu-
lighed for at bryde med fortidens ideologier som fa-
ste forestillinger Ð ogs� om k¿n og k¿nsrollerne. Tid-
ligere gav ideologiseringen sig til kende som en for-
ventet og ideel adf¾rd hos medlemmer af en bestemt
gruppe, klasse eller k¿n. Der er i dag en meget st¿rre
tolerance over for individer, der g�r uden for de tra-
ditionelle m¿nstre; m�ske ogs� fordi ligestillingstan-
kegangen og bevidstheden om k¿nnenes potentialer
faktisk har skabt en virkelig udvikling p� dette felt
i vores samfund gennem de sidste 20 �r. Denne til-
gang til verden kan fris¾tte udviklingskulturer,
hvor man ikke beh¿ver at k¾mpe for eller forsvare
sine valg s� voldsomt. Ja, faktisk lever vi i en ver-
den, der foruds¾tter, at vi udvikler os som individer,
at vi tr¾der i karakter som personer og kan etable-
re et samarbejde mellem forskellige personer, for-
skellige k¿n og fag p� vores arbejdspladser. Det sid-
ste er styrket af tendenserne til organiseringen i
teams p� arbejdspladserne, hvor det netop forskel-
ligheden, der er brug for med henblik p� at udvikle
arbejdet og arbejdsf¾llesskabet. Dette har betydet,

at der i dag er en langt st¿rre tendens til at accepte-
re og forsvare individets rettigheder uanset, hvilke
k¿nsgr¾nser der overskrides.

LO’s initiativer
LO har p� baggrund af sin kongres i 1999 taget
skridt til igangs¾ttelse af udviklings- og lederkurser
for de kvinder, der er p� vej til at f� ledende poster i
fagbev¾gelsen samt de kvinder, der i dag sidder p�
mellemleder- og konsulentposter. Gennem disse
kvinders st¾rkt synlige n¾rv¾r og talenter Ð og h�b
om at de bliver flere Ð vil fagbev¾gelsen med st¾r-
kere kraft kunne s¾tte ord p� sp¿rgsm�l fra de kvin-
delige universer helt op til den strategiske dagsor-
den. Derved er der h�b om at kunne forlade positio-
nen om, at kvinder og ligestillingsarbejdet er sp¿rgs-
m�l af sekund¾r betydning, og dermed kun af be-
tydning for Òdet andet k¿nÓ, kvinderne. Ligestilling
kan Ð som ordet pr¾cist udtrykker Ð ved denne stra-
tegi udvikle sig til at blive et sp¿rgsm�l og et tema,
der inddrager begge k¿n i fagbev¾gelsens hoveds-
trategier.

Mainstreaming
Vi er i en fase, hvor der p� ligestillingsomr�det af-
pr¿ves nye strategier f.eks. mainstreamingsstrategi-
er, der som form�l har at s¾tte k¿nnet p� den ¿ver-
ste politiske dagsorden.

Mainstreaming vender tingene om, s� at sige. Man
tager et samfundsm¾ssigt sp¿rgsm�l, f.eks. trafikpo-
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litik, og ser p� de konsekvenser, som de forskellige
l¿sninger giver for forskellige befolkningsgrupper,
herunder for m¾nds og kvinders muligheder for at
bruge de forskellige trafikl¿sninger.

Mainstreaming er hovedomdrejningspunktet i
den nye ligestillingslov fra maj 2000, hvor det forud-
s¾ttes, at k¿ns- og ligestillingsaspektet skal v¾re
integreret professionelt og synligt i alle aktiviteter,
initiativer og lovgivnings- og arbejdsrutiner i det of-
fentlige Danmark.

Mainstreaming blev opfundet som metode af FN i
1985 som et v¾rkt¿j til at unders¿ge, ÒscreeneÓ eller
kvalitetssikre alle udviklingsprogrammer, planer og
lignende mht. konsekvenser for de to k¿n. V¾rkt¿jet er
senere blevet en vital del af EUÕs besk¾ftigelsespro-
grammer Ð og nu alts� ogs� en del af dansk lovgivning.

At arbejde med mainstreaming betyder, at de
¿verste politiske niveauer bliver ansvarlige for at
kvalitetssikre beslutningernes k¿nsaspekter samti-
dig med, at der er i den enkelte offentlige institution
foreg�r et professionelt ligestillingsarbejde. Dvs. at
der er specialister og ansvarlige p� k¿ns-omr�det,
der skal arbejde med data, politikker, projekter osv.
til at s¾tte gang i ligestillingsudviklingen.

De danske ministerier og styrelser har sat gang i
et mainstreamingsprojekt i marts 2001 og har for-
muleret en handlingsplan, der skal koordinere og as-
sistere deres f¾lles indsats 2002-2006. Her tager
man udgangspunkt i VK-regeringens perspektiv og
handlingsplan for ligestilling:

ÈRegeringen ¿nsker at skabe lige muligheder for
kvinder og m¾nd. M�let er, at kvinder og m¾nd op-
fattes som ligev¾rdige og f�r lige muligheder for at
v¾lge. Regeringen vil derfor arbejde for at nedbryde
de barrierer, der forhindrer den enkelte kvinde og
mand i at leve det liv, de ¿nsker. Regeringen ¿nsker
respekt for forskellighed og respekt for det enkelte
menneskes personlige valg. Ligestilling er en v¾-
sentlig del af det danske demokrati.Ç

Det er politikken at indarbejde ligestillingsarbej-
det ind i hovedstr¿mmen i al offentlig politik gen-
nem forbyggelse og  ¾ndringer af uligheder. Det be-
tyder, at alle ministerier skal g¿re k¿nsaspektet syn-
ligt og vurdere det i forhold til deres overordnede
strategiske opgaver.

Mainstreamingsstrategien kan ogs� komme til at
repr¾sentere et vigtigt dialogforum for kvinder og
m¾nd. Sp¿rgsm�let er s� i denne debat, hvad der
bliver defineret som kvindeomr�der og mandsomr�-
der og kvindeansvar og mandeansvar Ð ja, vi ser
frem til at se nutid og fremtid lige i ¿jnene!

Litteratur

Ligestillingsministerens hjemmeside: www.lige.dk
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Til historien om dannelse af den danske arbejderklas-
se h¿rer ogs� en forklaring af de bevidstheds- og ad-
f¾rdsformer, som udvikles sammen med klassen. Ikke
blot p� det politiske niveau, men mere psykosocialt.

Svend Aage Andersen siger i sin artikel ÒArbej-
derkulturens historie: kampen om sj¾leneÓ (1993),
at der er seks forskellige adf¾rdstyper i arbejder-
klassen og dens familier. Hans studier koncentrerer
sig om �rhusianske mandlige arbejdere fra omkring
1900 og frem. Disse typer er:
¥ Den overlevelsesorienterede adf¾rdstype
¥ Den ¾rb¿dige adf¾rdstype
¥ Den v¾rtshusorienterede adf¾rdstype
¥ Den politiserende adf¾rdstype
¥ Den familieorienterede adf¾rdstype
¥ Den foreningsorienterede og religi¿se adf¾rdstype

Disse adf¾rdstyper m� forst�s som typer. Hver type
er ikke et gennemsnit, men en konstrueret, teoretisk
st¿rrelse, som skal kunne give denne adf¾rd klar-
hed. Han forestiller sig ogs�, at man ud over de seks
kan forestille sig flere, f.eks. en type, der prioriterer
naturen, g�r p� fiskeri og jagt, n�r som helst, der er
mulighed for det. Man kan ogs� forestille sig, at
f.eks. den familieorienterede type bliver mere frem-
herskende, jo l¾ngere vi kommer op i det 20. �rhun-
drede. Typerne er s�ledes ikke statiske.

1. Den overlevelsesorienterede adfærdstype
Omkring 1900 var de fleste arbejdere fattige og livet

var pr¾get af kamp for tilv¾relsen. Deres adf¾rd var
s�ledes hele tiden indrettet mod at skaffe det daglige
br¿d, og arbejdet skulle til for simpel overlevelse. Der
var ikke ressourcer til langsigtet planl¾gning, fore-
ningsliv eller politisk aktivitet. Hustruernes indsats
var helt afg¿rende for om familien overlevede eller ej,
b�de gennem udearbejde og ledelse af hjemmet. B¿r-
nene m�tte ogs� alle ud at arbejde, m�ske med und-
tagelse af en datter eller s¿n, der skulle se efter de
mindste b¿rn. Hustruens og b¿rnenes pengeindkom-
ster var Ð sammen med mandens Ð absolut n¿dvendi-
ge for overlevelse, og udgjorde enten lige s� meget
som hans l¿n eller en stor procentdel heraf. Mandens
magt i denne familietype er ¿konomisk sv¾kket. Men
den psykologiske og materielle magt kan v¾re mere
eller mindre intakt; mandens betydning kan under-
streges af, at han opn�r privilegier p� de andre fami-
liemedlemmers bekostning (f.eks. k¿d, tobak, br¾n-
devin osv.) Denne familietype bliver efterh�nden min-
dre hyppig og anses for n¾sten forsvundet efter 1960.

2. Den ærbødige adfærdstype
Arbejdere med den ¾rb¿dige adf¾rdstype var ofte
indvandret fra landet, hvor de havde v¾ret tyende og
daglejere p� godser og g�rde samt husm¾nd. Her
havde de l¾rt resignation, accept og tilpasning sam-
men med en religi¿s strenghed, der pr¾dikede samme
budskab gennem Indre Mission. De gik regelm¾ssigt
i kirke med hele familien. De s� sig som en del af et
f¾llesskab med arbejdsgiverne, lige som de havde

3. Arbejderadfærd og 

socialisering gennem tiden
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v¾ret med i et f¾llesskab p� godserne. Arbejdsgive-
ren var den k¾rlige, strenge og retf¾rdige fader, der
s¿rgede godt for sine ansatte, n�r de skikkede sig vel.
Derfor var de i h¿j grad solidariske med deres ar-
bejdsgiver og forstod godt hans handlinger, n�r der
skulle indskr¾nkes eller utilb¿rlig adf¾rd straffes.
Denne type eksisterede langt op i det 20. �rhundrede.

3. Den værtshusorienterede adfærdstype
Der var lejlighed til at drikke ustandselig: P� ar-
bejdspladsen, efter arbejdstid, ved m�ltider, fester og
markeder osv. Drikkeriet foregik ofte efter regler, dvs.
man skulle give en genstand ved en Òs¾rlige lejlighe-
derÓ p� arbejdspladsen: Morgensnaps, modtagelse af
en ny kollega, et barns f¿dsel, f¿dselsdage og gifter-
m�l. P� l¿nningsdagen var v¾rtshusbes¿g alminde-
ligt. Mandagen var Òbl�Ó Ð dvs. her holdtes s¿ndagens
brandert ved lige. Det var is¾r m¾ndene, der drak Ð
m�ske for at for¿ge f¿lelsen af styrke, virilitet og ma-
skulin identitet. De, der ikke ville v¾re med, blev
h�net som bangebukse eller for v¾re bange for deres
koner. I drikkeriet kunne man v¾re fanden-i-voldsk
og ventilere de kr¾fter, der ikke kunne komme til ud-
l¿sning p� arbejdspladsen. Denne adf¾rd bet¿d, at
kone og b¿rn m�tte leve deres eget liv, selv fors¿ge at
tjene penge til livets ophold og ellers fors¿ge at undg�
manden/faderen, n�r han blev ondskabsfuld eller vol-
delig. Med den stigende organisering af arbejderne i
fagforeninger blev denne type adf¾rd tr¾ngt tilbage,
fordi den ikke blev accepteret, da man gik til kamp

mod alle de drikkeritualer, der udspillede p� og uden
for arbejdspladsen og s� dem som ¿del¾ggende for ar-
bejdernes sammenhold og bevidstg¿relse.

4. Den politiserende adfærdstype
Martin Andersen Nex¿ fort¾ller om skiftet fra den
v¾rtshusorienterede type, som hans far var, til en ny
type mandlig arbejdere, der tog til m¿der, hvor der blev
sunget og talt, og som tog i skoven med kone og b¿rn om
s¿ndagen. ÒDe lignede ikke de hellige, men der var noget
fr¾kt over demÓ, da de satte sig op mod ¿vrigheden, drog
rundt i procession med en r¿d fane og selv ville bestem-
me arbejdsl¿nnen. De bar ugel¿nnen hjem i stedet for at
drikke den op. De ville ikke have, at deres kone og b¿rn
skulle g� p� arbejde. Et b¾rende element i denne ad-
f¾rdstype var bevidstheden om, at m¾ndene var for-
s¿rgere. De ville skabe ¿konomisk tryghed Ð ogs� i de
faser, hvor de var arbejdsl¿se. Gennem kampen p� ar-
bejdsmarkedet ville de have anerkendt mandens an-
svar for hele arbejderfamiliens ¿konomi ved en til-
str¾kkelig l¿nfasts¾ttelse for m¾nd. Kvindearbejdet
ans�s som en n¿dforanstaltning eller et overgangsf¾n-
omen, hvis manden af �n eller anden grund ikke i ¿je-
blikket var i stand til at fors¿rge sin familie. Denne
holdning hos de politiserede m¾nd fik i h¿j grad betyd-
ning for deres syn p� kvindernes rolle, som alts� pri-
m¾rt skulle v¾re husmoderens. N�r husmoderen eller
d¿trene var p� arbejdsmarkedet, skulle de ikke blande
sig i m¾ndenes kreds, men begr¾nse deres aktivitet til
de s¾rligt kvindedominerede arbejdsomr�der.
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5. Den familieorienterede adfærdstype
Tidligere var der ikke s� skarpe gr¾nser mellem fa-
milien og det omgivende samfund, som der senere
skulle komme til at blive tilf¾ldet med den moderne
kernefamilie. Familierne trak sig efterh�nden mere
tilbage fra v¾rtshuslivet, livet p� gaden, alles f¾rd-
en ud og ind og pasning af hinandens b¿rn. Familien
som en eksklusiv enhed, der havde noget privat sam-
men, opstod f¿rst i borgerskabet, men bredte sig ef-
terh�nden til alle samfundslag. I denne adf¾rdstype,
der var forbundet med denne udvikling, ans� man
kvinde- og b¿rnearbejdet som noget, der undermine-
rede familien og dens velf¾rd. Hvis kvinderne havde
udarbejde, s� kunne de ikke samtidigt sikre famili-
ens velf¾rd i form af: M�ltidet, rent hjem, rene og
ikke-hullede kl¾der, der kunne give sk�r i respekta-
biliteten osv. Disse arbejderfamilier sparede op,
meldte sig i byggeforeninger, der byggede sm� p¾ne
huse og lejligheder til kernefamilier og meldte sig ind
i kolonihaveforeninger, hvor man kunne tilbringe
s¿ndagene i familiens sk¿d. Denne familiecentrerede
og forbrugsorienterede familietype blev almindelig
efter 1960Õerne med den stigende levestandard.

6. Den foreningsorienterede adfærdstype
Mange arbejdere gik aktivt ind i foreningsarbejde
som f.eks. afholdsbev¾gelsen. Her kunne de f� et so-
cialt f¾llesskab og distancere sig fra de uordentlige
arbejdere, der drak og f¿rte familien ud i n¿d og
elendighed. Afholdsbev¾gelsen var en stor kraftkil-

de til flid og social opstigning, idet man tog ud-
gangspunkt i den enkeltes evne til at disciplinere sig
selv. Samme funktion havde sportsforeninger, sang-
foreninger, brevdueforeninger osv.. Det var dog kun
m¾ndene, der var aktive i s�danne foreninger, mens
kvinder og b¿rn hovedsageligt blev derhjemme og
kun lejlighedsvis kom med p� skovture og lignende.

Arbejderbørns socialisering i hjemmet
B¿rnenes opv¾kst i arbejderfamilien op gennem det
20. �rhundrede indeb¾rer indl¾ring af bestemte k¿ns-
rollem¿nstre, som igen f�r betydning for de holdninger,
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de udvikler p� det faglige og politiske plan i arbejder-
bev¾gelsen.

Denne f¿lgende socialiseringsforklaring skal i lig-
hed med den foreg�ende beskrivelse af adf¾rdstyper
ses som en opsamling af, hvad der har udviklet sig hi-
storisk og hvis aktualitet i dag m� anses for sv¾kket.

Far er overhoved
I den patriarkalske arbejderfamilie legitimeres fade-
rens rolle gennem hans rolle som den ¿konomiske
(hoved)fors¿rger. Men det modsvares af hans lave
l¿n, der bevirker, at s�vel hustru som b¿rn ogs� m�
have l¿narbejde Ð enten permanent eller i perioder.

Faderens position som l¿narbejder er usikker 
Ð han kan ikke gardere sig mod afskedigelse eller
l¿nnens utilstr¾kkelighed. Dette forhold sv¾kker
hans rolle som patriark.

K¿nsrollem¿nstret overholdes mere eller mindre
strengt i familien, men f�r hele tiden n¾ring af den
k¿nsbestemte arbejdsdeling i familien og p� arbejds-
markedet. Moderen anerkender mandens autoritet
og opdrager ogs� b¿rnene til at acceptere den. Fade-
rens autoritet underst¿ttes af samfundsforholdene,
hvor han betragtes som overhoved, hovedfors¿rger,
skattebetaler osv. helt frem til 1970Õerne, hvor der i
samfundet kommer en mere ligestillet behandling af
de to k¿n i lovgivningen.

Mor bestemmer i familien
Moderen i arbejderfamilien er den mest betydende per-

son, idet hun b�de har l¿narbejde og leder og udf¿rer
arbejdet i hjemmet, men hun er underordnet manden.

De sexuelle konflikter, der er mellem mand og kone,
skyldes ofte familieplanl¾gning, da pr¾vention for
kvinder ikke er almindelig udbredt og tilg¾ngeligt for
alle f¿r p-pillens gennemslagskraft fra slutningen af
1960Õerne. Den almindeligste pr¾vention er kondomet,
som m¾nd m� skaffe sig hos barberer, apoteker og lig-
nende steder. De l� ikke fremme alle steder som i dag,
men var omg¾rdet af hemmelighedsfuldhed og flovhed.
S� sent som til midten af 1960Õerne var det forbudt at
reklamere for antikoncpetion p� en m�de, der kunne
virke st¿dende og uanst¾ndig jfr. borgerlig straffelov.
F¿rst i 1973 f�r vi en lov om mulighed for abort op til 12.
svangerskabsuge. Det bliver derfor en del af kvindelivet
at beskytte sig mod u¿nskede b¿rn, hvor der indg�r
n¾gtelse sex til manden, legale og illegale aborter osv. 

Moderen opdrager derfor is¾r d¿trene sexual-
fjendtligt Ð og de bliver advaret mod m¾nd, der ikke
vil dem noget godt s�vel f¿r som efter ¾gteskabet.

Døtrenes strategier
Pigerne imiterer moderens adf¾rd og bliver normalt
ikke opmuntret til at udvikle en st¾rk jeg-struktur over
for m¾ndenes ret til at definere verden. De f�r ikke gen-
nem opv¾ksten i familien udviklet redskaber til reflek-
sion over deres egen tilv¾relse og fremtidsplanl¾gning,
men l¾rer helt op til midten af 1970Õerne, at man altid
kan f� et ufagl¾rt job i industri eller reng¿ring, n�r det
br¾nder p�. Disse strategier er s¾rdeles realistiske, da
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der er s�danne job at f� p� arbejdsmarkedet. De l¾rer,
med andre ord, ikke at v¾re ambiti¿se p� egne vegne og
skabe sig et kvalificeret arbejdsliv. Dr¿mmen om en ud-
dannelse forbliver en dr¿m i mange tilf¾lde; at f� en fa-
milie bliver derfor den st¿rste ambition. 

Psykologiske afstraffelsesmetoder bruges oftere
af moderen over for pigerne, som udvikler skyldf¿-
lelse og angstberedskab og h¿jere grad af tilpasning
og dermed en st¿rre disposition til at tage sig af det
kr¾vede dobbeltarbejde. Det bliver de allerede op-
l¾rt til at p�tage sig i barndomshjemmet, hvor de
bliver moderens hj¾lper og nogen gange erstatning.

Pigen udvikler derfor dobbelt skyld som voksen:
Hun p�tager sig skyld for de huslige pligter, selv om
hun arbejder meget p� arbejdsmarkedet Ð og p�tager
sig skyld pga. af erhvervsarbejdet, der g¿r, at hun ikke
kan overkomme alt det, hun gerne vil g¿re i familien.

Senere, da det g�r op for moderen og d¿trene fra
slutningen af 1960Õerne, at uddannelse ogs� er
noget, der ligger inden for pigernes r¾kkevidde, og
at det er n¿dvendigt at have en uddannelse for at
klare sig godt p� arbejdsmarkedet, og at m¾nd ikke
kan fors¿rge deres familier alene, udvikler pigerne
en dobbeltstrategi: De vil nu have familie, men ogs�
gerne en uddannelse og et arbejde. Hvis det sidste
glipper, kan man fors¿ge at falde tilbage til en fami-
lieorientering som det centrale. Her bliver erhvervs-
arbejdet s� noget, de m� tage for at holde sig og fa-
milien p� banen med hensyn til overlevelse og sik-
ring af b¿rnenes opv¾kst og gode levevilk�r.

Sønnernes strategier
Drengene f�r i mange tilf¾lde udviklet en klar mo-
derbinding, hvor det er sv¾rt for dem at bruge fade-
ren som identifikationsobjekt, hvis han er frav¾rende
i familiens indre liv. Moderen opfordrer s¿nnen til at
opf¿re sig som en mand samtidig med, at hun f¿lel-
sesm¾ssigt fors¿ger at knytte ham st¾rkt til sig. Det
tvinger ham til ofte at negere alle de kvindelige ka-
raktertr¾k og identificere sig med en ekstrem mand-
lig k¿nsrolle for at leve op til moderens forventninger.

Denne rigidt opsatte mandsrolle forklarer dren-
gens senere behov for et skarpt optegnet k¿nsrolle-
m¿nster i familien Ð og m�ske ogs� i det faglige po-
litiske arbejde.

Den st¾rke moderbinding betyder for drengens
vedkommende en overbetoning af de patriarkalske
aspekter af mandsrollen, som han ikke kan f� korri-
geret, n�r faderen ikke er til stede for ham i hans
opv¾kst. Drengen f�r ikke p� et tidligt tidspunkt sat
ord p� det at v¾re far for egne b¿rn, hvis ikke far og
s¿n har et samv¾r og aktiviteter, hvor de kan se fa-
deren tr¾de i karakter som far.

Far er nu også tilgængelig i familien
Men en far, der er tilg¾ngelig for b�de hustru, dat-
ter og s¿n, vil l¿sne afh¾ngighedsforholdet af mode-
ren og fremme en aktiv selvudvikling for begge b¿rn
Ð ja, endda give plads til aktive opg¿r med moderen
og med faderen. Ligeledes vil en mor, der ¿nsker so-
cial opstigning for sin datter gennem uddannelse,

19



kunne f� en alliance med sin datter, da hun derved
l¿sner sit greb om datteren som sit spejlbillede og
medhj¾lp. Dette parl¿b mellem far og mor i familien
er noget, som is¾r udvikler sig op gennem 1970Õerne
og til i dag, hvor ogs� m¾ndene har f�et flere rettig-
heder i forhold til deres faderrolle, f.eks. barselsor-
lov, f¾dreorlov, ret til frihed ved b¿rn sygdom osv.

I dag kan vi konstatere, at b¿rn generelt i langt
st¿rre omfang har adgang til begge for¾ldre, lige fra
den sp¾de alder til voksenlivet. Det betyder et meget
stort opbrud i k¿nsrollesocialiseringen, hvor s�vel dren-
ge- og pigerollerne er blevet meget bredere i deres til-
gang til sig selv og hinanden som k¿n. Dette f�r betyd-
ning for k¿nnenes rolle i erhvervslivet og samfundet.

Arbejderbørns socialisering 
i institutioner og skoler
I mange generationer har institutionslivet for arbej-
derb¿rnene betydet, at de har f�et deres k¿nsroller
cementeret: Der var passende fag og adf¾rd for pi-
gerne og ditto for drengene. Eksempelvis har piger
skullet l¾re h�ndarbejde i skolen og drengene tr¾-
sl¿jd gennem mange generationer. Mange af de
¾ldre generationer af m¾nd og kvinder Ð helt op til
efter 2. verdenskrig Ð har ogs� g�et i k¿nsadskilte
skoler eller klasser, i hvert fald i de st¿rre byer.
Mange kan berette om ÒstregenÓ i skoleg�rden mel-
lem pigernes og drengenes legeplads i frikvarteret. 

Selv om l¾rere og p¾dagoger gennem tiden har haft
de bedste intentioner om at bryde k¿nsrollem¿nstrene,

s� har der i institutionslivet ligget rammer og normer,
som har skullet f¿lges. Det ses bl.a. i bestemmelser om
fag for piger og fag for drenge op gennem skolelivet helt
til 1970Õerne, gennem k¿nnenes valgfag fra 7. klasse op
gennem 1980Õerne og senere gennem valg af erhvervs-
uddannelser til den dag i dag. F¿rst i begyndelsen af
1980Õerne Ð med ligestillingskonsulenternes1 hj¾lp Ð
kom der gang i projekter og aktiviter, der for alvor skul-
le stille sp¿rgsm�l ved automatikken i k¿n og valg af
skolefag. Dette har forel¿bigt f¿rt til, at pigerne har
bredt sig mere ud over arbejdsmarkedet end tidligere.
Men i dag er der kun f� drenge, der v¾lger erhverv som
p¾dagog, l¾rer, sygeplejerske, social- og serviceassistent
osv., selv om m¾nd er st¾rkt efterspurgte i disse fag,
som kvinderne stadigv¾k n¾sten har monopol p�. 

Arbejderbørnenes socialisering 
på arbejdspladsen
Mange unge har gennem tiden f�et et chok, n�r de for
f¿rste gang dukkede op p� en arbejdsplads for at arbej-
de, ved oplevelsen af hvor adskilte k¿nnene var og  er og
hvor forskellige normer, der er for deres arbejdsadf¾rd
og privilegier. Men det varer ikke l¾nge, f¿r de l¾rer
deres plads at kende, og hvor sv¾rt det er/har v¾ret at
krydse k¿nsgr¾nserne. De bliver taget ved h�nden af
de voksne m¾nd og kvinder, der leder dem p� plads i en
gruppe af samme k¿n ud fra den k¿nsarbejdsdeling, der
er etableret p� netop den arbejdsplads. De f�r endnu et
chok, n�r de kigger i l¿nningsposen og sammenligner
den forskellige betaling, de har f�et for deres indsats. 
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P� industriarbejdspladsen bliver kvinder og
m¾nd henvist til hver deres jobfunktioner - med for-
skellig arbejdsindsats og betaling.

Journalisten Malin Lindgren skriver i 

Dagligdag i Danmark 1945-1985:

ÒDa jeg senere i 1972 arbejdede en uge p� Tuborg for
at skrive en f¿rsteh�ndsrapport om ligel¿nskampen,
havde jeg lejlighed til at sp¿rge, hvem der egentlig
havde det h�rdeste fysiske job p� arbejdspladsen.
Kvinderne, der stod ved kolonnen, hvor flaskerne
v¾ltede frem p� b�ndene, og pakkede ¿l i kasser,
eller den mand, der sad p� en stol og engang imellem
rejste sig for at l¾gge det papir frem, der skulle
l¾gges mellem flaskerne i de gamle tr¾kasser.Ó

Ogs� i kontorarbejdet blev der hurtigt lavet skel.

Anette Wolthers interviewede 

i 1988 et gruppe kontorelever i DSB:

ÒDer var b�de piger og drenge i gruppen. De fortalte
om hver deres indgang p� arbejdspladsen. Pigerne
fortalte, at de blev modtaget af de kvinder, der skul-
le l¾re dem op. Fik besked p� at lave kaffe til alle p�
kaffemaskinen, skrive det, der blev lagt til dem p�
PCÕeren. Deres chef havde de ikke hilst p� Ð de reg-
nede ikke med at han kendte dem. Drengene blev p�
samme m�de modtaget af kvinderne, men n¾gtede
at lave kaffe. ÒHvis folk vil have kaffe, s� kan de lave
det selv!Ó Drengene ville heller ikke skrive det, der

blev lagt til dem, da de ikke ville ende p� en skrive-
stue. De forlangte mere selvst¾ndige opgaver. De
kendte godt chefen, da de tit gik ind gennem hans
�bne d¿r og snakkede med ham. 

Denne og mange andre lignende oplevelser fik
mig til at se p� arbejdsorganisationen som et sted,
der har mange stier: De stier, som kvinder f¿lger og
dem, som m¾ndene f¿lger. De kan g� ad stierne gen-
nem mange �r uden at krydse hinanden i hver sin
dimension i organisationen.Ó 

Litteratur
Svend Aage Andersen: Arbejderkulturens historie:
kampen om sj¾lene i �rbog for Arbejderbev¾gelsens
historie 1993: Tema: k¿n og klasse, SFAH 1993. 

En unders¿gelse af sammenh¾ngen mellem kvin-
delige, gifte industriarbejderes stilling i familien, i
produktionen og deres faglige organisering ca. 1960-
70, RUC 1974, af Anne Knudsen, Bente Adler Han-
sen, Elsebeth Sejersb¿l Larsen, Kit Broholm, Kitty
Bendixen, Lise La-Cour, Marie Louise Brint-Nielsen,
Pia Narud, Rita Christensen og Susanne S¿rensen

Noter

1) I 1981 blev der ansat 14 ligestillingskonsulenter i ar-
bejdsmarkedsregionerne. De fik til opgave at iv¾rks¾tte
en r¾kke aktiviteter i uddannelsessystemet, p� arbejds-
pladser osv., der kunne f¿re til en opbl¿dning af k¿nsroller
i uddannelses- og erhvervsvalg. Deres arbejde blev koordi-
neret af Lotte Valbj¿rn i det dav¾rende Arbejdsdirektorat.
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At lære demokrati og ledelse
Alle, der gennem historien har villet v¾re med i en
fagforening, har m�ttet l¾re sig spillereglerne for at
f� indflydelse: Òkr¾ve sin ret og g¿re sin pligtÓ og
klare mosten.

Det har v¾ret nogle h�rde forsamlinger, som
skabte st¾rke ledere med evnen til at kunne t�le
kraften fra al den energi, der blev sluppet l¿s ved
m¿derne med skarp kritik, muntre tilr�b, sk¾nderi-
er eller irrelevante indl¾g fra kv¾rulanter eller fan-
taster, der forfulgte egne m�l. Tro ikke, at det var
mere blidt hos kvinderne eller i ÒdialogenÓ mellem
m¾nd og kvinder. Her blev der ogs� talt lige ud af
posen og med knubbede ord. Denne h¾rdningspro-
ces skabte faglige ledere der var i stand til at lede
fagforeninger og bev¾gelse gennem mange h�rde
kampe og forhandlinger. Dette at kunne tale i det of-
fentlige rum blev et element at st¿rste betydning for
en leders mulighed for at lede.

For at blive st¾rke ledere m�tte de have magt
over organisationens apparat, hvis de skulle bevare
trov¾rdighed i forhandlinger eller kampsituationer
over for en modpart. Der m�tte v¾re fodslaw i be-
v¾gelsen, for at den kunne v¾re effektiv.

Denne samling af magten om ledelsen har gjort
det sv¾rt for opposition i fagbev¾gelsen af al mulig
slags Ð eller blot p�virkning i anden retning af de do-
minerende synspunkter. Ikke mindst har det skortet
p� kvindernes indflydelse i dette system, da de to
k¿ns diskussions-, enigheds- og uenighedskulturer

har divergeret meget. Kvinderne har m�ttet t�le
meget, synes de, da de altid p� �t eller andet tids-
punkt i kampens hede er blevet angrebet p� deres
k¿n. Her har m¾ndene s�vel instinktivt som erfa-
ringsm¾ssigt l¾rt, at ved at bruge k¿nsargumentet
har de fundet kvindernes svage punkt.

Men l¾g m¾rke til resultaterne: De blev n¾sten
altid i kvindernes fav¿r, n�r m¾ndene havde haft tid
til at t¾nke sig om! F.eks. da kvinderne i slutningen
af 18-hundredetallet bliver optaget i De Samvirken-
de Fagforforeninger i K¿benhavn til halv kontin-
gent! (Se kapitel 5 Den tidlige arbejderbev¾gelse
1871-1900). P� det overordnede og mere politiske
plan har man n¾sten altid kunnet finde en vej, der
bar og b¾rer fremtiden i sig. Men noget andet har
v¾ret tilstanden p� de enkelte arbejdspladser.

Klubber, samarbejde og modsætninger 
Det er en velkendt sag Ð helt op til vore dage, at det
er sv¾rt med faggr¾nserne s�vel mellem fagl¾rte
og ikke-fagl¾rte, som mellem ikke-fagl¾rte m¾nd
og kvinder. Den f¿lgende historie stammer fra Ra-
diometer og kan v¾re en illustration af de vekslende
alliancer og modstande, der kan v¾re mellem fagligt
aktive p� en arbejdsplads gennem 20-30 �r.

Klubberne på Radiometer – et eksempel
Metalklubben blev som den f¿rste klub stiftet i 1941
og omfattede overvejende smede og udelukkende
m¾nd indtil 1987. De ikke-fagl¾rte fik f¿rst egne

4. Fagbevægelsens kvinder og mænd i dialog 

– og nogle gange i samarbejde

22



23

klubber i slutningen af 1950Õerne, hvor m¾ndene
var organiseret i Fabriksarbejdernes Forbund og
under Dansk Arbejdsmandsforbund. Kvinderne, der
var organiseret i KAD, dannede som de sidste i 1961
deres egen faglige klub.

Forholdene mellem klubberne har v¾ret pr¾get
af op- og nedture med forskellige alliancer undervejs
Ð dels med hinanden og dels med ledelsen.

I perioden 1960 til midt i 1970Õerne var der et ud-
m¾rket samarbejde mellem klubberne. Tillidsrepr¾-
sentanterne fra KAD blev uddannet p� Arbejdsmands-
forbundets og Metalarbejderforbundets skoler, hvad
der bl.a. var med til at udvikle et godt forhold mellem
de mandlige og kvindelige tillidsrepr¾sentanter. De
enedes om kravet om l¿rdagsfri og begr¾nsning af
overarbejdet, selv om m¾ndene ofte lod sig lokke.

Sk¿nt der mellem de ufagl¾rte kvinder og ufag-
l¾rte m¾nd var store l¿nforskelle Ð kvinderne fik
80% af mandel¿nnen Ð s� var man �benbart enige
om, at dette problem skulle l¿ses gennem de gene-
relle overenskomstforhandlinger Ð og ikke gennem
s¾rlige forhandlinger eller kamp p� virksomheden.

Efterh�nden overtog kvinderne flere og flere dele
af den elektriske montage fra m¾ndene, som dog
ikke blev fyret, men overflyttet til andet arbejde.
Kvindernes antal voksede, og der kom en udtalelse i
1969 fra en mand om Ð i forbindelse med dannelse af
en f¾llesklub Ð at kvinderne ville overtage det hele.

Men kvindeklubben havde generelt sv¾rt ved at
finde sine ben og sin eksistensberettigelse; kontin-

gentet blev mest brugt til ture for medlemmerne Ð
alts� opmuntringer og afveksling i den overbebyrde-
de arbejdsdag. P� Radiometer var kvindernes vilk�r
som alle andre steder i industrien: Monotont arbejde
uden mulighed for andre arbejdsopgaver. I det fagli-
ge arbejde oplevede kvinderne en konstant konfron-
tation med fagbev¾gelsens mandenormer, hvor man
som kvinde ikke kunne spejle sig selv. Kvinderne s�
ikke fagbev¾gelsen som s�dan som et s¾rlig rele-
vant svar p� deres samlede livssituation, der jo ogs�
omfattede hjemmearbejde og ansvar for b¿rnene mv.

Radiometer var fra f¿rst 1960Õerne begyndt at
ans¾tte kvinder, hvoraf mange var nye p� arbejds-
markedet Ð og m�ske ikke var blevet socialiseret ind
i arbejderklassenormer. De faglige traditioner skulle
f¿rst (gen)opbygges for kvinderne p� virksomheden.
Der havde faktisk arbejdet mange kvinder p� virk-
somheden i 1930Õerne, men i en lang periode i
1940Õerne og 1950Õerne havde kvinderne n¾sten
ikke v¾ret at finde p� arbejdspladsen.

Elektronikarbejde blev efter krigen et arbejde for
Òp¾neÓ damer, der ikke blev snavsede som andre ste-
der i industrien; elektronikarbejde var Òn¾stenÓ som
kontorarbejde.

Fællesklub og indbyrdes kamp
I 1969 besluttede man at starte en f¾llesklub p� Ra-
diometer med henblik p� at koordinere klubberne.
Men det var sv¾rt: Hvordan skulle sammens¾tnin-
gen af bestyrelsen v¾re? Selv om de ufagl¾rte m¾nd



var i flertal i forhold til de fagl¾rte, blev en smed for-
mand for klubbestyrelsen og en KADÕer n¾stformand.

I perioden f¿rst i 1970Õerne, hvor der var en ud-
bredt arbejderradikalisering med vilde strejker og
konflikter, fik Radiometer ogs� deres del af aktivite-
terne. Det var is¾r m¾ndene, der var radikaliseret,
og det bet¿d, at deres mods¾tningsforhold til kvin-
derne sk¾rpedes. Det gik ud over samarbejdet i f¾l-
lesklubben. Man var uenige om, hvilke strejker og
aktioner, der skulle st¿ttes. Den voksende venstre-
fl¿j p� virksomheden udfordrede socialdemokrater-
ne Ð og smedene og kvinderne.

Et af de sp¿rgsm�l, der var uenighed om i f¾lles-
klubben, var l¿nsp¿rgsm�let. Det omfattede alt lige
fra ligel¿n mellem kvinder og m¾nd, bonusl¿n over
for timel¿n, til sygel¿n over for l¿nstigninger mv.

Samarbejdet revnede i 1978, da KAD og SiD trak
sig fra f¾llesklubben. En kraftig begrundelse fra kvin-
dernes side var, at deres gamle alliancepartner, smede-
ne, ved en generalforsamling havde svinet kvinderne
til, n�r de tog ordet. Kvindeforagten var �benbart st¾r-
kere end den politiske alliance mellem Metal og KAD.

Ud over at v¾re ophidsede over denne mandscha-
uvinisme f¿lte kvinderne sig d�rligt repr¾senteret i
f¾llesbestyrelsen, da de kun havde �t medlem; alle
kvinder var organiseret i KAD, mens m¾ndene
havde flere medlemmer i bestyrelsen, da de var or-
ganiseret i flere klubber.

Manglen p� indlevelse og forst�else fra m¾ndenes
side i kvindernes situation og omvendt var et stort

problem. Tillidsrepr¾sentanten hos KAD oplevede,
at m¾ndene p� �n gang havde en nedladende hold-
ning til kvinderne samtidig med, at de havde behov
for, at kvinderne bakkede op om m¾ndenes aktioner.
Hertil kom, at n�r KAD-tillidsrepr¾sentanten i form
af sit n¾stformandsskab skulle tage over, n�r sme-
deformanden for f¾llesklubben blev syg, s� blev det
understreget, at nok kunne hun tage formandsska-
bet for klubben, men p� ingen m�de kunne hun v¾re
f¾llestillidsrepr¾sentant; hun kunne alts� ikke som
n¾stformand for f¾llesklubben repr¾sentere alle
f¾llesklubbens medlemmer p� virksomheden!

F¾llesklubben blev nedlagt i 1983. Der gik nu
nogle �r, hvor is¾r en ung klubledelse af SiDÕerne p�
virksomheden pr¾gede dagsordenen og dermed
kamptemaerne. Denne klub fors¿gte hele tiden at f�
KADÕerne med til aktioner, hvilket ikke altid lykke-
des. Radiometers ledelse gik nu ogs� ind med en
strategi, hvor de tidligere k¿nsblandede afdelinger
fik flere og kvinder ansat som et fors¿g p� at d¾mpe
de mandlige gemytter. Kvinderne ville hellere for-
handle end k¾mpe ustandseligt.

KADÕerne fandt de unge, mandlige SiDÕere pjatte-
de, aggressive og ubeh¿vlede; bedre blev det heller
ikke af, at KADÕerne var kvinder i moden alder, der
kl¾dte sig og talte p¾nt og kunne v¾re m¿dre til 
SiDÕerne. S� mods¾tningerne havde ogs� i h¿j grad
rod i generationsmods¾tninger ud over k¿nsmod-
s¾tningerne. 

KAD-klubben havde den opfattelse, at den kunne
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klare sig selv uden de store kontakter til baglandet
til sit forbund, mens SiDÕerne refererede til deres
forbunds politikker og i st¿rre omfang f¿lte sig som
en del af fagbev¾gelsen.

Blidere vinde
Denne skarpe adskillelse af det faglige arbejde i for-
bundsbestemte klubber varede helt til slutningen af
1980Õerne, hvor der begyndte at bl¾se blidere vinde
mellem klubberne. Is¾r blandt SiD og KAD-repr¾-
sentanterne var der nu en slags forsoning, b�de po-
litisk og personligt. Hovedakt¿rerne var nu skiftet
ud, og de kulturelle, politiske og personlige mods¾t-
ninger udspillede sig ikke mere p� samme m�de.
Men generationsskiftet var barsk hos KADÕerne Ð en
ny tillidsrepr¾sentant m�tte s�ledes igennem syv
afstemninger, f¿r hun blev valgt, bl.a. fordi hun fik
st¿tte fra SiDÕerne!

Metalklubben blev mere og mere isoleret fra de
andre klubber. Den begyndte at g� enegang i l¿nfor-
handlinger og fik gennem de opn�ede privilegier
gjort sig upopul¾r hos de andre.

Den nye tillidskvinde for KAD blev udtryk for en
stille revolution i det faglige arbejde; det blev ikke
kampen, der stod p� dagsordenen, men demokrati-
sering i det faglige arbejde med uddelegering til
medlemmerne, dr¿ftelser p� arbejdspladsen, opret-
telse af ligestillingsudvalg m.m. Ligestillingssp¿rgs-
m�let kom til at danne brobygning mellem is¾r SiD
og KAD-klubberne, hvor nu ogs� m¾ndene begynd-

te at forholde sig til sp¿rgsm�l som l¿n under barsel,
og barns f¿rste sygedag. Det lykkedes dog ikke at
etablere en f¾lles klub for de ufagl¾rte, da de ¾ldre
kvinder var bange for ikke at f� indflydelse i den.
For mange SiDÕere var perspektivet om en f¾lles
klub med KADÕerne i overtal heller ikke et ¿nskeligt
perspektiv.

De ¾ldre KADÕere havde imidlertid bitterheden i
kroppen fra de gamle kampe mellem faggrupperne
og klubberne, hvad der fik dem til at g� imod ¿nsker
om udvidelse af barselsorlov og frihed ved b¿rns
sygdom Ð m�ske fordi disse sp¿rgsm�l nu blev st¿t-
tet s� st¾rkt af de mandlige SiDÕere!

Dog begyndte klubberne nu mere og mere at for-
handle sammen over for ledelsen og lave aftaler, der
gjaldt for alle medarbejdere p� virksomheden.
Denne tilstand af harmoni fortsatte indtil 1994, hvor
virksomheden satte ind med fyringer, hvad der ud-
l¿ste strejker Ð og en f¾lles front mellem SiD- og
KAD-klubben mod ledelsen.
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N�r vi i en fremstilling af LO og ligestillingen i 100
�rg�r l¾ngere tilbage Ð helt til midten af 18-hundre-
detallet, er det fordi, vi her ser nogle grundl¾ggende
holdninger og m¿nstre i diskussionerne mellem kvin-
der og m¾nd. Disse f�r betydning for hele den fagli-
ge kamp og det udgangspunkt, som fagbev¾gelsen
g�r ind i 19. hundredetallet med. Diskussionen om
kvindernes erhvervsarbejde rejses tidligt i den fagli-
ge kamp: Skal man arbejde for, at m¾ndene alene
kan fors¿rge deres familier eller er det en rettighed
for kvinderne at kunne fors¿rge sig selv og deres fa-
milie gennem erhvervsarbejde? Ligger der et fri-
g¿rende element i kvindernes ret til selvfors¿rgelse?

Arbejderforeninger og Internationale
I perioden 1848-1871 dannes en r¾kke arbejderfore-
ninger i Danmark. Disse foreninger er inspireret af
de politiske opstande i perioden (1848 og Pariser-
kommunen i 1871) og et resultat af n¾ringsloven af
1857, hvor laugenes monopolstilling blev brudt med
fri adgang til ud¿velse af erhverv.

I 1871 stifter Louis Pio en dansk afdeling af
Internationale2, der var startet af Karl Marx i 1864.
Eksistensen af denne organisation medf¿rte en b¿lge
af organisering af arbejderne. I K¿benhavn tegnede
der sig i l¿bet af den f¿rste m�ned 700 medlemmer
og i �rhus 400 medlemmer. I vinteren 1971/72 var
der 9.000 medlemmer, heraf 4.000 i provinsen. Be-
v¾gelsen n�ede sit h¿jdepunkt i for�ret 1872, hvor
der igangsattes en stor ÒskrueÓ Ð datidens betegnel-

se for strejke Ð blandt 2.000 k¿benhavnske murer-
svende, der var i fuld gang med at opf¿re etagebyg-
geri p� N¿rrebro og Vesterbro. De strejkede for af-
skaffelse af ÒslavetimenÓ, dvs. arbejde mellem 18-19.
Da de ikke havde nogen strejkekasse, indkaldte Pio
til et massem¿de s¿ndag den 5. maj 1872 p� N¿rre
F¾lled for at samle ind til dem, s� de kunne vinde
strejken. Men myndighederne forb¿d m¿det og arre-
sterede Pio m.fl. Da arbejderne m¿dte op p� f¾lle-
den, blev de m¿dt af m¾ngder af husarer og politi,
der sp¾rrede dem vejen. Det kom til slagsm�l med
mange s�rede og ¿del¾ggelser. K¿benhavns politidi-
rekt¿r satte byen i belejringstilstand. Pio blev id¿mt
6 �rs f¾ngsel og Internationale blev forbudt.

Organiseringen fortsætter
Men arbejderne gav ikke op. I alt blev der dannet 20
nye fagforeninger 1873-74. I 1876-80 oprettedes 13
fagforeninger. Disse nye foreninger, der blev dannet
over hele landet, havde imidlertid altid ¿konomiske
problemer, og mange blev opl¿st igen. Men i 1876 Ð
midt under de d�rlige ¿konomiske konjunkturer der
var indtruffet brat i 1875 Ð grundlagdes en egentlig
partiorganisation med et partiprogram efter tysk so-
cialdemokratisk m¿nster. Socialdemokratiet var
dannet. I 1877 fik partiet imidlertid et chok, da Pio
m.fl. efter at have f�et penge af arbejdsgivere, rejste
til Amerika. 

J.B.S. Estrup fra H¿jre havde i 1875 dannet en re-
gering, der skulle vare 19 �r, og han regerede ved

5. Den tidlige arbejderbevægelse 

1871-1900

26



hj¾lp af ÒprovisorierÓ, der satte demokratiet ud af
spil. Socialdemokraterne skulle f¿rst i 1880Õerne gen-
vinde fodslaget, og det gjorde de bl.a. ved i 1884 at f�
2 medlemmer valgt ind i Folketinget. 

Kvinderne
Internationale fra 1871 var opdelt i sektioner. Heraf
var sektion 20, Den kvindelige Sektion. Den opl¿stes
sammen med Internationale. I 1873 oprettedes Den
Frie Kvindelige Forening, der havde til form�l at
samle ind til f¾ngslede arbejderf¿rere, men ogs�
Òvirke hen til at forbedre Kvindens Stilling Éog
Kvinderne skal samle sig i forskellige Fagsektioner
for at virke hen til deres Kaars Forbedring ad den
Vej.Ó I 1874 afholdes der et m¿de for syersker, hvor
de blev opfordret til at organisere sig. I 1876 blev af-
holdt et m¿de med emnet: ÒHvorledes skal kvindeli-
ge Streiker kunde s¾ttes i Scene?Ó

I 1874 dannes Socialkvindelig Forening, der som
programpunkt havde dannelsen af kvindelige fagfor-
eninger: ÒEn Forening med det Formaal at samle de
forskellige kvindelige Arbejdere i faglige Kooperatio-
ner lig M¾ndenes, for derved p� fyldigere Maade at
gennemf¿re Emancipationsideen.Ó I 1875 diskutere-
de man, om kvinder skulle danne deres egne fagfor-
eninger eller tilslutte sig de foreninger, som de
mandlige arbejdere har oprettet. Kort tid efter dan-
nes Kvindelig Fremskridtsforening, der har til for-
m�l at Òvedligeholde Interessen for politiske og socia-
le Sp¿rgsmaal hos Kvinderne.Ó I 1888 etableres et

samarbejde mellem Kvindelig Fremskridtsforening
og en r¾kke faglige kvindeorganisationer: De samle-
de Kvindeforeninger3 udgiver bladet: ÒHvad vi vilÓ
indtil 1893, hvorefter organisationen bliver opl¿st.

Som kontrast eller supplement til disse kvinde-
foreninger kan n¾vnes, at Dansk Kvindesamfund
blev grundlagt i 1871 med form�lsparagraffen: ÒDKs
Formaal er at h¾ve Kvinden i aandelig, s¾delig og
¿konomisk Henseende og saaledes tillige g¿re hende
til et selvst¾ndigere Medlem af Familie og Stat,
navnlig ved at aabne hende Adgang til SelverhvervÓ.

Væverne
I 1873 var der v¾verstrejke i K¿benhavn. Fabri-
kanterne flyttede produktionen til Helsing¿r, hvor
de lokale hjemmev¾vere (koner og d¿tre til s¿office-
rere) var villige til at tage arbejde som skruebr¾k-
kere. Her fandt de mandlige v¾vere ud af, at det var
vigtigt ogs� at organisere kvinderne, hvorved en
kvindelig sektion af V¾vernes Velf¾rdsforening
blev dannet, men den fungerede mere som en syge-
kasse. Ved endnu en strejke blandt v¾verne i 1884
gentog historien sig stort set fra 1873, da s¿officer-
konerne ikke var til at organisere. Men ved en strej-
ke blandt de kvindelige 150-200 v¾vere i 1886 p�
I.H. Rubens Dampv¾veri henvendte kvinderne sig
til V¾vernes Fagforening om st¿tte. Det fik de. So-
cialdemokratiet opfordrede alle fagforeninger til at
st¿tte strejken og l¾gge samme energi for dagen,
som n�r m¾ndene strejkede. Kvinderne opn�ede en
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mindre l¿nforbedring. Dog var der under strejken
en r¾kke bataljer, hvor de strejkende kvinder alli-
gevel ikke fik den lovede strejkest¿tte og derfor for-
s¿gte at storme kassererkontoret. Dette skabte igen
stemning for at danne en s¾rlig kvindelig fagfore-
ning for v¾vere, der blev en realitet samme �r. Der
var nu to: V¾vernes Fagforening og Den kvindelige
Forening i V¾verfaget. Denne splittelse varede i 11
�r til 1897, hvor den kvindelige forening opl¿ste sig
og igen blev optaget i V¾vernes Fagforening.

Tobaksarbejderne
I 1871 stiftedes cigarmagerforeningen Enigheden.
Her kunne kvinder ikke blive medlem, sk¿nt to-
baksfremstilling fra starten havde v¾ret et kvinde-
fag. Foreningens form�l var at modarbejde kvinder-
nes indtr¾ngen i faget: ÒEnhver Cigarmager, som
l¾rer et Fruentimmer at rulle Vikler4 eller Cigarer
kan ikke v¾re Medlem. Hans Hustru undtages.Ó 

Men allerede i 1875 ¾ndredes holdningen pga. en
strejke i K¿benhavn, hvor 300 cigarmagere nedlagde
arbejdet. Herved blev en del kvinder arbejdsl¿se, da
de indgik i produktionen som viklere af tobaksblade,
s� cigarmageren kunne rulle de f¾rdige cigarer. Ved
et m¿de om strejken, hvor is¾r kvinder var tilstede,
sagde formanden: ÒVed et beklageligt Fejlsyn har de
kvindelige og mandlige Arbeidere hidtil staaet
fjendtlig over for hinanden og man har betragtet
hinanden som Konkurrenter É Gennem de sociali-
stiske L¾res¾tninger er man naaet til Erkendelse
om, at alle Arbejdere er solidariske overfor Kapita-
lens Overgreb. Af denne L¾re er vi ogs� kommet til
Klarhed om Kvindens Ligeberettigelse med Man-
den, og f¿lgelig maa den kvindelige Arbejder for det
samme Arbeide betales efter samme Forhold som
Manden.Ó Enigheden stifter kort efter en kvindelig
afdeling. Men under en seks m�neders strejke i 1883
optr�dte en r¾kke kvinder uden for fagforeningen
som strejkebrydere. For at lokke de uorganiserede
kvinder ind oprettede man De kvindelige Tobaksar-
bejderes Syge- og Underst¿ttelseskasse af 1883, der
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virkede frem til 1887 som en selvst¾ndig forening,
indtil optagelse i Tobaksarbejderforbundet i 1887,
hvis ¤ 1 sagde: ÒAlle mandlige og kvindelige Arbej-
dere ved Tobaksfaget kan blive Medlem af Forbun-
detÓ. Kvindeforeningen blev dog f¿rst helt sammen-
sluttet med Tobaksarbejderforbundet 1891.

Herreskrædderne
Selv om tekstil- og bekl¾dningsindustrien hovedsa-
geligt besk¾ftigede kvinder, s� gik fagorganiserings-
arbejdet langsommere her. En v¾sentlig �rsag synes
at v¾re, at meget af arbejdet foregik som forlagsar-
bejde eller udsvedningsarbejde Ð dvs. hjemmearbej-
de, hvor en svend eller mester for en mindre betaling
end den han selv fik, havde aftale om, at bl.a. syer-
sker og deres b¿rn var underleverand¿rer til ham til
en lavere l¿n. Disse hjemmearbejdende kvinder var
spredt geografisk og havde derfor ikke god mulighed
for at tr¾ffes i det daglige og snakke sammen om ar-
bejdsforholdene. I 1883 blev der dannet en fagfore-
ning for Kvindelige Arbejdere i Herreskr¾dderfaget.
Den f¿rste formand blev en overgang den samme som
for de mandlige skr¾dderes Fagforeningen af 1882.

�ret forinden var Fagforeningen af 1882 for mand-
lige herreskr¾ddere blevet dannet. I 1889 blev de to
foreninger sluttet sammen til Dansk Skr¾dderfor-
bund. Men blandt svendene og i forbundets ledelse
gav uviljen mod kvinderne sig f¿lgende udtryk 1891:
ÒFagforeningen havde beg�et en Fejl ved at organise-
re Kvinderne ind under Dansk Skr¾dderforbund.Ó I

1893 kom det til et brud. Kvinderne havde ikke f�et
st¿tte i lighed med m¾ndene under en lockout. De
kvindelige herreskr¾ddere stemte sig ud med over-
v¾ldende flertal. De blev ude �t �r, s� gik de ind igen
og blev der. I 1899 strejkede kvinderne pga. en d�rlig
priskurant for kvinderne. M¾ndene st¿ttede strejken,
og kvindernes priskurant steg med ca. 12%. Men
under den senere storlockout samme �r blev de orga-
niserede syersker udelukket fra arbejdet, hvad der fik
en del kvinder til at forlade fagforeningen. De kvin-
delige herreskr¾ddere forblev en selvst¾ndig kvinde-
lig forening, indtil Skr¾derforbundets kongres i 1930
besluttede at organisere begge k¿n inden for faget.
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Syerskerne
Syerskerne var besk¾ftiget inden for flere brancher
Ð og som omtalt Ð i stort omfang i hjemmene. I 1876
dannes Syerskernes Fagforening, der dog opl¿stes i
1878. I 1889 indkaldte Kvindelig Fremskridtsfore-
ning alle syersker til m¿de gennem bladet ÒHvad vi
vilÓ. Der blev dannet en fagforening, men den var al-
lerede g�et i opl¿sning �ret efter. Efter endnu et par
fors¿g med d�rlig resultat blev Syernes Forbund dan-
net i 1899. Men der var ikke tilstr¾kkelig opbakning
til at k¾mpe for forbedringer af syerskernes sag.

Kvindeligt Arbejderforbund
M¾nd og kvinder havde ikke i alle tilf¾lde samme ar-
bejdsfelter og samme typer job. Dette viste sig i 1885
ved dannelsen af Foreningen af Vadske- og Reng¿rings-
koner, der kom til at hedde Det kvindelige Arbejderfor-
bund �ret efter. I 1887 blev forbundet optaget i De Sam-
virkende Fagforeninger, og i 1898 bliver det optaget i
det nydannede De Samvirkende Fagforbund.

I Det kvindelige Arbejderforbunds ¤1 stod: ÒForbun-
dets Formaal er at samle alle uorganiserede Kvinder til
en f¾lles Optr¾den imod Kapitalisternes og Arbejdsgi-
vernes hensynsl¿se Overgreb. Dog kan Kvinder, der ar-
bejder i Fag, som ere organiserede under De Samvir-
kende Fagforeninger, optages i Forbundet.Ó Det var
alts� forbundets agt at organisere alle ufagl¾rte kvin-
der hos sig. Der blev afholdt en del agitationsm¿der for
en r¾kke fag, som dog ikke alle organiserede sig i for-
bundet, men ogs� gik ind i de eksisterende f¾llesfor-
bund. I 1901 siger Kvindeligt Arbejderforbunds histori-
eskrivning, at de bliver et egentligt Forbund p� lands-
plan efter dannelsen af en r¾kke lokalforeninger landet
over i perioden 1885-1899. I form�lsparagraffen p� stif-
telseskongressen i 1901 siges det igen, at man vil samle
alle kvindelige fagforeninger i Danmark for at v¾rne og
fremme f¾lles interesser. De Samvirkende Fagforbund
fors¿ger at skabe klarhed over, hvem Kvindeligt Arbej-
derforbund organiserer, ved at udtale: Ò..at det b¿r fasts-
laas, at de kvindelige Arbejdere, der besk¾ftiger sig ved
Industrier, hvori der ikke bestaar blandede Foreninger,
b¿r tilh¿re Det Kvindelige ArbejderforbundÓ. 
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Fagbevægelsen generelt fra 1880’erne til 1900
De f¿rste fors¿g p� at danne fagforeninger i 1870Õerne
blev st¾rkt sl�et tilbage fra omkring 1875 Ð dels af
den pludseligt opst�ede krise i ¿konomien og dels af
mangel p� klart lederskab i arbejderbev¾gelsen. Men
i 1880Õerne synes krisen at v¾re overvundet og orga-
nisationen af arbejderne kulminerer 1883-85. Det er
is¾r i den sidste periode, at der stiftes selvst¾ndige
kvindelige fagforeninger. Arbejderbev¾gelsen bliver
styrket gennem en st¾rkere partidannelse samt dan-
nelse af en r¾kke faglige organisationer landet over. 

I august 1886 afholdtes den f¿rste skandinaviske
arbejderkongres i G�teborg, som vedtog et princippro-
gram, der bl.a. indeholdt: Tilslutning til socialismen,
indflydelse p� lovgivningen, l¿nregulativer, timel¿n
og ikke akkordl¿n, arbejdsl¿sheds-, strejke- og syge-
kasser, centraliserede fagforbund, 8 timers arbejds-
dag, afskaffelse af nat-, s¿n-og helligdagsarbejde samt
hjemmearbejde; endvidere udtaler man ¿nsket om, at
arbejdsgiverne vil slutte sig samme i �n organisation,
da man ad denne vej kan f� en bedre regulering, fag-
lige voldsgiftsretter og bedre forhandlinger.

De Samvirkende Fagforforeninger 
og Fagforbund (senere LO) dannes
Som konsekvens af kongressen i G�teborg blev der i
K¿benhavn samme �r, 1886, oprettet De Samvirken-
de Fagforeninger i K¿benhavn. De fagforeninger, der
tilsluttede sig, valgte 5 medlemmer til et forretnings-
udvalg, som fik 2 medlemmer yderligere fra Social-

demokratisk Forbund (Socialdemokratiet). Efter en
r¾kke konflikter, der blev afsluttet i efter�ret 1897,
blev der indkaldt til m¿de den 3. januar 1898 i Fol-
kets Hus p� Enghavevej i K¿benhavn. Her dannedes
De Samvirkende Fagforbund i Danmark. P� m¿det
valgtes et repr¾sentantskab p� 21 medlemmer og et
forretningsudvalg p� 5, igen med 2 repr¾sentanter
fra Socialdemokratisk Forbund. Fra maler Jens
Jensen, der ogs� havde v¾ret med ved G�teborgkon-
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gressen i 1886 og med til at stifte Samvirke i K¿ben-
havn samme �r l¿d f¿lgende ord i �bningstalen:

ÒArbejderbev¾gelsen er ikke en kunstig Plante,
men et naturligt Produkt af det moderne SamfundÉ
Vi er her i kraft af Udviklingens Lov É Vi er har 25
Aars Kampe og Erfaringer bag os; hver enkelt Del i
det store Legeme har gennem Selvstyre l¾rt at vur-
dere sin egne Kr¾fter, og ved Sammenslutning i For-
bundene og i Lokalorganisationerne har vi udviklet
Solidaritetsf¿lelsen, Begejstringen og Offerviljen É
Den Arm�, vi skaber maa v¾re st¾rk og fast, thi den
skal erobre en Verden, og den maa v¾re demokra-
tisk ordnet, thi den skal udvikle mennesker.Ó

Sammenslutningen af fagforbund i De Samvir-
kende Fagforeninger i K¿benhavn 1886, og senere i
De Samvirkende Fagforbund i Danmark (senere LO)
fra 1898, bevirker, at de faglige organisationer kan
st� st¾rkere over for arbejdsgiverne og i dansk poli-
tik, da man jo ¿nskede indflydelse p� lovgivningen
og havde socialismen som perspektiv.

Der er tvivl om, hvor stor organisationsprocenten
er for kvinder og m¾nd i denne periode. Men den var
jo h¿jest, hvor mange arbejdere var samlet i produk-
tionen, og lavere i de mindre virksomheder og i
hjemmeindustrien. Derfor bliver m¾ndenes organi-
seringsgrad generelt h¿jere end kvindernes. Kvin-
derne fik dengang som nu ikke ligel¿n for lige arbej-
de, og heller ikke hvor de udf¿rte ÒforskelligtÓ arbej-
de, var der l¿nninger, der tiln¾rmelsesvist lignede
de ufagl¾rte m¾nds l¿n. Som konsekvens heraf blev

kvinderne optaget i De Samvirkende Fagforeninger
i K¿benhavn som halvtbetalende medlemmer.

Politik om køn
Diskussionen om forholdet mellem k¿n og klasse
havde v¾ret et splittelsespunkt mellem Òproudhoni-
sterne5Ó og ÒmarxisterneÓ i Internationale. De f¿rste
s� kvindearbejdet som noget, der skulle afskaffes og
erstattes af et mandligt fors¿gerbegreb, hvor man-
den skulle tjene nok til at fors¿rge sin familien, uden
at hans kone og b¿rn beh¿vede at arbejde. Marx-
isterne mente, at der l� et frig¿rende element i at
begge k¿n var p� arbejdsmarkedet, og at hushold-
ningsproblemerne m�tte l¿ses gennem socialisering
af hjemmenes opgaver. Ogs� en af hovedideologerne
i den tyske arbejderbev¾gelse Ferdinand Lasalle,
som ellers var inspireret af marxisterne, gik imod
kvindearbejdet. P� Internationales kongres i 1867
blev der fremlagt to rapporter om kvindearbejdet:
Flertalsrapporten gik kategorisk mod kvinders ar-
bejde uden for hjemmet, fordi kvindearbejdet ikke
havde bedret arbejderklassens stilling, men havde
reduceret de mandlige arbejderes l¿n gennem den
¿gede konkurrence p� arbejdskraft. Rapporten kon-
kluderer, at kvindens emancipation kun kan ske
gennem de mandlige arbejders emancipation. Mind-
retalsrapporten fastlagde kvinders ret til arbejde,
som en ret, der ikke kan n¾gtes kvinden. Kun gen-
nem det produktive arbejde uden for hjemmet kan
kvinderne opn� selvst¾ndighed og v¾rdighed. De
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uheldige f¿lger af kvindearbejdet, konkluderer rap-
porten, kan derfor kun mindskes ved at de kvindeli-
ge arbejdere bliver organiseret. Derfor opfordres til
at oprette kvindelige fagforbund. P� senere kongres-
ser blev det anbefalet at oprette sektioner for kvin-
delige arbejdere. 

Louis Pio lagde ud med et program i ÒSocialisti-
ske BladeÓ i 1871, hvor han frems¾tter f¿lgende
krav: ÒFasts¾ttelse af Normalarbejdstid, Forbud
mod S¿ndagsarbejde. Indskr¾nkning af Kvindernes
og Oph¿r af B¿rnenes Arbeide i Fabriker og lignen-
de Steder. Inds¾ttelse af Fabriksinspekt¿rer, der
v¾lges af Arbeiderne og l¿nnes af Staten for at
paase, at ovenn¾vnte Bestemmelser opretholdes.Ó
Som n¾vnt fulgte Pio Internationales beslutning om
at oprette en kvindesektion, sektion 20. Men i 1872
blev der rejst tvivl om den kvindelige sektion af In-
ternationale skulle have stemmeret, hvad der blev
n¾gtet dem. Dog fremsattes �ret efter igen et ÒAn-
dragende fra Borgerinderne om at blive repr¾sente-
ret ved Sektionsm¿der.Ó De fik repr¾sentation med
bem¾rkningen om, at de med tiden nok ville blive s�
udviklede, at de p� parlamentarisk m�de kunne del-
tage i forhandlingerne. 

Debatten bølger frem og tilbage
Ved et m¿de i foreningen Broderb�ndet i 1873 om
kvindernes rettigheder, blev det besluttet, at kvin-
derne skulle udelukkes fra stemmeret og deltagelse
i politiske diskussioner: ÒKvindens Umodenhed i saa

Henseende og M¾ndenes Utilb¿jelighed til at be-
tragte Kvindens Virksomhed som berettiget uden for
de rent kvindelige Sp¿rgsm�lÓ blev angivet som
grund.

I Socialdemokratisk Forbund, der var blevet stif-
tet i 1878 som udl¿ber af ÒGimlekongressenÓ i 1876
fik kvinderne s¾de i s�vel foreningen og som i dens
bestyrelse efter en heftig debat.

Debatten om kvinderne b¿lgede frem og tilbage.
Louis Pio havde gjort sig til talsmand for, at kvin-
derne skulle g� sammen mod m¾ndene, n�r m¾nde-
ne ikke ville anerkende kvindernes organisering og
stemmeret i arbejderforsamlingerne. Det synes som
om de skiftende redaktioner p� ÒSocial-DemokratenÓ
i h¿jere grad end de faglige organisationer var tals-
m¾nd for kvindernes rettigheder. I en leder fra 1875
hedder det: ÒDer stilles Sp¿rgsmaal om Tiden Ð og
is¾r Kvinden Ð er moden til Frig¿relse. Sp¿rgsmaa-
let maa anses for at v¾re en Uforskammethed mod
Kvinden É Kvindernes Fremtr¾ngen kan ikke for-
hindres, muligvis forhales. Det er det dummeste,
man kan g¿re É bedre at arbejde med al Kraft paa,
at der aldeles ingen Forskel bliver paa Mandens og
Kvindens Arbejdsl¿n for samme Arbejde.Ó. Der var
alts� ingen vaklen i partiet og i det politiske pro-
gram om sp¿rgsm�let. F¿rste gang Socialdemokrati-
et lod sig repr¾sentere ved kvindelige talere p� et of-
fentligt m¿de, var ved grundlovsfesten i 1890, hvor
tre fremtr¾dende kvinder optr�dte.

Men fagbev¾gelsen var Ð i mods¾tning til den
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politiske bev¾gelse Ð i splid med sig selv om forhol-
det til kvinderne. Kvinderne blev sat i mange positi-
oner p� �n gang: Kolleger, l¿ntrykkere og strejke-
brydere. Desuden havde kvinderne i stort omfang
dannet rene kvindefagforeninger; som vi ser af hi-
storien skete dette pga. udelukkelse fra de mandligt
dominerede faglige organisationer og af vrede over
deres mangel p� st¿tte og bestandige sp¿rgsm�l om
kvindernes ret til at v¾re fagligt og politisk aktive
ud fra egne foruds¾tninger. Det forvirrede de fagli-
ge organisationer: Skulle man vise sig solidarisk
over for kvindernes organisationer, eller skulle man
bek¾mpe dem? I 1887 blev der stillet forslag i De
Samvirkende Fagforeningers forretningsudvalg om,
at man ikke skulle optage rene kvindeorganisatio-
ner. Men de blev dog optaget. I 1889 blev der i Sam-
virke vedtaget f¿lgende resolution: ÒDe forsamlede
Bestyrelser erkender N¿dvendigheden af, at Kvin-
derne organiseres i alle Fag og vedtager, at Sp¿rgs-
maalet om Kvindernes Organisation optages til Di-
skussion i de forskellige mandlige Fagforeninger, og
at det paal¾gges Medlemmerne at agitere for Til-
slutning til de kvindelige Foreninger.Ó I 1891 vedto-
ges: Ò At alle Arbejdere virker hen til, at deres kvin-
delige Paar¿rende og Bekendte, er ern¾rer sig ved
Syning, indmelder sig i Fagforeningen.Ó 

Denne utilb¿jelighed hos m¾ndene til at lukke
kvinderne ind i deres kredse Ð en utilb¿jeligehed, der
dog med tiden blev overvundet Ð forklares af nogle ud
fra de rester af mandlig faglig stolthed, der havde

overvintret fra laugenes h�ndv¾rkersammenslutnin-
ger og svendeforeninger. Denne henf¿ring til traditio-
nen f¿r industrialismens gennembrud betragtes som
et udtryk for h�ndv¾rkerkulturens patriarkalske tra-
dition, hvor samfundet og manden selv s� sig som
overhovedet for familien. I det hele taget m�tte de fag-
l¾rte h�ndv¾rkere beskytte sig og deres erhvervede
kvalifikationer inden for et fag Ð og dermed privilegier
og h¿jere l¿n Ð ikke blot over for kvinderne, men ogs�
over for de store skarer af ufagl¾rte m¾nd, der str¿m-
mede ind p� arbejdsmarkedet. Men efterh�nden viste
industrialismens realiteter sig, og de fagl¾rte forbund
var de f¿rste til at kr¾ve ligel¿n for s�vel m¾nd som
kvinder, der havde samme uddannelse og samme ar-
bejde. Men kvinderne forblev til vore dage en minori-
tet inden for de fagl¾rte h�ndv¾rksfag.

Efterh�nden gik de kvindelige fagforeninger ind i
f¾llesforbundene. Men �n forblev dog en ren kvinde-
lig fagforening, nemlig Kvindeligt Arbejderforbund,
som i 1901 stiftes som et nyt forbund og eksisterer
den dag i dag som et rent kvindeforbund.

Litteratur

Karin Sandvad: Den kvindelige fagbev¾gelse i K¿benhavn
1870-1900 i �rbog for Arbejderbev¾gelsens historie, bd. 1,
Fremad 1971.

Eva Hemmer Hansen: Bl�str¿mper, r¿dstr¿mper, ulds-
tr¿mper Ð Dansk Kvindesamfunds historie i 100 �r, Gre-
vas 1970.

Louis Pio: Socialistiske Blade 1871, Clio. 

34



WernerTh�nnesen: Frauenemancipation in Politik und Li-
teratur der deutschen Sozialdemokratie (1863-1933), Ge-
inhausen 1958.

Fagforeningskundskab Ð historie og problemer, Arbejder-
nes Oplysningsforbund, Fremad 1934.

Noter

2) Internationale Ð ogs� kaldet 1. Internationale eksiste-
rede 1864-72. I 1889 dannedes 2. Internationale, som blev
splittet under 1. Verdenskrig, da kommunisterne dannede
deres egen i 1919, kaldet Komintern. I 1938 dannede Trot-
skij 4. Internationale efter at v¾re blevet landsforvist fra
Sovjet. Og i 1949 dannede Tito 5. Internationale. 2. Inter-
nationale genoprettedes efter 1. Verdenskrig, men blev
nedlagt i 1946. I 1951 genopstod organisationen som Soci-
alistisk Internationale, en organisation for alle socialde-
mokratier.

3) De Samlede Kvindeforeninger omfatter i 1888: Kvinde-
lig Fremskridtsforening, De Kvindelige Herreskr¾dere,
Dame- og Kaabesyersker, De kvindelige V¾vere, De kvin-
delige Tobaksarbejdere, Kvindelig Husgerning, Kvindeligt
Arbejderforbund, Kvindelig Tyendeforening, Kvindeval-
gretsforeningen. Dog ikke Dansk Kvindesamfund, som
blev oprettet i 1871.

4) Den del af cigaren, der ligger under d¾ksbladet.

5) Pierre-Joseph Proudhon, 1809-65, mente at kvinderne
skulle arbejde i hjemmet som husm¿dre. I ¿vrigt var han
modstander af statens indgriben i private forhold. Sam-
fundet skulle best� af frie og uafh¾ngige familier, der ar-
bejdede sammen uden statsmagtens indgriben. Ferdinand
Lassalle, 1835-64, erkendte, at kvinderne arbejdede uden
for hjemmet, men ans� det for noget naturstridigt, der
burde afskaffes. Karl Marx, 1818-83, beskrev kvinde- og

b¿rnearbejdet under industrialisering i sit hovedv¾rk,
ÒKapitalenÓ og var enig i, at kvinde- og b¿rnearbejdet op-
l¿ste arbejderfamilien, men at det var en n¿dvendighed, at
kvinderne blev inddraget i den offentlige produktion. Han
¿nskede at kvinder blev fritaget for natarbejde og sund-
hedsfarligt arbejde og b¿rnearbejde forbudt. 
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Kvinder og m¾nd havde nu f�et ca. 30 �rs erfaring i
den faglige kamp ved indgangen til �rhundredet.
For kvinderne var der ikke mange rettigheder at
st¿tte sig til p� det samfundsm¾ssige plan. F¿rst i
1880 fik gifte kvinder mulighed for at r�de over,
hvad de selv tjente p� lige fod med ugifte kvinder.
Manden i ¾gteskabet r�dede over f¾llesboet og b¿r-
nene ved en eventuel skilsmisse. Denne bestemmel-
se blev f¿rst oph¾vet i 1923 ved den nye ¾gte-
skabslov Ð ligesom for¾ldrene fik f¾lles for¾ldre-
myndighed i ¾gteskabet. 

Perioden er pr¾ges generelt af radikalisering, re-
former og lovgivning p� ligestillingsomr�det: Kvin-
der f�r valgret, der kommer lov om ligel¿n i offentli-
ge embeder, ligesom m¾nd og kvinder f�r lige ad-
gang til disse fra begyndelsen af 1920Õerne. Arbej-
derkvinderne er i stort omfang p� arbejdsmarkedet,
hvor deres indt¾gt er n¿dvendig for familiens over-
levelse. Samfundsdebatten fra 1920Õerne behandler
sp¿rgsm�l om antikonception, b¿rnef¿dsler og abort. 

Arbejderbev¾gelsen bliver st¾rkere, men m� og-
s� sluge nogle nederlag i l¿bet af den stagnation i
¿konomien, der kommer i 1920Õerne.

Industrialiseringen
I 1897 var der 165 virksomheder i Danmark med
mere end 100 arbejdere. I 1914 var tallet 264 og i
1925 312.

68% af arbejderne var p� virksomheder med un-
der 100 ansatte s� sent som i 1925. Det gennemsnit-

lige antal arbejdere var i hele perioden pr. industri-
virksomhed ca. 35.

Landbruget er gennem hele perioden stadigv¾k
det st¿rste erhverv, dog st¾rkt fulgt op af industri og
h�ndv¾rk som det n¾stst¿rste erhverv.

Den langsomme og sene industrialisering bet¿d,
at den danske arbejderklase ikke gennemgik den
store forarmelse, som f.eks. i England under indu-
strialiseringen. Overgangen fra h�ndv¾rk til indu-
stri foregik p� forskellige tidspunkter for de forskel-
lige brancher, hvilket bet¿d, at den danske arbejder-
klasse ikke fik samme arbejdspladserfaringer p�
samme tidspunkter. 

I 1920Õerne sker der dog en forholdsvis omfatten-
de reorganiserings- og rationaliseringsproces inden
for industriproduktionen, hvilket ¿ger den enkelte
arbejders produktivitet. Produktiviteten vokser med
50% op gennem 1920Õerne, mens besk¾ftigelsen i in-
dustrien kun stiger med 26% fra 1922-29.

I folket¾llingen 1930 udgjorde antallet af arbej-
dere inden for industri og h�ndv¾rk 305.000, hvil-
ket svarer til knap 20% af den erhvervsaktive del af
befolkningen.

Den faglige organisering 
og Septemberforliget 1899
Som beskrevet i kapitel 5 Den tidlige arbejderbe-
v¾gelse 1871-1900 kunne flertallet af de fagl¾rte
arbejdere ikke for alles vedkommende se frem til et
liv, hvor de selv blev mestre. Men alligevel pr¾gedes

6. Arbejderbevægelsen 1900-30
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deres holdninger af fagstolthed og patriarkalske
holdninger over for kvindernes rolle p� arbejdsmar-
kedet. Det fik betydning for de skel, som de fagl¾rte
¿nskede at bygge op med de fagforeninger, de opret-
tede allerede fra 1870Õerne. Disse var dels vendt mod
de ufagl¾rte m¾nd og dels mod kvinderne, som jo
ogs� for det store flertals vedkommende var ufag-
l¾rte.

De fagl¾rte kom fra andre r¾kker Ð f.eks. laugs-
tidens svende og h�ndv¾rkerfamilier Ð end den
ufagl¾rte arbejdskraft, som i h¿j grad var menne-
sker med baggrund i den overskydende landbobe-
folkning. Disse havde tidligere erfaringer som Òtyen-
deÓ, var vant til afh¾ngighed, h�rdt, underbetalt ar-
bejde, daglejere osv.

I 1876 blev Socialdemokratisk Forbund dannet,
der signaliserede en adskillelse mellem fagbev¾gelse
og den politiske bev¾gelse. Og Socialdemokratiet
gjorde sig mere og mere g¾ldende p� den parlamen-
tariske front samt i regeringsarbejdet fra 1924, hvor
bl.a. Thorvald Stauning og Nina Bang blev ministre.
Sidstn¾vnte var den f¿rste kvindelige minister i Dan-
mark. Hun fik undervisningsministerposten. I 1929
dannede Socialdemokratiet og de radikale regering p�
et f¾lles arbejdsprogram (se om dette senere).

I 1898 dannes De samvirkende Fagforbund i Dan-
mark (senere LO) og over for denne forening stod Ar-
bejdsgiverforeningen af 1898.

I det ber¿mte Septemberforlig i 1899 blev der
dannet en slags arbejdsretlig forfatning, der bet¿d

indf¿relse af en r¾kke regler for l¿sning af faglig
strid (som allerede var ¿nsket p� den skandinaviske
arbejderkongres i G�teborg 1886, og som blev et pro-
grampunkt for De Samvirkende Fagforbund i Dan-
mark). Det bet¿d ogs�, at arbejdsgiverne fik fast-
sl�et deres ledelsesret og dermed ogs�, at arbejder-
ne m�tte acceptere deres rolle som l¿nmodtagere
uden kontrol over produktionsmidlerne.

H¿jkonjunkturen, der satte ind omkring 1890-93
og som varede stort set til 1913-14 med udbruddet af
1. Verdenskrig, fik arbejderne ikke meget gl¾de af,
idet realindt¾gten for de ufagl¾rte arbejdere gene-
relt forblev uforandret. De fagl¾rte havde dog f�et
visse l¿nstigninger. Arbejdsgiverne m¿dte dog
n¾sten enhver strejke med lockout. Men de fleste
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Gårdejer med familie, tyende og landarbejdere omkring

før 1900. Gårdmanden står til højre med sin familie og

betragter sine ansatte til venstre i billedet. De kvinder,

der arbejder i huset har hvide forklæder på, mens de

kvindelige markarbejdere ikke er så fine i tøjet.



fagforeninger havde indg�et 5-�rige overenskomster
i 1911, s� det medf¿rte en vis stabilisering p� ar-
bejdsmarkedet.

1. verdenskrig og tiden derefter
Da 1. verdenskrig og krisen kom i 1914, bet¿d dyrti-
den, at mange arbejderfamilier fik ringere vilk�r, ef-
tersom der ikke var indbygget dyrtidsregulering i
overenskomsterne. Dette f¿rte til, at regeringen
m�tte gribe ind og give arbejderne en vis kompensa-
tion; der blev ogs� rationering af en m¾ngde daglig-
varer. I 1919 indf¿rtes fuld d¾kning for dyrtiden. 

England opsagde i 1917 sin handelsoverenskomst
med Danmark. Dermed steg Danmarks landbrugs-

handel med centralmagterne (bl.a. Tyskland) og
Ògullash-tidenÓ tog sin begyndelse (tiden fik navn
efter de fabrikanter, der producerede k¿dkonserves
til de krigsf¿rende lande og tjente enorme formuer
p� det).

I 1919 indf¿rtes en 9-timers arbejdsdag (6 dage
om ugen). Denne nedgang i timetallet fik arbejderne
kompensation for af arbejdsgiverne. Med virkning
fra januar 1920 blev der ved overenskomst indf¿rt
en 8 timers arbejdsdag. Arbejderne skulle acceptere
en nedgang i timel¿nnen, men den fastsatte arbejds-
dag skulle nu v¾re effektiv, og arbejderne m�tte
tage overarbejde ud fra virksomhedens tarv. Det
bet¿d alt i alt, at der kom en reall¿nsforbedring p�
op til 40% i 1920 i forhold til 1914 Ð og op mod 20%
i forhold til niveauet f¿r krigen.

Men efter krigsafslutningen steg priserne igen
fra 1919 og det bet¿d, at regeringen nu m�tte ind og
st¿tte de fattigste gennem hj¾lpekasserne.

I 1920 sendte arbejdsgiverne lockoutvarsel til
100.000 arbejdere, men ved politisk indgreb blev arbej-
dernes krav im¿dekommet. Det var imidlertid en usik-
ker tid (stigning i de importerede r�varer og fald i pri-
serne p� de eksporterede konsumvarer); der begyndte
at ske virksomhedslukninger og krak og arbejdsl¿she-
den steg til 19,7% i 1921. Dette f¿rte til endnu st¿rre
s¾nkninger i reall¿nnen op til 1923. 1920Õerne bliver
ogs� pr¾get af store arbejdsl¿shedsprocenter, indtil
den store krise s¾tter ind med endnu st¿rre arbejds-
l¿shedsprocenter i begyndelsen af 1930Õerne.
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Arbejderbeskyttelse
Fra 1873, hvor der kommer bestemmelser (forbud og
begr¾nsninger) om b¿rns og unges arbejde i fabrik-
ker, gennemf¿res der i de f¿lgende �r en r¾kke ar-
bejderbeskyttelsesbestemmelser: 1889 om arbejds-
ulykker og almindelig maskinbeskyttelse, Lov af
1913, ÒFabrikslovenÓ om bl.a. kvinders arbejde ved
graviditet og f¿dsel. I 1915 Lov om tvungen barsels-
hvile p� 10 dage efter f¿dslen (en jordemoder skulle
have 10 kr. for sin assistance ved en f¿dsel).

Som det eneste europ¾iske land har Danmark aldrig

haft forbud mod natarbejde for kvinder. Det skyldes, at
de kvindelige fagforeninger og kvindeforeningerne op til
vedtagelsen af Fabriksloven af 1913 argumenterede
st¾rkt for kvinders ret til arbejde i de erhverv, der havde
natarbejde som en del af arbejdsbetingelserne.

Kamp mod nød 
og arbejdsløshed
Fra 1891 blev der vedtaget en fattiglov: Det offentli-
ge skulle komme enhver til hj¾lp Òfor s� vidt han
ikke l¾ngere var i stand til at forskaffe sig og sine
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Kvindeandelen inden for håndværk og industri. Ehvervstællinger 1914 og 1925

Årstal

Håndværk 

og industri Heraf kvinder

Kvinders alder 

i håndværk 

og industri

Kvinder som bude,

rengørings-

personale etc.

Kvinder som 

hjemmearbejdere

for industrien

1914 232.615 56.542

24,3%

u. 14: 0,6%

14-18: 9,9%

18-22: 21,1%

22-40: 47,8%

40-60: 18,3%

o. 60: 2,3%

635 13.645

1925 269.830 62.294
23,1%

1.028 10.024

De faglærte kvindelige arbejdere inden for håndværk og industri er ikke med i ovennævnte tabel. De udgør i 1925 4,4% af samtlige

faglærte arbejdere, især beskæftiget i bogbinderfaget, i typograffaget samt i tobaksindustrien og i skræddervirksomheder.



det N¿dvendige til Livets ophold eller til Kur og
Pleje i Sygdomstilf¾ldeÓ. Modtagelsen af en s�dan
hj¾lp medf¿rte tab af valgret og valgbarhed Ð lige
som skatterestancer bet¿d slettelse af valglisterne. 

Den socialdemokratisk radikale regering af 1929
vedtager et f¾lles arbejdsprogram, hvor ÒBek¾mpel-
se af Arbejdsl¿sheden og Modvirkning af Krisen for
b�de Land og By Ò blev sat som en central opgave. I
programmet, som is¾r skulle f� betydning for
1930Õernes krisebek¾mpelse, indgik offentlige arbej-
der, ¿get udstykning og grundforbedringsarbejder,
samt foranstaltninger til industriens modernisering,
forbedring af vilk�rene for de langvarigt arbejdsl¿se
og genopbygning og forenkling af sociallovgivningen,
skatteoml¾gning fra arbejde til forbrug osv.

P� de st¿rste industrivirksomheder Ð dvs. virk-
somheder med over 100 ansatte Ð var der flest kvin-
der. Her udgjorde de i 1914 34,5% og i 1925 31,3%.

Men ogs� i andre erhverv s� som bude, reng¿-
ringskoner osv. steg procentdelen af kvinder fra
1914 til 1925 fra 4,1% til 6,1%.

Kvinderne optr¾der i industrit¾llingerne som fa-
briksarbejdere uden n¾rmere angivelser. Men arbej-
det bestod ofte af:
¥ Reparation og rensning af emballage, s¾kke, flasker
¥ Pakke- og tappearbejde
¥ M¾rkning og sortering
¥ Vask, strygning og rulning
¥ Polering

Pakkeriet i Aalborg Ægexport omkring 1910.
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¥ Traadarbejde
¥ Bogindbinding som medhj¾lp

Kvindearbejdet var karakteriseret ved kort opl¾-
ringstid. Men i 1925 t¾ller man ogs� p� begrebet
Òtill¾rtÓ. Her udgjorde kvinderne 58 % af samtlige
till¾rte arbejdere.

Arbejdsmiljøet
ÒPaa Sukkerfabrikken i Hiller¿dgade maatte vi staa
i b¿jet Stilling og ryste Sukkeret sammen i Kasse, til
disse havde naaet den rette V¾gt. Derefter maatte
vi l¿fte de 80 pund tunge Kasser op paa en B¾nk,
hvor saa Snedkeren slog dem tilÓ

ÒFormanden, hvor jeg havde arbejdet, sendte Bud,
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Kvindeandelen inden for de forskellige industrigrene. Erhvervstællinger 1914 og 1925

Industrigren

1914: 

Egentlig indu-

strielt arbejde

1914:

Heraf kvinder

1925: 

Egentlig indu-

strielt arbejde

1925:

Heraf kvinder

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien 36.463 12.240 (34%) 46.409 14.838 (32%)

Tekstilindustrien 13.728 9.706 (71%) 11.146 7.644 (69%)

Beklædningsindustrien 24.216 18.364 (76%) 26.717 20.672 (77%)

Jord- og bygningsindustrien 40.787 122 (0,3%) 47.441 98 (0,2%)

Træ- og trævareindustrien 17.838 752 (4%) 18.936 746 (4%)

Læder- og lædervareindustri 7.579 2.112 (28%) 8.375 2.381 (28%)

Sten-, ler- og glasindustri 15.731 1.348 (9%) 16.820 1.172 (7%)

Metalindustri 48.819 2.084 (4%) 61.736 3.225 (5%)

Kemisk teknisk industri 8.868 2.265 (26%) 14.036 3.655 (26%)

Papirindustri 2.821 1.644 (58%) 3.302 1.771 (54%)

Grafisk industri 8.547 2.693 (32%) 9.042 2.492 (28%)

Soigneringsindustri 5.061 3.212 (63%) 5.870 3.600 (61%)

Soigneringsindustri 230.458 56.542 (25%) 269.830 62.294 (23%)



at naar Barnet var d¿dt, kom jeg vel igen, og 14 Dage
efter gik jeg saa paa Arbejde igen. 14 Maaneder efter
fik jeg igen en lille Pige, hvor jeg ogsaa havde en streng
F¿dsel, fordi jeg havde haft siddende ArbejdeÓ (Raske
Fjed Ð 10 arbejdende Kvinders Livserindringer 1932)

Organisering
Kvindernes faglige organisationer voksede st¿t. I 1920
var der i alt 65.136 organiserede kvinder, hvoraf Kvin-
deligt Arbejderforbund organiserede de godt 20%. Men
langt de fleste kvinder var organiseret i f¾llesforbund,
der optog s�vel m¾nd som kvinder, s�vel fagl¾rte som

ufagl¾rte, f.eks. tekstil, tobak, papir og keramik.
I de f¾lles forbund blev kvinderne ofte samlet i

s¾rlige afdelinger, hvilket hang sammen med, at
kvindernes tidligere rene kvindefagforeninger nu blev
optaget som samlede grupper i f¾llesforbundene.

Kvindernes faglige organisationsprocenter var
dog lavere end m¾ndenes. F.eks. udgjorde de i 1914
kun 1/7 af de organiserede arbejdere inden for De
Samvirkende Fagforbund i Danmark. I 1925 udgjor-
de de knap 1/4 af arbejdsstyrken, men udgjorde nu
1/6 af de organiserede arbejdere inden for De Sam-
virkende. Hertil skal siges, at organisationsprocen-
ten for begge k¿n svingede meget inden for det en-
kelte fag. I nogle fag var der en organisationsprocent
p� 100, mens andre havde en meget lille organise-
ringsgrad. I 1930 var godt 70% af alle organiserede
arbejdere organiseret under De Samvirkende Fag-
forbund i Danmark, og halvdelen af alle arbejdere
organiseret i fagforeninger.

Strejker
I 1886 fandt den f¿rste store kvindestrejke sted Ð
som en spontan strejke, der dog tabte. 10 �r efter op-
rettede Kvindeligt Arbejderforbund den f¿rste strej-
kekasse og strejkede og vandt, selv om strejken va-
rede et par m�neder.

Kvinder har v¾ret lige s� strejkevillige som
m¾nd i arbejderbev¾gelsens historie. De kvindelige
arbejdere viste gentagne gange deres mod og kamp-
villighed i strejkerne.

Beuvaisfabrikken, vin- og konservesfabrik i 1920’erne.

Fra loftet kommer et samlebånd med en glidende strøm

af konservesdåser. Kedelpasserne er mænd, resten er

kvinder, der laver indholdet og fylder det på dåser. Driv-

remmene til maskinerne er ikke afskærmede.
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Men der var ofte et skel mellem de kvinder, der
opfattede sig f¿rst og fremmest som deres m¾nds
koner, og de kvinder, der definerede sig som l¿nar-
bejdere og selvst¾ndige fors¿rgere eller medfors¿r-
gere. Skellet kunne ogs� v¾re i den enkelte kvinde.
Som arbejderkone m�tte man se p� produktionen
med familiens ¿jne, og ikke n¿dvendigvis sammen-
holdet med kollegerne som udgangspunkt for sin ad-
f¾rd. I hver enkelt tilspidset situation skulle der
alts� foretages et valg.

Familie og bolig
N�r arbejdspladsen adskilles fra hjemmet, bliver den
mad og andre ting, der produceres i hjemmet, anset
for privat og erhvervslivet uvedkommende Ð denne
produktion bliver Òbrugsv¾rdiÓ.

Med den generelle opfattelse af manden som for-
s¿rger p�virkedes ogs� l¿ndannelsen for de to k¿n.
Kvindernes l¿n var 2/3 af de ufagl¾rte m¾nds l¿n i
1900-1925. Statistisk Departement fastslog, at kvin-
dernes forbrug var 9/10 af en voksen mands.

Kvindernes arbejdskraft blev betragtet som en
till¾gsarbejdskraft i industrien, ligesom l¿nnen blev
betragtet som en till¾gsl¿n til familien Ð ikke som
en personlig individuel l¿n til at leve Ð og repro-
ducere sig selv for.

Indtjeningen hos st¿rstedelen af arbejderklassen
var ikke tilstr¾kkelig til at k¿be egen bolig. Derfor
blev det blive almindeligt, at man lejede en bolig for en
m�ned ad gangen i et boligkompleks. Der bygges der-

for i slutningen af 1800-tallet begyndelsen af 1900-tal-
let en masse boliger i byerne, der passer til denne ef-
tersp¿rgsel. Dvs. en masse 1 til 4 v¾relsers lejligheder
til en husleje, som en arbejderfamilie kan betale. Det
medf¿rer en overproduktion p� dette givtige marked,
og der indtr¾der byggekrak i 1908, hvorefter n¾sten
al byggeri stopper for en periode frem til 1914, hvor
staten griber ind. Men billedet med overfyldte lejlig-
heder og familier i husvildebarakker er et almindeligt
billede frem til midten af 1920Õerne. 

Etage med korridorlejligheder til venstre og en herskabs-

lejlighed til højre. Korridorlejlighederne er alle på ét

værelse.
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Vi ved, at der i k¿benhavnske etv¾relseslejlighe-
der op til midten af 1920Õerne boede i gennemsnit 3,9
mennesker. I tov¾relses lejligheder boede 6 menne-
sker. I trev¾relses lejligheder 8 mennesker og i fire-
v¾relses lejligheder boede over 10 mennesker.

I husvildebarakker, skoler, fattigg�rde, kolonihave-
huse boede der i K¿benhavn i 1924 2.821 familier, be-
st�ende af 11.350 personer. I provinsen boede 1.724 fa-
milier, best�ende af 9.288 personer, i husvildeboliger.

Lejligheder bygget f¿r 1900 var p� 35-45 kva-
dratmeter. Senere p� 40-58 kvadratmeter. Bagg�rd-
ene blev fyldt op med baghuse i flere lag. Adgangs-
forholdene til lejlighederne var ofte gennem andre
rum uden entreer og forgange. Toiletforholdene var
ringe. F¿rst efter 1889 blev det et krav, at der skul-
le v¾re et toilet for hver fem familielejligheder. Be-
lysningen og opvarmning skete med petroleum og
kul. I k¿kkenet var der ofte en s�kaldt Òkogekak-
kelovnÓ, hvor der kunne laves mad p� og leveres op-
varmning fra.

Mange af disse lejligheder udgjorde rammerne
omkring arbejderfamilierne ikke blot i begyndelsen
af �rhundredet, men helt frem til slutningen af
1950Õerne, hvor der igangsattes store byggerier i ud-
kanten af storbyerne.

Disse forhold tilskyndede arbejderbev¾gelsen til
allerede fra midten af 1865 at danne bygge- og bo-
ligforeninger, der kunne igangs¾tte opf¿relsen af de
¿nskede boliger. Men f¿rst i perioden 1900-30 blev
disse almindeligt udbredt.

Arbejdet i hjemmet
De varer, som arbejderhusmoderen k¿bte til sin fa-
milie, bestod hovedsageligt af f¿lgende madvarer:
¥ Rugbr¿d
¥ Gryn/mel
¥ Sm¿r/fedt/margarine
¥ K¿d/fl¾sk
¥ ®g
¥ Kartofler
¥ Sukker
¥ Kaffe
¥ Hvidt¿l

I perioden 1909 til 1915 var der en st¾rk nedgang i
proteinerne i kosten, is¾r k¿d, sm¿r og ¾g. Is¾r de
ufagl¾rtes familier m�tte spise meget br¿d og gryn. Jo
mindre l¿nindt¾gt, jo st¿rre procentsats g�r til mad.
Hos de mindstbemidlede familier er det op til 70%.

Servicefunktionerne i hjemmet
I og omkring hjemmet Ð dvs. i g�rden og p� gaden Ð
opholdt de st¿rre b¿rn sig mest, n�r de ikke var i
skole eller i ÒpladsÓ; ofte passede de sm� s¿skende,
mens moderen havde andre g¿rem�l i hjemmet:
Madlavning, reng¿ring og vask samt m�ske pasning
af syge og gamle. Mange familier var Ò�bneÓ, forst�et
p� den m�de, at man hjalp hinanden og blandede sig
i hinandens forhold i de sn¾vre boligmilj¿er.

B¿rned¿deligheden var stor i de overbefolkede kvar-
terer. Vesterbro og N¿rrebro i K¿benhavn havde s�ledes
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20% st¿rre d¿delighed blandt b¿rn end gennemsnittet
for hele landet. B¿rn blev f¿dt med flere misdannelser,
og der var en st¿rre d¿delighed af epidemiske sygdom-
me Ð 50-90% st¿rre d¿delighed end i resten af landet.

Kvinderne i denne del af arbejderklassen havde
ogs� st¿rre d¿delighed end kvinderne som helhed,
idet s�vel arbejdsbelastninger, aborter Ð spontane
eller fremkaldte Ð f¿dsler uden eller med ganske
kort barselshvile fra l¿narbejdet og fra g¿rem�l i fa-
milien gjorde kvinders helbred alvorligt nedbrudt.

Med mange mennesker i husstanden Ð i gennem-
snit 3-4 b¿rn Ð at s¿rge for, var der meget at g¿re for
kvinderne hele tiden, og hj¾lpemidler var ikke at f�
i st¿rre omfang. At benytte sig af betalt service ude-
fra var der ikke r�d til. 

En langt senere unders¿gelse blandt udearbejdende
gifte kvinder viser, at der i 1948 blev brugt 44,1 time om
ugen p� husarbejde, hvis der var et barn; hvis der var
to b¿rn 46,2 timer og hvis tre b¿rn eller flere 48,3 timer.

Nabohj¾lp var en selvf¿lgelighed i disse arbej-
derkvarterer blandt familiernes kvinder. Ogs� de
store b¿rn under 14 �r Ð f¿r de fik ÒpladsÓ Ð is¾r
pigerne m�tte hj¾lpe moderen med hendes opga-
ver Ð og m�ske i mange tilf¾lde klare moderens
opgaver, mens hun var udearbejdende.

Asyler
Vuggestuer og b¿rnehaver fandtes kun i begr¾nset
omfang og bet¿d ogs� en ekstra udgift for arbejder-
familien. Derfor var det oftest b¿rn af enlige fors¿r-

gere eller m¿dre uden anden pasningsmulighed, der
var n¿dt til at benytte sig af dem. I 1927 var der kun
26 vuggestuer i hele Danmark.

Børneværn
Hvis myndighederne fik et tip om, at nogle b¿rn gik for
Òlud og koldt vandÓ, s� havde de mulighed for at gribe
ind og fjerne b¿rnene fra hjemmet. I perioden 1905-
1915 viser tallene, at 85% af alle fjernede b¿rn kom-
mer fra arbejderklassen Ð is¾r de ufagl¾rte hjem.

Hvad sker der på lovgivnings-
området for kvinderne?
Indgangen til industrisamfundet skete med en
r¾kke levn fra historien langt tilbage. Med reforma-
tionen i 1530Õerne blev mandens rolle som overhoved
for familien et stadf¾stet retsprincip. Danske Lov af
1683 f¿rte til, at de gifte kvinder betragtedes som
umyndige og skulle repr¾senteres af deres m¾nd i
alle retlige og offentlige anliggender. Den ugifte
kvinde havde dog en r¾kke rettigheder, men de for-
svandt, n�r hun giftede sig.

Med grundloven af 1849 fik kvinderne ikke nogen
¾ndring i deres myndighed Ð de var politisk, ¿kono-
misk og retligt umyndige. I 1880 fik gifte kvinder mu-
lighed for at r�de over, hvad de selv tjente og i 1899 fik
den gifte kvinde myndighed p� lige fod med den ugifte.
M¾ndene havde dog stadig r�dighedsret over f¾llesbo-
et. I 1908 fik kvinderne valgret til kommunale r�d og i
1915 valgret til folketing og landsting Ð men op til 1925
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kun hvis deres m¾nd havde betalt skyldig skat!
I 1908 fik enker ret til at v¾re v¾rger for deres

b¿rn Ð ellers var det et mandligt medlem af familien
eller myndighederne, der havde haft denne opgave. I
1922 fik gifte for¾ldre f¾lles for¾ldremyndighed, men
faderen bestemte stadigv¾k over barnets ¿konomiske
forhold. I 1925 med den nye ¾gteskabslov fik begge
¾gtef¾ller pligt til at bidrage til familiens oprethol-
delse. Denne underholdspligt kunne de dog ud¿ve p�
forskellig vis Ð ogs� gennem indsatsen i hjemmet Ð
eller p� anden m�de som der st�r. Dvs. den gifte kvin-
des husarbejde tolkes som en del af dette f¾llesbidrag.

I 1919 blev der vedtaget en ligel¿nslov for alle of-
fentligt ansatte, dog med et dyrtidstill¾g, gradueret
efter fors¿rgerstatus. I 1921 blev der vedtaget en lov om
lige adgang for m¾nd og kvinder til alle offentlige stil-
linger og hverv Ð dog med undtagelse af adgang til
pr¾steembeder og til milit¾re embeder. I 1947 fik kvin-
der for f¿rste gang embeder som pr¾ster i folkekirken.
Adgang til milit¾re embeder blev f¿rst muligt for kvin-
der i 1974, hvor de kunne optages som konstabler.

Arbejderkvindernes selvforståelse
De fagligt aktive kvinder i fagbev¾gelsen og i arbej-
derbev¾gelsen oplever samfundet som adskilt i to
blokke. Der skelnes mellem Òde fineÓ og ÒosÓ.

Kvinderne havde som Òdet andet k¿nÓ ofte et fler-
tydigt forhold til deres arbejdsgivere eller arbejdsle-
dere, som var m¾nd, der forvaltede deres ledelses-
opgave p� forskellig vis Ð nogle gange st¾rkt under-

trykkende og andre gange venligt og im¿dekommen-
de, ja, endda beskyttende over for kvinderne. Kvin-
derne kunne f� lettet presset i dagligdagen gennem
sm� p�sk¿nnelser, men det forhindrede dem ikke i
at se klart p� arbejdsledere og virksomhedsejere og
i at skelne mellem ÒdemÓ og ÒosÓ.

Samfundet s� generelt kvinders l¿narbejde som
noget midlertidigt. Den holdning p�virkede ogs�
nogle kvinder, der derfor ¿nskede ikke at organisere
sig. Deres h�b var, at der kom bedre tider, s� de
kunne forlade dette ÒslavearbejdeÓ, som de nu var
n¿dt til pga. smalhans i familien. Organisationsar-
bejdet blandt kvinderne var en stor opgave, da kvin-
delige l¿narbejdere skiftede job mange gange og
vandrede ind og ud af arbejdsmarkedet gennem
�ret. Desuden mente en enkelte kvinder, at det var
nok, at manden betalte fagforeningskontingent, da
han af dem blev opfattet som hovedfors¿rgeren.

De kvindelige fagforeninger, is¾r Kvindeligt Ar-
bejderforbund, opfordrede ikke blot kvinderne til at
organisere sig fagligt, men til at ogs� stemme p� So-
cialdemokratiet:

ÒDet vil selvf¿lgelig v¾re s¿rgeligt, hvis Kvinde-
ligt Arbejderforbunds mange�rige selvst¾ndige Ar-
bejde for Landets Arbejderkvinder skulde have f¿rt
med sig, at disse nu opdagede, at de var saa uselv-
st¾ndige V¾sener, at de ogsaa inden for Organisa-
tionerne skulde v¾re undergivne M¾nds Ledelse, og
ikke som det nu gennem mange Aar er bevist, forsat
skulde lede deres egen Organisation og m¿de ved
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deres egne valgte Tillidsm¾nd og paa de Steder og i
de Forsamlinger, hvor Arbejderklassens Interesser
forf¾gtes og afg¿resÉÓ

Arbejderkvinder i perioden accepterede i et vist
omfang de relationer, der var mellem k¿nnene, men
de fagligt bevidste h¾vdede retten til at organisere
sig og v¾re konkurrencedygtige med m¾ndene, n�r
deres arbejdskraft skulle s¾lges.

Kollegerne i fagbevægelsen
Vi ser stadig dilemmaet mellem kvindernes opgaver
p� arbejdsmarkedet og i hjemmet afspejle sig i di-
skussionen i fagbev¾gelsen. Formanden for Dansk
Arbejdsmandsforbund, M.C. Lyngsie (1864-1931)
udtalte engang i 1920Õerne: ÒHvor uendelig meget
betyder det ikke, at de Kvinder, der maa arbejde,
ogsaa har tid til at hygge om hjemmetÓ.

Nogle gange har der v¾ret solidaritet, andre
gange krig p� kniven mellem m¾nd og kvinder p�
arbejdspladserne. Stridens �rsager kunne v¾re, at
der var forskellige fagforeningsoverenskomster for
bestemte arbejdsprocesser.

Mange kvinder har i tidens l¿b ladet sig overflyt-
te til f¾llesforbundene fra Kvindeligt Arbejderfor-
bund, og det har helt til vore dage f¿rt til strids-
sp¿rgm�l mellem dette forbund og andre forbund om
gr¾nseaftaler og overflytning af medlemmer.

P� det mere overordnede plan og i retorikken p�
m¿der i fagbev¾gelsen anerkendte m¾ndene efter-
h�nden kvindernes ret til at v¾re p� arbejdsmarke-

det, v¾re organiseret og have indflydelse p� egne
forhold Ð i hvert fald p� det rituelle plan. Mens dag-
ligdagen som omtalt kunne v¾re pr¾get af en barsk
tone og sammenst¿d mellem kolleger fra forskellige
faglige organisationer.

Arbejderbevægelsen og kvinderne
Louis Pio sagde i Socialisten 1871, at det er vigtigt
at v¾re opm¾rksom p� kvindernes undertrykkelse
som fabriksarbejdere og i ¾gteskabet.

I Socialdemokratiets f¿rste program fra 1876,
Gimleprogrammet, blev det kr¾vet, at der skulle
v¾re almindelig, lige og direkte valgret med hem-
melig stemmeafgivning til alle statslige og kommu-
nale folkevalgte forsamlinger for b�de m¾nd og
kvinder fra det 22. �r.

Fra �rhundredeskiftet og frem til 1. verdenskrig
foregik en omfattende teoretisk debat i Socialdemo-
kratiet, hvor blandt andet Gustav Bang (Nina Bangs
mand) tager sp¿rgsm�let om arbejderhjemmet op:
ÒKapitalisten spr¾nger arbejderens familieliv, idet
den tvinger hans hustru og b¿rn ud p� arbejdsmar-
kedet i s� vid udstr¾kning, som det lader sig g¿re.Ó
Alligevel mener Gustav Bang, at den voksne kvindes
erhvervsarbejde til en vis grad skal betragtes som et
samfundsm¾ssigt fremskridt. Men det ulykkelige er,
at kapitalismen ikke samtidig letter hende arbejdet i
huset. ÒN�r hun er tr¾t af Arbejdet for andre, venter
der hende Arbejdet for Familien, Madlavningen, B¿r-
nenes Pasning, Vadsken, Reng¿ringen, Reparation af
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T¿jet og deslige, og hun bliver dobbelt udslidt herun-
der, hvis ikke Hjemmet skal forfaldeÓ (É) ÒUnder So-
cialismen kan man saa t¾nke, at baade den gifte og
den ugifte Kvinde deltager i det samfundsm¾ssige
Arbejde inden for rimelige Gr¾nser, hvorved der
navnlig vil blive taget Hensyn til hendes Moderger-
ning, men samtidig en Del af det Husarbejde, der f¿r
paahvilede hende, vil g� over til at blive samfunds-
m¾ssigt Arbejde, drevet af s¾rlige Arbejdere, med
Benyttelse af en fremskreden Teknik og en gennem-
f¿rt Arbejdsdeling. (É) Nogle faa Arbejdersker kan
paa samme Tid tilberede den samme Mad, som nu
kr¾ver Hundrede af Husm¿dres Arbejde,Ó

Gustav Bang ser et alternativ til sliddet i hjemmet
gennem at udvikle en samfundsm¾ssig produktion af
de ydelser, der sker i hjemmet. Dvs. etablering af f¾l-
lesk¿kkener, vaskerier osv.. Han ser ikke, ligesom
andre af tidens socialistiske t¾nkere, at mand og
kvinde kan fordele husarbejdet mellem sig. Det var
f¿rst ideer, der skulle opst� langt oppe i 1960Õerne.

Bang og andre socialistiske t¾nkere p� det tids-
punkt havde nok ikke t¾nkt sig, at den offentlige b¿r-
nepasning skulle blive s� massiv, som den er blevet i pe-
rioden 1980-2002, hvor behovet for b¿rnepasning
n¾sten er fuldt opfyldt, s� for¾ldrene kan komme ud p�
arbejdsmarkedet efter endt barsels- og for¾ldreorlov.

Arbejderoplysning
I 1910 etableredes Esbjerg H¿jskole som den f¿rste
arbejderh¿jskole, og fra samme tidspunkt begynder

der at v¾re aftenh¿jskoler i byerne med undervis-
ning i national¿konomi, fysik, historie og samfunds-
l¾re, statistik, fagbev¾gelsens historie mv. I 1924
oprettedes Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF).
Ogs� i disse sammenh¾nge skulle der tales om k¿n-
nene, og kvindernes slid skulle prises. Ved indviel-
sen af Roskilde H¿jskole i 1932 siger forstander Hj.
Gammelgaard i forordet til bogen Raske Fjed: ÒBe-
skedent og de fort¾llende Kvinder selv ganske ube-
vidste synger Bogen en Hymne til den kvindelige
Natur, dens Evne til at taale, holde sig oppe gennem
alle Lidelser, dens Trang og Styrke til at ¿ve Godt
midt i egen N¿d, dens K¾rlighed til Barnet, dens
Vilje til at ofre alt indtil sidste Hvid.Ó

Repræsentation i de
faglige organisationer
1914-24 var der kun 1 kvinde i forretningsudvalget i
De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Det kneb
ogs� gevaldigt med bestyrelsesposter i de enkelte for-
bund; endelig var der kun var ganske f� kvindelige af-
delingsform¾nd for slet ikke at tale om landsform¾nd
Ð n�r alts� lige undtages Kvindeligt Arbejderforbund.
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Perioden 1930-50 er en lang periode med forskellige
holdninger til k¿n og arbejdsmarked. I 1930Õerne
kom der en st¾rk polarisering mellem de radikale og
fremskridtsvenlige ideer, der var opst�et gennem
1920Õernes kvinderadikalisering og rettigheder til
kvinderne og s� de politiske ideer, der kom sydfra
med nazismens kvindesyn. Det berygtede slogan
med, at kvinderne h¿rte til hos b¿rnene, i k¿kkenet
og kirken, fik ogs� indflydelse i de danske opfattel-
ser af kvindens plads. Under 2. verdenskrig mistede
mange kvinder deres job i industrien, da der mang-
lede r�varer til konsumindustrien. Men allerede om-
kring 1950 tydeliggjorde kommissioner og udvalg
¿nsket om, at kvinderne mere massivt vendte tilba-
ge til arbejdsmarkedet, da der var st¾rkt brug for
dem.

1930’erne
Indgangen til 1930Õerne var sv¾r med ¿konomisk
stagnation og voksende arbejdsl¿shed. Den socialde-
mokratisk-radikale regering med Stauning i spidsen
havde ved sin tiltr¾delse i 1929 udformet et ar-
bejdsprogram til at im¿deg� krisen med, som omtalt
i kapitel 8 Arbejderbev¾gelsen 1900-30.

For arbejderne var det h�rde tider med en vold-
som nedgang i reall¿nnen fra 1931 til 1937 p� 14%.
Det skyldtes en defensiv l¿npolitik fra De Samvir-
kende Fagorganisationer i Danmark (senere LO) og
en indkomstpolitik, der viste sig ved statslige ind-
greb i overenskomsterne og devaluering af kronen.

Statsminister Thorvald Stauning sagde i sin 1.
majtale i 1934:

ÒVi lever ikke l¾ngere under liberalismen, men under
den kontrollerede og regulerede kapitalisme, hvor
staten kan tr¾de op med hele sin autoritetÓ.

For at fagbev¾gelsen kunne v¾re et redskab i denne
politik, m�tte den centraliseres, s� det ikke mere var
de enkelte fagforbund, der kunne vedtage eller for-
kaste m¾glingsforslag. Der indf¿rtes de s�kaldte
sammenk¾dningsregler fra 1934 med udgangs-
punkt i en r¾kke afstemningsomr�der, hvis forka-
stelse eller flertal blev afg¿rende. 

Et andet redskab, regeringen benyttede sig af var
at gennemf¿re den s�kaldte solidariske l¿npolitik,
som var udtryk for en l¿n- og socialpolitik med ud-
ligning af l¿nningerne inden for arbejderklassen.
Dette bet¿d en relativ tilbagegang i de fagl¾rtes l¿n-
ninger og en relativ fremgang i de ufagl¾rtes, for-
midlet gennem den statslige indkomstpolitiks om-
fordeling af l¿nnen. Det kom is¾r de ufagl¾rte ar-
bejdere i provinsen og landarbejderne til gode.

Men de sociale problemer vokser; i 1932 m�tte
f.eks. 60.000 arbejdere leve af socialhj¾lp gennem
kommunernes fors¿rgelseskasser. Endvidere opret-
tes der ungdomslejre, hvor arbejdsl¿se unge blev
samlet og Ògenoptr¾netÓ til arbejdsmarkedet.

Krisen gav sig udslag i organisering af de arbejds-
l¿se, arbejdsl¿shedsdemonstrationer og lignende. 

7. Arbejderbevægelsen 1930-50
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Selv om arbejdsl¿sheden op gennem 1930Õerne
faldt fra 31,7% i 1932 til 19,3% i 1936 blandt de or-
ganiserede arbejdere, s� varede krisen op til slut-
ningen af 1930, hvor der var et lille opsving, som dog
hurtigt blev afl¿st af 2. verdenskrig.

Kvinderne
Kvinderne blev ved med at brede sig ud over ar-
bejdsmarkedet i 1930Õerne i industrien, serviceer-
hverv og i huslige erhverv. 

Servicerhvervene
Is¾r i butikkerne steg kvindebesk¾ftigelsen. De store
forretninger udvidede, og antallet af sm� forretninger
steg. N�r detailhandlen kunne vokse s�dan, var det
fordi flere og flere konsumvarer blev industrielt produ-
ceret. Der var lange arbejdsdage, da butikkerne f¿rste
lukkede ved syvtiden om aftenen, om fredagen endda
til langt ud p� aftenen og delvis �bent om l¿rdagen.

I l¿bet af 1930Õerne fandt en vis rationalisering af
kontorarbejdet sted f.eks. ved at samle kontorfunktio-
n¾rerne i store skrivestuer. 

I 1881 blev den f¿rste telefoncentral oprettet i
K¿benhavn Ð og den blev som bekendt en succes.
Inden for telefonv¾senet arbejdede b�de kvinder og
m¾nd, men kvinderne blev telefonistinder, som
skulle besvare/omstille opkald fra og til abonnenter.
Det var et arbejde med lang arbejdstid, idet telefo-
nerne var �bne fra tidlig morgen til sen aften, fordelt
p� forskellige vagter. Her sad kvinderne i lange r¾k-

De kommunale hjælpe-

kasser ydede bistand

efter skøn til de ar-

bejdsløse. I det store

arbejdsløshedsår 1932

med en arbejdsløsheds-

procent på 31,7 for de

fagligt organiserede

kunne køerne blive

lange. Her er en kø fra

Århus i 1932. 
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ker og blev overv�get af en forstanderinde. De blev
dog ansat som tjenstem¾nd med pension, men l¿n-
nen var lav, i Kors¿r 118 kr. om m�neden i 1927 Ð og
et v¾relse kostede minimum 25 kr.. Til sammenlig-
ning f�r en ufagl¾rt kvindelig arbejder i provinsen 4
�r senere ca. 160 kr. om m�neden.

Industrien
AOF opregner i 1934, hvor der er flertal af kvinder i
forbundene:
¥ Kvindeligt Arbejderforbund
¥ Bogbinderforbundet
¥ Hatte- og Bundtmagerforbundet
¥ Skr¾dderforbundet
¥ Skraatobaksarbejderforbundet
¥ Sukkervarearbejderne
¥ Tobaksarbejderforbundet

Andre fag, hvor der er et betydeligt antal kvinder er:
¥ B¿rsteindustriarbejderne
¥ Fris¿rerne
¥ Guld- og s¿lvarbejderne
¥ Handels- og kontormedhj¾lperne
¥ Keramikerne
¥ Papirarbejderne
¥ Rebslagerne
¥ Skot¿jsarbejderne
¥ Slagteriarbejderne
¥ Telefonarbejderne
¥ Typograferne

Med hensyn til l¿nninger s� siger AOF, at det er lyk-
kedes at h¾ve kvindelige arbejderes l¿n mest, s�
l¿nforskellene mellem m¾nd og kvinder er blevet
mindre. (Et resultat af den statslige indkomstpoli-
tik?)

AOF h¾vder, at der er fuldst¾ndig ÒLigel¿nÓ
(AOFÕs anf¿rselstegn) i tobaksindustrien, hvor mand-
lige og kvindelige arbejdere betales efter samme ak-
kordpriskurant og har ens betingelser for at kunne
udf¿re arbejdet.

Men AOFÕs oplysninger om l¿nningerne ser s�le-
des ud for 1931.

Ugefortjeneste for faglærte og ufaglærte 

arbejdere i hovedstaden og provinsen 1931

Faglærte i hovedstaden: 83,52 kr.

Faglærte i provinsen: 67,20 kr.

Arbejdsmænd i hovedstaden: 66,24 kr.

Arbejdsmænd i provinsen: 57,60 kr.

Kvindelige arbejdere i hovedstaden: 42,72 kr.

Kvindelige arbejdere i provinsen: 37,44 kr.

L¿nforskellene mellem ufagl¾rte m¾nd og kvinder i
s�vel hovedstad som provins er da til at tage at f¿le
p�; kvindel¿nningerne udg¿r 64,5% af de ufagl¾rte
m¾nds l¿n i hovedstaden og 65% af de ufagl¾rtes l¿n
i provinsen. Disse l¿nforskelle er omtrent de samme,
som f¿r ligel¿nskampen startede for alvor i 1970.
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Antifeminisme i 
1920’erne og 1930’erne
I slutningen af 1920 spirede sp¿rgsm�let om kvin-
dernes ret til arbejde frem i den offentlige debat. In-
spireret af de nazistiske og fascistiske tanker fra Ita-
lien og Tyskland begyndte mange kredse at angribe
kvindernes ret til arbejde. Is¾r de gifte kvinders.
Det inspirerede flere danske kommuner til at afske-
dige gifte l¾rerinder, s� de mandlige fors¿rgere (el-
ler potentielle fors¿rgere) i form af de mandlige l¾-
rere kunne komme til. Inden for mange dele af det
offentlige blev der etableret en lukket kontoristklas-
se uden avancementsmuligheder, uden pensionsret-
tigheder og med lavere l¿n, et f¾nomen, der varede
helt op til 1990Õerne.

I tidsskriftet ÒFremÓ fra 1927, skriver cand. polit.
Knud Korst en artikel: ÒKvindernes OvertalÓ. I ar-
tiklen besk¾ftiger han sig med m¾ndenes bitterhed
over for kvinderne og forklarer den som betinget af
den konkurrence, der er i sektorer, hvor begge k¿n
arbejder og af kvindernes billigere salg af deres ar-
bejdskraft i industrien. Ogs� i den offentlige sektor
siger han, at de gifte mandlige l¾rere ¾rger sig over
de ugifte l¾rerinders ÒsorgfrieÓ tilv¾relse, da de
ikke har en familie at s¿rge for: Hvorfor skal gifte
l¾rerinder have et l¾rerjob, n�r de har en fors¿rger
i forvejen? sp¿rger de mandlige l¾rere. Men han for-
svarer kvindernes ret til at v¾re p� arbejdsmarke-
det, fordi der Òi Virkeligheden er foreg�et en Revolu-

tion, som der aldrig f¿r i Historien er set Mage tilÓ.

ÒFremÓ 1927, Knud Korst skriver:
ÒOg i vore Dage er det n¾sten en Selvf¿lge Ð ogsaa i
de mere velstillede Kredse af Befolkningen Ð at naar
D¿trene bliver voksne, skal de have et eller andet Le-
vebr¿d; det er i vor Tid kun meget faa unge Piger, der
gaar hjemme og venter p� af blive ÒafsatÓ. I det store
og hele er det alts� den ¿konomiske Udvikling, der
har tvunget Kvinderne ud p� Arbejdsmarkedet. Naar
mange M¾nd udtaler sig med Bitterhed om den Kon-
kurrence, Kvinderne paaf¿rer dem i deres Levebr¿d,
er det derfor ganske uretf¾rdigt. Kvinderne er n¿dt
til at s¿ge sig Levebr¿d (É) ®ndringen har givet sig
i den Frimodighed, hvormed Kvinderne nu tr¾der
frem p� alle Omraader af Menneskelivet, deres Del-
tagelse i Sport, Politik, deres Utvungenhed og Na-
turlighed i Livsvaner og Kl¾dedragt. Kort sagt, der
er her i Virkeligheden foregaaet en Revolution, som
der aldrig f¿r i Historien er set Mage tilÓ.

Funktion¾rloven blev blevet vedtaget i anden halv-
del af 1930Õerne samtidig med, at en del gifte kvin-
der afskediget i den private sektor. En retssag i
1936, f¿rt af en kvindelig funktion¾r, der var blevet
afskediget, fordi hun giftede sig. Her sagde firmaets
advokat, hendes modpart:

ÒVed en kvindelig Funktion¾rs Giftermaal skabes
der for hende et Interessecentrum uden for Tjene-
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sten, som man mener, at denne lider under, og som
ikke i tiln¾rmelsesvis samme Grad g¿r sig g¾lden-
de for den mandlige Funktion¾rs vedkommende É
og at Arbejdsgl¾den og Arbejdslysten ikke kan hol-
des p� samme H¿jde som tidligere, fordi der er saa
meget uden for Tjenesten, der tr¾kkerÓ.

I arbejderbev¾gelsen var der tilbagevisninger af
denne id� med at tvinge kvinderne ud af arbejds-
markedet. I ÒSocialistenÓ, Socialdemokratiets dag-
blad, blev der i 1934 f¿rt en diskussion om emnet,
hvor konklusionen blev, at det ikke ville v¾re hen-
sigtsm¾ssigt eller rimeligt at forvise kvinderne fra
arbejdspladserne.

AOF skriver i 1934:
ÒUnder trykket af den store Arbejdsl¿shed i de sidste
Aar har der l¿ftet sig spredte R¿ster om at nedbringe
Arbejdsl¿sheden for M¾ndene ved at Òvise Kvinder-
ne tilbage til HjemmetÓ. Enkelte Steder ser man gen-
nemf¿rt den Regel, at naar en (offentlig) ansat Kvin-
de gifter sig, maa hun tage sin Afsked. Alene Iagtta-
gelserne fra Nazi-Tyskland, hvor det h¿rer med til
Reaktionens Program at henvise Kvinden til Kirken,
K¿kkenet og B¿rnene, maa fremkalde Bet¾nkelighe-
der ved Foranstaltninger, der gaar i Retning af at
skabe Uenighed mellem og ulige Ret for K¿nnene.Ó

Diskussionen om kvindernes ret til at v¾re p� ar-
bejdsmarkedet er nok ikke mulig i dag. Dog s� vi en

snert af den i forbindelse med den store arbejdsl¿s-
hed, der udviklede sig i begyndelsen af 1980Õerne.
Men enhver kan se i dag, at udelukkelsen af kvinder
fra arbejdsmarkedet er en absurditet pga. hele sam-
funds¿konomiens opbygning. Det kunne man vel
ogs� i 1930Õerne. Men p� det tidspunkt var der en
ideologisk, nazistisk inspireret blindhed, der gjorde,
at man ikke ville se klart p� sp¿rgsm�let. Man ¿n-
skede ikke fra reaktion¾re kredse, at kvinderne
skulle v¾re der, samtidig med, at de knoklede s�vel
i den tyske og danske industri og p� arbejdsmarke-
det i det hele taget.

2. verdenskrig
Med bes¾ttelsen af Danmark den 9. april 1940 be-
gyndte der p� det politiske og ¿konomiske plan et
samarbejde med bes¾ttelsesmagten Ð kaldet samar-
bejdspolitikken. Allerede i maj 1940 rejste en dele-
gation til Berlin for at f� tilvejebragt erhvervs- og
handelsaftaler. Delegationen bestod af repr¾sentan-
ter fra ministerierne, erhvervsorganisationer og en-
kelte brancher. Resultaterne af forhandlingerne
blev, at Danmark fik lov at producere det, som den
tyske v¾rnemagt havde brug for. Det skabte stor
splittelse mellem erhvervene for og imod bes¾ttel-
sesmagten, idet nogle fik en enorm opblomstring,
mens andre m�tte sk¾re ned eller lukke virksomhe-
den. Virksomheder, der fremstillede cement samt
storlandbruget, der kunne producere til eksport og
til de entrepren¿rer, der fik til opgave at bygge f¾st-
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ningsv¾rker, fik gode fortjenester i disse �r.
Bes¾ttelsesmagten ville have indsigt i produktio-

nen, og med mellemrum dukkede tyske eller danske
nazistiske teknikere op p� alle slags virksomheder. I
tekstilindustrien s� man efter krigen et opg¿r mod
disse teknikere. Man m� formode, at disse teknikere
var inspireret af arbejdstilrettel¾ggelsesmetoderne
sydfra, s� derfor kan man forst� danske arbejderes
vrede.

I aftalerne mellem samarbejdsregeringen og be-
s¾ttelsesmagten indgik, at danske arbejdere skulle
arbejde i tysk industri til geng¾ld for levering af
br¾ndsel til Danmark. I alt var der 127.000 danske
arbejdere, der m�tte arbejde i kortere eller l¾ngere
perioder i Tyskland med en arbejdsuge p� 60 timer,
lav l¿n og elendig mad.

Arbejdsl¿sheden faldt i Danmark gennem 1941-
42, men det foregik mest ved hj¾lp af arbejdsforde-
ling, s¾nkning af l¿nudj¾vning i forhold til et fast
pristal, n¿dhj¾lpsarbejder, bef¾stningsarbejder og
s� det omtalte arbejde i Tyskland.

Der opstod r¿re i fagbev¾gelsen i 1942 mod de
ovenn¾vnte tilstande. Man opstillede store l¿nkrav
til overenskomsterne 1943, som De Samvirkende
Fagforbund i Danmark ledte ind i et forlig om 2,5-6
¿re mere i timen. Men dette startede en strejkeb¿l-
ge, der intensiveres i 1943, hvor bl.a. havnearbej-
derne og skibsv¾rftsarbejderne spillede en central
rolle, og hvor arbejdsmarkedet br¿d ud i august-
strejken 1943 som den danske arbejderklasses f¿rste

store masseaktion mod den nazistiske bes¾ttelses-
magt. Efter auguststrejken oplevede den danske be-
folkning mere og mere �ben terror fra bes¾ttelses-
magten og de danske nazister, hvilket endte med fol-
kestrejken i 1944. Der blev indf¿rt sp¾rretid, der
hindrede folk i at g� ud efter m¿rkets frembrud. Men
denne blev f¿rst brudt af B&W-arbejderne, som h¾v-
dede, at de skulle passe deres kolonihaver, hvad de
ikke kunne n� om dagen, n�r de var p� arbejde. Det
kom til et regul¾rt slag den 30. juni, hvor arbejder-
ne gik i demonstrationer og ¿delagde nazivenlige bu-
tikker o.l. Men bes¾ttelsesmagten gjorde modtr¾k,
besatte de kommunale v¾rker og slukkede for lys,

Kvindelige danske arbejdere på vej til Tyskland i 1940.

De fleste var unge, ufaglærte mænd, men 10% var kvin-

der. De ser glade ud, men de ved heller ikke, hvad der

venter dem.
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gas og vand. En samling af repr¾sentanter fra det
ÒofficielleÓ Danmark, incl. Det Samvirkende Fagfor-
bund opfordrede til indstilling af strejkerne.

Efter befrielsen den 5. maj 1945 skulle hele det
danske produktionsapparat bygges op igen. Socialde-
mokratiet udformede et program, ÒFremtidens Dan-
markÓ omhandlende bl.a. en fornyet og rationalise-
ret industri og forbedrede vilk�r for arbejderklassen
Ð programmet skulle dog f¿rst begynde at blive rea-
liseret i 1950Õerne. Det var udtryk for en keynisi-
ansk udvikling � la New Deal i 1930Õernes USA,

byggende p� statens krised¾mpende intervention i
¿konomien og d¾mpning af konflikter mellem ar-
bejdstagere og arbejdsgivere.

Programmet, ÒFremtidens DanmarkÓ, var udviklet
i samarbejde mellem Socialdemokratiet, De Samvir-
kende Fagforbund (LO) og Det Kooperative Landsfor-
bund (ogs� kaldet ÒKooperationenÓ, best�ende af kol-
lektivt ejede virksomheder, der var knyttet til dansk
arbejderbev¾gelse) og havde fire punkter:
¥ Ligeligere indkomstfordeling.
¥ Planlagt og effektiv produktion, der tager sigte p�

h¿jere levestandard og social sikkerhed.
¥ Fuld udnyttelse af alle produktionsmuligheder Ð

afskaffelse af arbejdsl¿shed.
¥ Ingen konjunkturbev¾gelser, men permanent

h¿jkonjunktur b¿r tilstr¾bes.

Kvinderne under og efter krigen
P� grund af den ÒarbejdsdelingÓ med bes¾ttelsesmag-
ten, som Danmark m�tte indg� i, forsvandt eller ind-
skr¾nkedes mange kvindeindustrier, bl.a. tekstilindu-
strien og flere f¿devareindustrier. De fleste konsumva-
reindustrier manglede r�varer til deres fremstilling og
m�tte finde erstatninger, hvis de ikke helt skulle
lukke. Flere arbejdere begyndte dog at blive selvst¾n-
dige i produktion af erstatningsvarer Ð og hitte-p�-
somheden var stor i et land, der nu var afsk�ret fra det
store verdensmarked og med importrestriktioner.

Denne indskr¾nkning i kvindeindustrierne holdt
sig l¾nge, og det var f¿rst i 1950Õerne, da rationering

Folkestrejken i København juni 1944. Her er brudt bro-

sten og fliser op for at hindre besættelsesmagtens pa-

truljer i at køre ind i gaderne. 
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af de fleste forbrugsvarer oph¾vedes, at der kunne
komme gang i konsumvareindustrien. 

Bes¾ttelsestiden havde alts� ÒbombetÓ konsum-
vareproduktionen tilbage til tidligere produktions-
metoder, hvor kvinderne var ansat i mindre virk-
somheder og forretninger, hvor man bearbejdede de
tilg¾ngelige r�varer forfra. Mange opfindelser og
husmoderkneb bet¿d ogs�, at familierne kunne over-
leve, selv om der n¾sten ikke var varer at f� (l¾s
blot koge- og id�b¿gerne fra krigens tid). Koloniha-
ver, villahaver ja, alle steder hvor det var muligt,
dyrkede man gr¿ntsager, holdt h¿ns, grise osv., ogs�
i storbyerne, for at kunne f� f¿den. Gamle dyder som
at spinde og v¾ve uld og k¾rne sm¿r kunne man se
genoplivet i provinsen og p� landet. Alle disse akti-
viteter sammen med at st� i k¿ efter varer, var ble-
vet husm¿drenes daglange besk¾ftigelse. De, der ar-
bejdede fuldtids m�tte alliere sig med meds¿stre og
familie for at kunne v¾re p� pletten, n�r der var
varer at f�. 

Disse tilstande bevirkede, at der ikke var tale om
rettigheder som ligestilling mellem k¿nnene, men
mere en overlevelse fra dag til dag.

Det ¿konomiske sekretariat siger i sin ¯konomiske
�rsoversigt 1947:
ÒArbejdskraftens overgang til mindre virksomheder
er antagelig udtryk for den tilbagegang til en mere
primitiv, h�ndv¾rksm¾ssig teknik, som fandt sted
under bes¾ttelsen, og som endnu ikke er afvikletÓ.

Demonstration på Dantes Plads i februar 1947.

Her kræver kvinderne at kunne købe de almin-

deligste dagligvarer. Men regeringen holdt igen

og lod rationeringen opretholde nogle år endnu

– efterhånden på færre og færre varegrupper. 
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Ja, det var i sandhed en mild beskrivelse af tilstandene!

Genrejsning af industrien
Genrejsning af den danske industri kunne kun fore-
g� i et samarbejde mellem arbejdere og arbejdsgive-
re, men det kr¾vede, at fagbev¾gelsen kunne skabe
fodslag i egne r¾kker. Man undgik at kr¾ve l¿nfor-
h¿jelser ved produktivitetsfor¿gelse i de f¿rste �r, og
der udvikledes et akkordsystem med fastsatte ar-
bejdstakter til at holde l¿nninger i ave. F.eks. var
udgangspunktet for en akkordfasts¾ttelse, at en ar-
bejder p� timel¿n arbejdede med arbejdstakt 80 Ð og
f¿rst gennem en akkordfasts¾ttelse kunne arbejds-
takten vurderes til 100 eller h¿jere. Ogs� tidsstudi-
er efter taylorske principper blev indf¿rt i n¾sten
alle industrier. Da maskinellet og arbejdstilrettel¾g-
ningen i starten stort set var det samme som under
krigen, bet¿d det ¿get arbejdsbelastning og intensi-
tet i arbejdet for arbejderne. 

I Vejle p� De Danske Bomuldsspinderier nedlag-
de kvinderne allerede i 1945 arbejdet som protest
mod den ydmygende overv�gning, n�r de tog et glas
vand, gik p� toilettet osv.. Denne aktion fremkaldte
sympatiaktioner p� flere bomuldsspinderier landet
over. Ogs� p� slagterier blev der kampe p� grund af
rationaliseringsstudier. Ledelsen p� flere slagterier
udviklede den vane, at de afskedigede alle arbejdere
om fredagen for om mandagen kun at tage dem ind,
der ikke var fagligt aktive.

F¿rst i 1960Õerne blev der indf¿rt nye teknikker

og nye teknologier, s�ledes at der ad den vej kunne
ske en for¿gelse i produktiviteten. 

I 1947 skabtes samarbejdsudvalgene Ð en institu-
tion, som har haft betydning for dialogen mellem ar-
bejdsgiver og arbejdstager helt op til vore dage.

Ligestillingen ?
Perioden er en sv¾r tid for kvinderne. Der er ikke
meget hj¾lp at hente i en offentlig indsats p� lige-
stillingsomr�det. Ligestillingen st�r ikke p� dagsor-
denen. Den idelogiske debat er gennemg�ende
fjendtlig over for kvindernes frig¿relse, dog med ar-
gumenter om fastholdelse af kvindernes ret til ar-
bejde, som vi ser det fra Socialdemokratiet. Man ser
mere kvinderne som m¿dre og husm¿dre og de pro-
blemer, der udspringer af denne rolle. Symptomatisk
er oprettelsen af M¿drehj¾lpen i 1939, der skal tage
sig af de problemer, der fremkommer gennem at
v¾re fattig og mor. F¿rst efter 2. verdenskrig begyn-
der M¿drehj¾lpen at s¾tte gang i at hj¾lpe enlige
m¿dre til en uddannelse, s� de bedre kan klare sig
p� arbejdsmarkedet.
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Perioden er pr¾get af, at der er st¾rkt brug for kvin-
dernes indsats p� arbejdsmarkedet. Der g¿res et ud-
strakt ops¿gende arbejde for at f� husm¿drene til at
g� ind i den opvoksende industri. Mange steder i
landet ans¾tter man erhvervschefer, der med l¿fte
om tilstedev¾relse af kvindelig arbejdskraft kan
lokke investorer til at neds¾tte sig i lokalomr�det.
Men indgangen til perioden er stadig pr¾get af, at
kvinderne er husm¿dre, der skal balancere mellem
deres erhvervsarbejde og ansvar for hjemmet. Der
bliver sat mere fokus p�, at ogs� pigerne skal have
en uddannelse for at klare sig godt p� arbejdsmar-
kedet.

Uddannelses- og arbejds-
muligheder for pigerne 1953
I 1953 bringer ÒPolitikens Husmoder-�rbog, Hvem,
Hvad, HvorÓ en artikel, ÒDen unge piges chancerÓ:
Den unge pige har mange chancer for at blive til
noget Ð ! Her st�r n¾vnt f¿lgende fag: 

Apotekerdefektrice
Arkitekt
Bibliotekar
Boghandler
Fabriksarbejderske
Farmaceut
Forplejerske
Fotograf
Fritidshjemsl¾rerinde

Gartner
Havebrugskandidat 
Keramiker
Korrespondent 
Laboratorieassistent
Modist 
Postassistent 
Servitrice 
Sundhedsplejerske
Syerske 
Tandtekniker 

Fabriksarbejderske

Den typiske kvindelige industriarbejder er fabriks-
arbejdersken. Hun betragtes som ufagl¾rt, idet hun
enten besk¾ftiges ved arbejde, der blot kr¾ver f�
dages opl¾ringstid eller ogs� arbejder ved et specia-
le, der er noget mere omfattende.

Antagelsesbetingelser: Allerede i 14-�rs alderen
kan en ung pige efter afsluttet skolegang s¿ge ind p�
en fabrik. Hun betragtes og l¿nnes som elev, indtil
hun er fyldt 16 �r, dvs. at hun i den tid gerne er ti-
mel¿nnet. Herefter deltager hun normalt i akkord-
arbejde, men p� en lavere sats end kvinder, der er
fyldt 18 �r.

Uddannelse: Der er som n¾vnt tit slet ikke tale
om nogen uddannelse, men blot om en till¾ring til et
yderst element¾rt arbejde. Jo flere s�danne ukom-
plicerede arbejder, fabriksarbejdersken f�r indsigt i,
des lettere vil hun kunne klare sig Ð ogs� n�r hendes

8. Arbejderbevægelsen 1950-71
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j¾vnaldrende kolleger, der kun har l¾rt en enkelt
ting allerede i 30-�rsalderen begynder at m¾rke
konkurrencen fra de helt unge piger.

Muligheder: Arbejdsomr�derne er n¾rings- og
nydelsesmiddelindustrien (konserves og biscuit-,
tobaks-, bryggeri- og chokoladearbejderske, pakker-
ske, etc.), tekstilindustrien, bekl¾dnings-, l¾derva-
re- og skot¿jsindustrien, jern- og metalindustrien
(akkumulatorer, gl¿delamper, elektrisk materiel, ra-
dioartikler), den kemiske industri (farver, lakker,
gummi, s¾be, t¾ndstikker), papirindustrien (bog-
binderhj¾lpearbejderske, ¾ske- og kartonarbejder-
ske, p�l¾ggerske, trykkeriarbejderske), b¿rsteindu-
strien og den keramiske industri.

L¿n: St¾rkt varierende fra industri til industri.
Den gennemsnitlige timefortjeneste ligger p� ca. kr.
2,75 i K¿benhavn og ca. 30 ¿re lavere i provinsen.Ó

Erhvervsarbejde for husmoderen 
I 1950Õerne og 1960Õerne begynder diskussionen at
dreje sig om husm¿drenes erhvervsarbejde, og del-
tidsarbejdet bliver gang p� gang fremh¾vet som en
fordel for arbejdsmarkedet og samfundet Ð men ikke
af fagbev¾gelsen som s�dan og ej heller af arbejds-
givere i industrien. Allerede i begyndelsen af
1950Õerne begynder et arbejde i offentlige kommissi-
oner om muligheder for deltidsarbejde for husm¿dre,
da man gerne vil have dem ud p� arbejdsmarkedet.
Men forel¿big kun som reserve, da reservestyrken
uden omkostninger kan sendes tilbage i familien:

ÒUd fra et arbejdsgiversynspunkt vil deltidsarbejds-
kraften s�ledes v¾re at betragte som den yderste re-
serve for s� vidt ang�r ukvalificeret arbejde, og
denne reserve vil kunne blive inddraget i besk¾fti-
gelsen i h¿jkonjunktur for atter at skydes ud, n�r
konjunkturen venderÓ (Bet¾nkning om deltidsarbej-
de, 3. juni 1950).

Fra arbejdsgiverside inden for kontoromr�det ser man
muligheder i deltidsarbejdet, da man gennem dette kan
f� st¿rre effektivitet i den kvindelige arbejdskraft:

ÒSom fordele ved deltidsarbejdet anf¿res bl.a. at
man ved at udstr¾kke arbejdsmarkedet til ogs� at

Arbejds- og tidsstudielokalet på Esbjerg Højskole 1955.

Rationalisering af arbejdsbevægelserne var tidens løsen.

Fagbevægelsen satte i 1950’erne meget ind på at overbe-

vise medlemmerne om nødvendigheden af stigning i pro-

duktiviteten. 
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omfatte kontormedhj¾lpere, der kun ¿nsker deltids-
arbejde, sikkert vil kunne opn� en mere effektiv
kvindelige arbejdskraftÓ. (Udvalget vedr¿rende Del-
tidsarbejde, Socialministeriet 6. oktober 1952. Her
citeres en unders¿gelse blandt arbejdsgiverne.)

Kvinderne bliver i disse bet¾nkninger kun betrag-
tet som arbejdskraft. Der bliver ikke sat sp¿rgsm�l

om deres rettigheder p� dagsordenen. Kvinderne skal
v¾re to steder: P� arbejdsmarkedet og i familien Ð og
egentlig er det bekvemt, hvis de frit kan pendle mel-
lem de to steder, afh¾ngigt af behovet for deres ar-
bejdskraft. Manden bliver kun placeret �t sted, nem-
lig p� arbejdsmarkedet, hvor han har sin plads. Mar-
kedsorientering er dominerende i synet p� de to k¿n.

En unders¿gelse, foretaget af Socialforskningsin-
stituttet i 1967, viser, at kun 27% af de gifte kvinder
var besk¾ftiget hele det �r. Unders¿gelsen blev fore-
taget, mens 59% var besk¾ftiget i l¿bet af �ret Ð der
var alts� tale en temmelig stor gruppe, der har del-
tidsarbejde eller s¾sonarbejde. P� sp¿rgsm�let om
de husm¿dre i unders¿gelsen, der ikke var p� ar-
bejdsmarkedet, ¿nskede besk¾ftigelse, svarede 8%
ubetinget ja, mens 23% svarede, at de under visse
omst¾ndigheder ¿nskede udearbejde.

I 1961 kom bogen: Pigernes erhvervsvalg af Carry
Hedemann, Munksgaard. Her st�r blandt andet:
ÒHusm¿dres erhvervsarbejde. Enhver ung pige ken-
der husm¿dre, der udelukkende passer deres hjem
og familie, og husm¿dre, der b�de har husligt arbej-
de og erhvervsarbejde. De ved derfor ogs�, hvordan
husm¿dre af den f¿rste slags tit m� Òvende fem¿rer-
neÓ og derfor er misundelige p� de udearbejdende,
der har r�d til s� meget forskelligt, som de selv m�
undv¾re, og som tr¾ffer s� mange flere mennesker
end de selv g¿r É Men hvad er det da, der g¿r, at en
gift kvinde tager erhvervsarbejde eller lader v¾re?
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At være husmoder var

et fag og et arbejde,

der kunne tage hele
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grove som finere arbej-
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Der er her mange ting, der spiller ind. Ofte er de for-
skellige fra hjem til hjem. Men lad os finde nogle af
de vigtigste frem:

Mandens erhverv spiller naturligvis en vigtig
rolle. Er han f.eks. landmand, detailhandler, h�nd-
v¾rksmester, landsbyl¾ge, pr¾st eller diplomat, vil
det give husmoderen s� mange pligter, at hun for-
uden at passe dem og ikke hjemmet ikke let f�r tid
til at have sit eget erhvervsarbejde. Mange af disse
husm¿dre kaldes medhj¾lpende hustruer.

Mandens indt¾gter er noget afh¾ngige af hans
erhverv, men ogs� af, om han har fast arbejde, er
rask osv. Hvor mandens indt¾gter svigter eller truer
med at svigte, vil hustruen tit pr¿ve at tage er-
hvervsarbejde. Man m� ikke glemme, at hvis man-
den er s� syg, at hans kone m� passe ham hjemme,
kan den udvej, at hun tjener penge ved udearbejde,
v¾re lukket.

Antallet af b¿rn og deres alder er dog m�ske det,
der er allervigtigst for en husmors overvejelser, om
hun tager erhvervsarbejde eller ej. Sm� b¿rn kr¾ver
s¾rlig mange timers pasning daglig, og de g¿r det
sv¾rere for en mor at tage hjemmefra. For sp¾db¿r-
nenes vedkommende vil alene amningen, der er af s�
stor betydning b�de for barnet og moderen, jo g¿re
udearbejdet besv¾rligt. Er der mange b¿rn i et
hjem, eller er et af b¿rnene s¾rligt vanskeligt eller
svageligt, kan en moder jo ogs� meget d�rligt und-
v¾res hjemme; men jo flere b¿rn, des st¿rre brug er
der p� den anden side for pengene, og det tvinger

Far må ikke blive arbejdsløs. Socialdemokratisk

valgplakat fra 1953. 
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desv¾rre alt for ofte m¿dre hjemmefra alligevel. Er
det yngste barn derimod for l¾ngst skoles¿gende, vil
familiens behov for penge til b¿rnenes videreuddan-
nelse, rejser, TV og Òlidt ekstraÓ til tider v¾re endnu
st¿rre end dens behov for, at moderen bliver hjemme
hele dagenÉ Men dertil er i senere �r kommet en
meget vigtig ting, som skal omtales til slut. Det er
hustruens udearbejde for et bestemt forbrugs¿nskes
skyld. Det finder vi nu i flere og flere familier b�de
blandt ubemidlede og blandt velhavende for alle
Òhar jo noget, de manglerÓ. Det kan dreje sig om an-
skaffelse af TV, vaskemaskine, filmsapparat, radio-
grammofon, bil, grund, sommerhus, villa, pels,
st¿rre bil, bedre hus, rejser, l¾ngere rejser og meget
andetÉ Dejligt er det, at disse goder nu er inden for
mange menneskers r¾kkevidde, og det er morsomt
at se, hvordan man i nogle familier enes om at spare
op til s�danne ting. Men s� er det s� meget des s¿r-
geligere at se eksempler p�, hvorledes for¾ldrenes
griskhed kan ¿del¾gge al hygge og ro, orden og tryg-
hed i et hjem, og dette g�r navnlig ud over b¿rneneÉ
Men samtidig med at kvinderne er begyndt at tage
arbejde for et bestemt forbrugs¿nskes skyld, skaber
de en afstand mellem sig og deres arbejde, som
m�ske kan vise sig at v¾re farlig. For m�ske er det
kun, n�r ens arbejde er alvor, at det ogs� giver sin Ð
med et gammeldags ord Ð velsignelse og ikke blot sin
l¿n. M�ske er nogle af kvinderne p� denne m�de ved
yderligere at forflade deres ansvarsf¿lelse over for
deres arbejdssteder og pligter Ð b�de dem ude og

dem hjemme. Har man ingen opgaver, man tager
virkelig alvorligt, g�r der nemlig let noget i stykker
for en som menneske.Ó

Diskurserne6 om de gifte 
kvinders erhvervsarbejde
Som det kan ses af teksten om Husm¿drenes er-
hvervsarbejde fra 1961, s� er der mange diskurser
p� �n gang i argumenterne for og imod husm¿drenes
erhvervsarbejde.

¥ Familiens ¿konomi; i visse familier m� husmode-
ren vende hver fem¿re: I de familier, der kun har
�n fors¿rger, kan husmoderen sk¾ve misundeligt
til de udearbejdende, der har r�d til s� meget,
som den ikke-udarbejdende selv m� undv¾re:
f.eks. at kunne k¿be sig nyt t¿j. 

¥ De udearbejdende tr¾ffer flere mennesker end de
ikke-udarbejdende: Husm¿drene bliver isoleret
fra samfundet Ð de har ikke s� stor social kon-
takt. Er det noget, husmoderen selv f¿ler Ð eller
er det en mangel, som andre ser hos hende? Hvor
udspiller samfundsm¾ssige indflydelse sig p� for-
holdene?

¥ Mandens erhverv: Vil hans erhverv give husmode-
ren pligter, som forventes fra manden eller mandens
arbejdsgiver, at hun udf¿rer? Er det en p¾nere
m�de at sige, at arbejdsgiveren f�r to menneskers
arbejde for �n l¿n, eller er hun mandens medhj¾lp,
uden hvilken han umuligt kan udf¿re sit arbejde?
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¥ Mandens indt¾gter: Hvis hans indtjeningsmulig-
heder svigter, s� m� husmoderen tage fat. Her
kan ligge en diskurs om, at betingelserne for hus-
m¿drene i de socialt d�rligt stillede lag, hvor
manden er lavtl¿nnet, netop er at kunne tage et
erhvervsarbejde. Det samme g¾lder, hvis man-
den bliver arbejdsl¿s eller g�r konkurs.

¥ Hvis manden er syg: S� m� husmoderen tage er-
hvervsarbejde, her er det reservestyrken, der ryk-
ker ud, n�r hovedfors¿rgeren er ukampdygtig. 

¥ Antallet af sm� b¿rn og syge: Dette g¿r det umuligt
eller vanskeligt at tage erhvervsarbejde for hus-
moderen Ð her m� man sp¿rge, hvad hun s� skal
leve af. Det er �benbart hendes pligt f¿rst at tage
sig af b¿rnene og de syge f¿r det at tjene penge.

¥ Ekstra forbrugsgoder for familien: Incl. uddannel-
se til b¿rnene og apparater til lettelse af hushold-
ningen eller blot til underholdning i familien. Her
kan husmoderens erhvervsarbejde bidrage til so-
cial opstigning for familien. Denne opstigning
v¾rds¾ttes mest, hvis forbrugsgoderne f¿rst ind-
k¿bes, n�r der er sparet op til dem.

¥ For¾ldrenes griskhed: Bagsiden af social opstig-
ning Ð familien vil for enhver pris anskaffe sig
prestigegivende forbrugsgoder, som husmoderen
s� m� tjene penge til.

¥ En farlig afstand mellem husmoderen og hendes
ansvarsf¿lelse over for erhvervsarbejdet: Diskus-
sionen om husmoderen som god eller d�rlig ar-
bejdskraft p� arbejdsmarkedet, fordi hun kan

have et livsperspektiv om at v¾re noget for sin fa-
milie, derved ÒsnyderÓ arbejdsgiveren for sin ful-
de arbejdskraft, opm¾rksomhed og ansvar p� job-
bet.

Det kan v¾re sv¾rt i disse diskurser at h¿re hus-
m¿drenes egen stemme i forhandlingerne om, hvad
der er bedst.

F¾lles for de fleste diskurser er imidlertid, at de
siger, at erhvervsarbejde egentlig er noget skidt for
husm¿drene. Dog kan der i enkelte familier v¾re en

Far læser avis, mens mor stryger. Et genrebillede fra en

familie i 1950’erne. 
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Den totale arbejdsstyrke (14-64 år) i Danmark, kvindernes andel; opgørelse over gifte kvinder, deres andel af kvinderne samt

deres andel af kvinderne i arbejdsstyrken. 1950-71 – udvalgte år

slags sports�nd mht. opsparing til ferie, TV-apparater
og lignende, der s¾tter husmoderens indt¾gt ind i en
f¾lles familiebestr¾belse. Dvs. det ÒondeÓ kan opvejes
af Òdet godeÓ ved at v¾re p� arbejdsmarkedet. Des-
uden kan manden have s� betydningsfuldt et arbejde,

at han beh¿ver en assistent i form af sin hustru.
I diskurserne indg�r ikke noget om, at husmode-

ren kan have en uddannelse, som hun gerne vil
bruge; specielle talenter, som hun gerne vil udfolde
p� arbejdsmarkedet, en s¾rlig begavelse eller missi-
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Total arbejdsstyrke 1950 1960 1965 1970

Total arbejdsstyrke 2.063.401 2.093.631 2.251.786 2.380.200

Heraf kvinder – absolut og procent 694.426

33,7%

646.123

30,9%

764.213

33,9%

918.100

38,6%

1971

2.409.100

942.900

39,1%

Samlet antal gifte kvinder, uanset ar-

bejdsstyrketilknytning

998.200 1.096.914 1.145.227 1.200.719 1.203.777

Så mange procent af de gifte kvinder var

i arbejdsstyrken

26,9% 22,3% 31,9% 49,0% 51,3%

Antal gifte kvinder i arbejdsstyrken og

deres andel af  samtlige kvinder i ar-

bejdsstyrken

267.461

38,5%

244.807

37,9%

365.634

47,8%

488.500

64,1%

617.000

65,4%

Som det kan ses af tabellen ovenfor, stiger antallet af kvinderne i arbejdsstyrken 1950-71 med 5,4 procentpoints. An-

tallet af gifte kvinder stiger i samme periode absolut, fordi de store årgange fra 1940'erne begynder at gifte sig i

1960'erne. Andelen af gifte kvinder i arbejdsstyrken af alle kvinder vokser med 24,4 procentpoints. Endelig vokser an-

delen af gifte kvinder af alle kvinder i arbejdsstyrken 26,9 procentpoints. 

(Kilder: Statisk Årbog 1951,1966,1970 og 1972 samt Statistisk 10-års Oversigt 1972, egne beregninger, Anette Wolthers. Bemærkning:

Statistikkerne før og til og med 1965 har regnet grupperne: Medhjælpende hustruer, husbestyrerinder, husassistenter, rengøringsko-

ner, private syersker, rullekoner mv. uden for arbejdsstyrken).



on som hun vil realisere, eller ¿nske om at opn� selv-
st¾ndighed gennem egen indtjening og ¿konomi.
Der indg�r heller ikke et perspektiv om, at mand og
kvinde kan v¾re partnere og dele opgaverne p� ar-
bejdsmarkedet og i hjemmet ligeligt mellem sig.

Denne sidste diskurs er f¿rst kommet til senere
med 1970Õernes kvindebev¾gelse, men ikke desto
mindre er den brugt af eftertiden til at forklare de
gifte kvinders indtog p� arbejdsmarkedet, at de var
helt vilde efter at opn� ligeberettigelse og derfor
ville v¾k fra hjemmet.

Endelig er der slet ikke en diskurs om, at manden
helt kan v¾re frav¾rende, dvs. at husmoderen er
enlig fors¿rger. Men hun kommer m�ske slet ikke
ind under kategorien husmoder?

Hvad siger statistikken 1950-71?

Arbejdsstyrken
I 1970 siger Perspektivplanen, at det fra 1966 ikke
mere er muligt kun at leve af �n fuldtidsl¿n i gen-
nemsnitsl¿nmodtagerfamilien. Der m� ca. 1,5 l¿n til.

Kvinderne indtr¾der p� arbejdsmarkedet i ty-
pisk to trin: Ved det 19. �r og ved det 35. �r, n�r de
har overst�et f¿dsel og pasning af sm� b¿rn, viste en
unders¿gelse fra Socialforskningsinstituttet i 1965.
Det at have b¿rn i aldersgruppen 0-6 �r virker p�
dette tidspunkt h¾mmende for udearbejde, da der
ikke er tilstr¾kkeligt med b¿rneinstitutioner. I 1970
er d¾kningsprocenten 7 for vuggestuer og 17 for b¿r-

nehaver, siger Perspektivplanen 1970. F¿rst n�r
b¿rnene har n�et skolealderen, sker der som sagt en
stigning i udearbejdet for husm¿drene. Men f¿rst
n�r b¿rnene helt har forladt hjemmet, begynder hus-
m¿drene at f� heltidsarbejde. Her har 25% af s�dan-
ne husm¿dre heltidsarbejde i 1965.

En anden faktor, der virker befordrende p� gifte

En hulledame i 1960’erne

– eller måske 1970’erne.

Store datamængder blev

lagt på hulkort, især i den

offentlige sektor og i

store private virksomhe-

der. Der opstod en ny job-

kategori: Hulledamer,

som skulle udføre det

næsten industrielle arbej-

de med de mange data.
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kvinders heltidsarbejde, er deres uddannelsesniveau,
idet 40% med en l¾ngere teoretisk uddannelse i 1965
har heltidsarbejde. 

Gifte kvinders udearbejde er s�ledes bestemt af
mange faktorer. En unders¿gelse fra Socialforsk-
ningsinstituttet fra 1964 viser, at der er en n¿je sam-
menh¾ng mellem gifte kvinders udearbejde og hen-
des mands socialgruppetilh¿rsforhold (tabel ovenfor) 

Socialgrupperne som de 
blev defineret i 1965:
¥ Socialgruppe I Ð selvst¾ndige med store virksom-

heder samt funktion¾rer i topstillinger Ð ca. 5%
af befolkningen.

¥ Socialgruppe II Ð selvst¾ndige med mellemstore
virksomheder samt overordnede funktion¾rer Ð
ca. 8% af befolkningen.

¥ Socialgruppe III Ð selvst¾ndige med mindre virk-
somheder samt funktion¾rer med ikke-rutine-
pr¾get arbejde, der ikke er placeret i gruppe I og

II Ð ca. 36% af befolkningen.
¥ Socialgruppe IV Ð selvst¾ndige med sm� virksom-

heder, funktion¾rer med rutinepr¾get arbejde og
fagl¾rte arbejdere Ð ca. 25% af befolkningen

¥ Socialgruppe V Ð ikke-fagl¾rte arbejdere Ð ca.
26% af befolkningen.

I tabellen ovenfor ses det tydeligt, at kvinderne i
st¿rst omfang har udearbejde hele �ret i socialgrup-
pe IV og V Ð dvs. hustruer til de fagl¾rte og de ikke-
fagl¾rte arbejdere med hhv. 31% og 35%.

Der sker samtidigt med v¾ksten i ¿konomien en
tilv¾kst til arbejdsstyrken af is¾r gifte kvinder.
Kommer de Òud p� arbejdsmarkedetÓ, som vi plejer at
sige om denne periode i dansk historie. Eller f�r de
en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet ved at g�
ind i andre erhverv, hvor de bliver statistisk synlige? 

Manges historieopfattelse har v¾ret, at kvinder-
ne f¿rst kommer ud p� arbejdsmarkedet med v¾ks-
ten i ¿konomien i 1960Õerne. Men som vi kan se af ta-
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Beskæftiget ved/som I II III iV V

Husmoder 68 72 43 42 45

Udearbejde en del af året 12 12 8 15 15

Udearbejde hele året 16 24 18 31 35

Medhjælpende hustru 4 12 31 12 2

I alt i procent 100 100 100 100 100

(Baseret på 2.602 gifte kvinder i 1964)

Gifte kvinder, procentvist fordelt efter mandens socialgruppe og deres beskæftigelse 1964



bellen p� side 66, s� udg¿r kvinderne i perioden
1950-71 33-40% af hele arbejdsstyrken. Men kvin-
derne har mindst udgjort en tredjedel af arbejds-
styrken fra 1900-1950, s� danske kvinder har indtil
da hele tiden i stort omfang v¾ret p� arbejdsmarke-
det hele �rhundredet indtil da Ð og i tiden derefter.

Hvordan fordeler mænd og kvinder 
sig på arbejdsstilling i 1971?
33,3% af samtlige kvinder har p� dette tidspunkt del-
tidsarbejde, mens 5,1% m¾nd har det. Flest af de gifte
kvinder i arbejdsstyrken har deltidsarbejde, nemlig
45,9%. Af de ugifte kvinder i arbejdsstyrken har 15,2%
deltidsarbejde. Af de fagl¾rte kvindelige arbejdere er
47,1% gift, mens af de ufagl¾rte arbejdere er 67,8% gift.

I 1970 udg¿r kvinderne 28,4% af medlemmerne i
LO-forbund, der p� dette tidspunkt er med i LO. 

Socialdemokratiet
I 1961 kom Socialdemokratiet med et nyt partipro-
gram, ÒVejen fremÓ. Her indf¿rer partiet et nyt be-
greb, demokratisk socialisme:

ÒDet kapitalistiske system medf¿rer en ¿konomisk
ulighed langt ud over, hvad den enkeltes indsats be-
tinger. Denne ulighed betyder frihed for de f� p� be-
kostning af de mange. Den demokratiske socialisme
m� derfor arbejde for en demokratisering af hele sam-
fundslivet, s� det enkelte menneske f�r foruds¾tnin-
ger for et frit valg, erhvervsm¾ssigt og kulturelt.Ó
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KIlde: Statistisk Årbog 1972, egne beregninger, Anette Wolthers.

Arbejdsstyrken for de 14-64-årige, opdelt efter arbejde og fordelt på mænd og kvinder. 1971. Absolut og procent.

Køn

Selv-

stændige

Funk-

tionærer Faglærte Ufaglærte

Husassisten-

ter og husbe-

styrerinder

Medhjælpen-

de hustruer I alt

Mænd 311.200 445.000 293.300 416.700 - - 1.466.200

Kvinder

- absolut og

procent

37.400

10,7%

448.800

50,2%

13.800

4,5%

294.600

41,2%

23.800

100%

124.500

100%

942.900

39,1%

I alt 348.600 893.800 307.100 711.300 23.800 124.500 2.409.100



I programmet er den ¿konomiske politik en forud-
s¾tning for den ¿vrige politik (der underordnes den
f¿rste). Der foresl�s tre typer af reformer:
¥ Reformer i erhvervslivet til intensivering af indu-

strialiseringen.
¥ Oml¾gning af statens styringsmuligheder i for-

hold til ¿konomien og en oml¾gning af statsappa-
ratet.

¥ Kvalificering og tilpasning af arbejdskraften via
uddannelses-, social- og kulturpolitikken.

Selv om familien var illustrationer p� flere af partiets
valgplakater i 1960, spiller den ikke en central rolle
som ideologi for partiet. I stedet for fors¿ger man at
fremstille den moderne l¿nmodtagerfamilie, der er
under omstilling. Det g¿res via to tendenser: Den ene
betoner individets forhold til staten ved at staten mere
og mere overtager de opgaver, som hidtil er blevet kla-
ret i familien, f.eks. b¿rnepasning, sikring af familiens
medlemmer gennem folkepension, arbejdsl¿shed- og
sygesikring. Den anden tendens er, at familien skal
v¾re et trygt sted sammen med familiemedlemmer,
samlet om forbrug og personlig udfoldelse.

Selv om b¿rnene opfattes som en privat sag, l¾g-
ges der v¾gt p�, at der i b¿rneinstitutioner og skole
ogs� skal ud¿ves p¾dagogik, dvs. opdragelse af b¿r-
nene. Men det er moderens prim¾re rolle at tage sig
af b¿rnenes opdragelse. Faderens rolle i den forbin-
delse n¾vnes ikke.

Dobbeltarbejdet for kvinderne er endnu ikke i

blevet et synligt emne i partiet, men debatten herom
begynder s� sm�t i 1960Õerne. De socialdemokrati-
ske kvindeudvalg havde et blad, der hed ÒFrie Kvin-
derÓ. Her var der j¾vnligt debat om kvindernes stil-
ling. I 1962 begyndte en debat, hvor en af debat-
t¿rerne, den kvindelige formand for Tobaksarbejder-
forbundet, mente, at kvinderne skulle gennemg� en
mentalitets¾ndring, s� de kunne tilpasse sig det mo-
derne samfund, l¾re at give slip p� den traditionel-
le husmoderrolle og benytte sig af de moderne servi-
ceforanstaltninger og industriens f¾rdigretter. Hun
forventer, at arbejdsdelingen i de unge familier bli-
ver mere ligelig, s� begge voksne kan have fuldtids-
arbejde. Andre i debatten mente, at deltidsarbejde
m�tte v¾re l¿sningen for kvinderne. Igen andre me-
ner, at udvikling i velf¾rden (dvs. stigning af m¾nd-
enes l¿n og evne til at fors¿rge en familie) vil betyde,
at moderen kan blive hjemme og passe b¿rnene, ind-
til de bliver voksne.

F¿rst i 1966 skete der en ny udvikling, idet Soci-
aldemokratiets sekret¾r for kvindeudvalgene, Ka-
ren Dahlerup holdt et foredrag p� deres �rskursus:
Vi tilbyder m¾ndene partnerskab. Her foresl�r hun,
at udbruddet fra de traditionelle k¿nsrollem¿nstre
skal foreg� i samarbejde mellem partnerne og ikke
som konflikt. Her stilles den lige arbejdsdeling op
som en l¿sning p� dobbeltarbejdet. Denne partner-
skabsholdning skulle senere genfindes i det arbejde,
hun gjorde i det statslige ligestillingssystem som
kvindekonsulent i Arbejdsdirektoratet og i ligestil-
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lingslovgivningen i 1970Õerne som den f¿rste for-
mand for ligestillingsr�det 1975.

Fagbevægelsen
Der er ikke klare politikker om, hvad man skal mene
i parti og fagbev¾gelse om det ene og andet sp¿rgs-
m�l, knyttet til kvinderne og familien. Tiden var
pr¾get af en tro p� teknikken og fremskridtet og p�
den enkeltes evne til at bruge uddannelsessystemet
til dygtigg¿relse. 

I fagbev¾gelsen var man delt p� sp¿rgsm�let om
deltidsarbejde. I industrien var den normale ar-
bejdstid fuldtidsarbejde for begge k¿n. Men i HK
havde man mange kvinder, der arbejdede deltids, og
derfor m�tte de forsvare denne tilstand, som ogs�
var bestemt i funktion¾rloven.

P� det tidspunkt tog hverken LO eller forbunde-
ne udgangspunkt i kvindernes totalsituation, eller
s� p� de samlede reproduktionsbetingelser for l¿n-
modtagerfamilierne som s�dan. De betragtede mere
kvinderne som en af arbejdsmarkedets marginal-
grupper, der havde sv¾rt ved at tage konkurrencen
op, fordi de var kvinder. Vejen ud af marginalgrup-
pen var bedre uddannelse og heltidsarbejde. Men
hvad s� med familien?

Reproduktionen betragtedes enten som en privat
sag eller ogs� et samfundsanliggende, men den var
ikke genstand for faglige overvejelser og strategier.
Fagbev¾gelsen accepterede i h¿j grad de forskellige
udgangspunkter og muligheder, som medlemsskaren

havde, men overlader mere og mere af politikken om
arbejderklassens samlede reproduktion til staten. 
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Note

6) Diskurs: Latin discurrere Ð l¿be omkring. I almindeligt
sprogbrug: Dr¿ftelse eller diskussion. I moderne diskurs-
teori er diskurs den m�de, man taler om virkeligheden p�.
I dette tilf¾lde er det husmoderens og kvindens plads i
hjemmet og p� arbejdsmarkedet. Der ikke er nogen enkel
og objektiv sandhed om tingene Ð eller om dette emne.
Men i den m�de, der tales om emnet p�, f¿res en magt-
kamp eller forhandling mellem nogle synspunkter eller
mennesker om at definere virkeligheden Ð ud fra hvad de
hver is¾r repr¾senterer. Derfor kan man sige at en dis-
kurs har tre kamp- eller magtomr�der, hvor der k¾mpes
om:
¥ Retten til at definere temaer Ð hvad synes vi er rele-

vant at diskutere, hvad ser vi og hvad er vi optaget af?
¥ Retten til at definere relationen mellem deltagerne i

diskursen Ð hvem skal forholde sig til hvem, hvordan 
Ð hvem har magten i relationen?

¥ Retten til at definere en position for den talende (sub-
jektet) Ð hvem skal spille hvilke roller, hvordan og
hvordan skal deres identitet fremstilles?
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Indgangen til 1970Õerne startede med flere vigtige
begivenheder for kvinderne:
¥ Kampen for ligel¿n blandt de ufagl¾rte
¥ Den ny kvindebev¾gelsen dukker op
¥ Abortlovning i 1973

Ligelønnen
Som det ses i mange afsnit i denne publikation, s�
blev uligel¿nnen en arbejds- og livsm¾ssig realitet
for n¾sten alle kvinder p� arbejdsmarkedet. Det var
n¾sten ikke til at leve med i de politikudformende
organer p� internationalt plan, som gang p� gang i
arbejderbev¾gelsen tog emnet op med st¿rre og
st¿rre kraft. S�ledes vedtog ILO, Den Internationale
Arbejdsorganisation, i 1951 en konvention om lige-
l¿n: Ligel¿n for m¾nd og kvinder uden forskelsbe-
handling p� grundlag af k¿n. Vedtagelsen af denne
konvention satte debatten i gang herhjemme, men
der kom dog intet ud af det, undtagen en uenighed
om, hvad der egentlig skulle forst�s ved ligel¿n. F¿rst
i 1961 ratificerede Danmark konventionen. Det
bet¿d, at der p� overenskomstomr�derne for slagte-
riomr�det 1961, handel- og kontor 1963 og i tobaks-
industrien 1969 blev indf¿rt princippet om ligel¿n.
Men ikke altid i praksis Ð faktisk sj¾ldent i praksis.
F.eks. viste l¿nforskellene sig p� minimumsor�det i
slagterier, at kvinderne fik 95%, i HK-butik 90% og i
tobaksindustrien 94% af mandel¿nningerne.

F¿rst ved overenskomstfornyelsen i 1970 blev der
vedtaget et protokollat om, at man ved overenskom-

sten i 1971 ville tage ligel¿nssp¿rgsm�let op fra LOÕs
side. Historien var spektakul¾r, idet der blev arran-
geret en kvindedemonstration, der stod uden for for-
ligsinstitutionen og r�bte til LOÕs dav¾rende for-
mand, Thomas Nielsen: Thomas Nielsen, t¿sedreng!

Det hjalp, og i 1971 blev der for f¿rste gang indf¿rt
en f¾lles mindstel¿n for m¾nd og kvinder inden for
normall¿nsomr�det. F¿r 1971 fik m¾nd automatisk
en krone mere i timen end kvinderne p� dette omr�de.

Som resultat af denne l¿nkamp steg de kvindeli-
ge ufagl¾rtes l¿n, relativt set i forhold til m¾ndenes
betydeligt. Men de indvundne stigninger blev dog
mere og mere fladet ud for s� at n¾sten n� samme
niveau Ð ca. 85% Ð som f¿r den skels¾ttende over-
enskomst.

I 1976 kom der en lov om ligel¿n, og det nyopret-
tede Ligestillingsr�d fra 1975, der i 1978 fik sin egen
lov, m�tte fra da hvert �r behandle mange klagesa-
ger om ligel¿n. Sager, der fra 2000 er overg�et til be-
handling i det klagen¾vn, der blev resultatet af den
sidste ligestillingslov fra maj 2000.

Den ny kvindebevægelse
I 1970 dukkede der en bev¾gelse op, fortrinsvis af
yngre kvinder, som satte alt p� dagsordenen. R¿d-
str¿mpebev¾gelsen kaldte den sig eller kvindegrup-
per osv. Ð hvad den nu kaldte sig i de forskellige
byer. Den organiserede sig landet over i form af mere
eller mindre samment¿mrede kvindegrupper. Det
var en bev¾gelse, der opstod uden for det etablerede

8. Arbejderbevægelsen 

1971-2002
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foreningsliv og i protest mod dettes stive strukturer,
form¾nd og bestyrelser osv. Flere steder begyndte
bev¾gelsen at arbejde sammen med kvinder fra fag-
bev¾gelsen, st¿ttede strejker og demonstrationer for
kvindernes krav Ð ud over de mere maleriske aktio-
ner, den foretog i begyndelsen. Bev¾gelsen bet¿d
ogs� en start p� forskningen i nutid og fremtid hele
kompasset rundt. Flere af de aktive blev senere for-
skere og har bidraget v¾sentligt til belysning af ar-
bejderbev¾gelsens ligestillingshistorie.

Den fri abort
I 1920Õerne begyndte der for alvor en offentlig debat
om antikonception og abort. Denne diskussion havde
kvinderne gennem mange �r f¿rt i undergrunden, og
der havde i mange �r v¾ret Òfalske jordem¿dreÓ, der
hjalp kvinderne med aborter. S� provokeret abort
var noget, man fik klaret uden for sundhedsv¾senet,
men med store omkostninger og nu og da d¿den til
f¿lge. Nu kom debatten op i lyset; forfatteren Thit
Jensen skulle gennem generationer blive eksponent
for denne debat fra 1924 med sit begreb: Frivilligt
Moderskab. Samme �r oprettede l¾gen H.J. Leun-
bach en antikonceptionsklinik for ubemidlede i
K¿benhavn, og senere arbejdede han sammen med
Arbejderkvindernes Oplysningsforbund om oprettel-
se af flere klinikker, bl.a. i Esbjerg. Men alle disse
bestr¾belser var uden statsmagtens velsignelse, og
helt op til midten af 1960Õerne var det forbudt i den
borgerlige straffelov at annoncere for antikonception

eller udstille s�danne genstande i sygeplejeforret-
ningerne. Provokeret abort var strafbart s�vel for
hj¾lperen som kvinden. I 1939 oprettedes den stats-
lige M¿drehj¾lp, der kunne vejlede ved antikoncep-
tion og bevilge abort inden for meget stramme reg-
ler, som abortlovningen af 1937 lagde: Af medicin-
ske, eugeniske (racehygiejniske!) og etiske �rsager. I
1956 blev der lavet visse former for liberalisering,
men stadigv¾k var der mange illegale svanger-
skabsafbrydelser. 

F¿rst i 1966 blev der vedtaget en lov om, at l¾ger-

Konfiskeret modersprøjte, der nu befinder sig på Politi-

historisk Museum.
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ne skulle vejlede enhver kvinde, der havde f¿dt, i
pr¾vention. Dansk Kvindesamfunds ungdomsafde-
ling begyndte debatten om abort og arrangerede i
1960Õerne abortrejser til lande, hvor den kunne blive
foretaget af l¾ger. Det resulterede i en abortlov i
1970, men der var stor utilfredshed med de be-

gr¾nsninger, der l� i loven, s� den blev afl¿st af en
ny lov i 1973, hvor indgrebet skal foretages inden
udl¿bet af 12. uge og kun m� udf¿res p� hospitaler.
Denne lov er stadig g¾ldende.

Derimod er oplysning om antikonception blevet
lagt som en forpligtelse hos de praktiserende l¾ger,
og i dag eksisterer der kun f� klinikker, der har an-
tikonceptionsoplysning som opgave.

Børnepasning
Op gennem 1970Õerne blev daginstitutioner for b¿rn
mere og mere almindelige: Vuggestuer, b¿rnehaver,
dagplejere og fritidshjem samt nogle f� aldersinte-
grerede institutioner. Men alligevel er der gentagne
beretninger op, hvordan det ikke er til at f� en insti-
tutionsplads, n�r barselshvilen er overst�et, og
ÒsortÓ pasning blev mange b¿rns f¿rste karrieretrin
ind i pasnings¾raen.

Dog m�tte de b¿rn af for¾ldre, der arbejdede p�
Òubekvem tidÓ, dvs. f¿r kl. 06 og efter kl. 18 til stadig-
hed fors¿ge at indrette sig gennem d¿gnet. I 1990Õerne
blev de f¿rste natb¿rnehaver etableret forskellige ste-
der i landet efter en stor indsats fra Projekt B¿rne-
pasning, igangsat af Anette Wolthers i DSB 1989 og
senere gik PostDanmark i front for at skaffe pasning
til Òde glemte b¿rnÓ, som der bliver flere af, fordi
begge for¾ldres arbejdstider tenderer til at brede sig
ud over d¿gnet. Projektet ligger nu hos Daginstitio-
nernes Landsorganisation, som hvert �r foretager en
unders¿gelse af institutionernes �bningstider.

En aktion i 1970 for at få flere børnehaver i stedet for

parkeringspladser.
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Barselsorlov og 
børnepasningsorlov
I 1980Õerne kom der meget bedre bestemmelser om
graviditets-, barselsorlov og b¿rnepasningsorlov,
hvor der ogs� er adgang til m¾ndene om at f� f¾dre-
orlov og b¿rnepasningsorlov. Denne lovgivning dr¿f-
tes p� fuld kraft i skrivende stund, ikke mindst af
LO, som har barslet med et eget forslag p� feltet.

Arbejdsstyrken vokser stadig 
I perioden 1970-2000 er der en stadig tilgang af
kvinder til arbejdsmarkedet. S� den reserve, man
gerne ville have ud p� arbejdsmarkedet i begyndel-
sen af 1950Õerne, er nu her kommet ud. ÒReservi-
sterneÓ findes nu i de mange arbejdsl¿se og de indu-
strielle arbejdsgiveres h�b om stadig indvandring.

Et glimt af ulvetimen i 1980’erne. Børnene er hentet, der

er købt ind. Moderen er målrettet, men der er problemer

med det ældste barns ønsker om, hvad der skal ske.
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Kvinder og mænd i arbejdsstyrken 1981 og 2000. Kvinders andel også angivet i procent af den samlede arbejdsstyrke

(Kilde: Danmarks Statistikbank, oktober 2001)

År Kvinder Mænd I alt

1981 1.177.630  (44,7%) 1.456.605 2.634.235

2000 1.307.711  (46,9%) 1.477.913 2.785.624

Vækst 1981-2000 130.081 21.308 151.389



Som det ses i tabellen side 75, vokser arbejds-
styrken stadig i perioden 1981-2000, men der er
kommet flest kvinder til, og kvinderne udg¿r en sta-
dig st¿rre del af den samlede arbejdsstyrke. 

Men arbejdsmarkedet er fortsat st¾rkt k¿nsop-
delt i nogle omr�der, med f.eks. kvindedominans
is¾r inden for den kommunale og amtskommunale
sektor med 70% kvinder og med mandedominans

inden for bygge- og anl¾g, transport, landbrug, fi-
skeri og r�stofudvinding med 80% m¾nd. I andre
omr�der arbejder m¾nd og kvinder side om side,
som f.eks. detailhandel, hotel og restauration, post-
og telekommunikation, forretningsservice og under-
visning. Men ogs� her er der i h¿j grad bestemte
kvinde- og mandejobfunktioner. P� chef- og ledelses-
poster er kvinder stadig en minoritet med undtagel-
se af kommunale- og amtskommunale institu-
tionsledere. 

LO
LO har i 1999 48% kvinder og 52% m¾nd i sine 23
forbund, s� nu er der for alvor tale om, at begge k¿n
er ligeligt repr¾senteret i r¾kkerne. Men som vi jo
ved, er kvinder og m¾nd ikke ligeligt repr¾senteret
i de enkelte forbund, da arbejdsmarkedet stadigv¾k
i h¿j grad er k¿nsopdelt.

Kvindernes repr¾sentation i ledelserne er ikke
relativ i de mandsdominerede forbund, mens m¾nd-
ene er godt repr¾senteret generelt i de kvindedomi-
rede forbund. Men selv de valgte i det fagpolitiske
arbejde mener, at det kan v¾re sv¾rt at f� indfly-
delse, da arbejdet er meget centraliseret i fagbe-
v¾gelsen, og vigtige strategier og beslutninger l¾g-
ges og tages af en mindre kreds. Det anses for meget
belastende og stressende at v¾re fagligt aktiv, og det
g�r ud over familielivet. 

LO har siden begyndelsen af 1980Õerne arbejdet
med ligestilling, s�vel gennem sit ligestillingsud-
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Her er den berømte kassedame, som så mange snakker

om. Det er et travlt job uden den dybere kundekontakt.



valg, sin ligestillingskonsulent som gennem FIU-
kurserne. Her har der gennem tiden v¾ret en del
kurser for l¾rerne i ligestillingssp¿rgsm�l, hvor
man har taget forskellige temaer op, afpr¿vet for-
skellige metoder i undervisningen samt udgivet for-
skellige publikationer. Ligeledes har man gennem
forskellige unders¿gelser set p� undervisningen gen-
nem ligestillings-, k¿ns- og mainstreamingsbriller.
Debatten og aktiviteterne her har v¾ret holdt i live
gennem �rene.

LO valgte p� sin 1999-kongres at fokusere p� li-
gestilling og s¾tte emnet p� den strategiske dagsor-
den. Tine Aurvig Br¿ndum, LOÕs n¾stformand:

ÒFordi vi gerne vil puste nyt liv i debatten, fordi vi
gerne vil v¾re med til at flytte ligestillingsdiskussio-
nen ud over rampen som politisk korrekt haleh¾ng
É Det er en stor proces, vi skal til at s¾tte i gang
(med den nye mainstreamningstrategi) og vi skal alle
sammen blive dygtigere til at identificere de proble-
mer, nye tiltage kan rejse af ligestillingspolitisk art.Ó

Samtidig med at LO opfordrer til og st¿tter de stats-
lige ligestillingsbestr¾belser, siger Tine Aurvig
Br¿ndum i 1999:

ÒDer er ingen tvivl om, at nogle af de helt store slag
p� de ligestillingspolitiske omr�der skal sl�s p� ar-
bejdsmarkedet, i de fremtidige overenskomster, ude
i den enkelte forhandling Ð p� den enkelte arbejds-

plads; l¿n, pension, barsel, omsorgsdage og andre
former for fleksibilitet, der kan bidrage til en bedre
sammenh¾ng mellem arbejdsliv og familieliv for at
n¾vne nogle f�. Vi (LO) kan s¾tte fokus p� proble-
merne, men det er ude lokalt, at slagene skal sl�s.Ó
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Mænd og kvinder arbejder i samme fag
N�r vi skal se p� h�ndv¾rksfagene, m� vi g� tilbage
til den danske middelalder, der str¾kker sig fra ca.
1050, fra vikingetidens oph¿r til 1536, til reformatio-
nen. Befolkningen udgjorde ca. 1 million mennesker
indtil pesten, Den Sorte D¿d i 1349, udryddede ca.
1/3 af befolkningen. Gennemsnitslevealderen var ca.
40 �r. Dvs. det hele skulle g� st¾rkt for det middel-
alderlige menneske, da der kun var kort tid til at ud-
danne sig, etablere sig og stifte familie. Herved blev
det et meget dynamisk samfund af unge mennesker.

Samtidig med etablering af klostre fra 1100-tallet
begyndte der ogs� at vokse sm� byer op, og ca. 10%
af befolkningen boede i byer i denne epoke. Foruden
de gejstlige i og omkring klostret var indbyggerne
k¿bm¾nd, som i byorganiseringen udgjorde den her-
skende klasse, og h�ndv¾rkerne, som udgjorde al-
muen. H�ndv¾rkerne havde ingen politisk magt, da
de ikke kunne v¾lges til byens r�d. Derfor opstod der
et behov blandt h�ndv¾rkerne for at organisere sig.
De dannede derfor laug7 med regler for laugene ned-
skrevet i skraaer8. De f¿rste dannedes i 1200-tallet.

Det middelalderlige samfund var et patriarkalsk sty-
ret samfund, der tildelte kvinderne en marginal place-
ring i s�vel bysamfundet som i laugene. Alligevel har
samfundets kollektive karakter med forskellige former
for grupper som det vigtigste (familie, naboer, h�ndv¾r-
kerkolleger osv.) givet en synlig plads til kvinder, Vi ser
bl.a. i skr�erne referencer til laugsbr¿dre Ð og -s¿stre.

I h�ndv¾rkerfamilierne var det meget almindeligt,

at s�vel s¿nner som d¿tre blev opl¾rt i faget, foruden de
fremmede l¾rlinge og svende, man antog. Arbejdet blev
organiseret s�ledes, at alle gav en h�nd med og fik op-
l¾ring i fagets forskellige dele. En vis arbejdsdeling var
der dog, idet mesterkonen oftest tog sig af salget af fa-
miliens produkter. Det var mesterkonens klart define-
rede rolle at v¾re mandens medhj¾lper i faget. D¿tre-
ne blev opl¾rt til det samme. Det vil sige, at kvinderne
dels blev fagligt opl¾rt og dels opl¾rt til at v¾re fleksi-
ble, dvs. at kunne udf¿re alt arbejde i faget, hvis det
gjaldt. Det bet¿d, at d¿trene sammen med den h�nd-
v¾rker, de giftede sig med, kunne opbygge en solid for-
retning, og de kunne ogs�, som det blev set i visse fag,
overtage v¾rkstedet efter faderens eller mandens d¿d.

I skr�erne finder vi ofte bestemmelser om h�nd-
v¾rksenker og deres rettigheder (eller ofte ind-
skr¾nkning af rettigheder) til at ud¿ve faget efter man-
dens d¿d. Inden for f.eks. guldsmedefaget kunne enker-
ne frit forts¾tte forretningen og ans¾tte l¾rlinge og
svende. I andre fag var enkens erhvervsud¿velse tids-
begr¾nset til f.eks. et �r. Hvis hun ville forts¾tte i faget,
skulle hun gifte sig med en svend, der s� kunne overta-
ge mesters funktion. Dette var skr�erne Ð sp¿rgsm�let
er s�, om man har fulgt dem i virkeligheden.

Inden for mange erhverv var der ikke etableret
laug eller bestemmelser for deres funktion. Her
kunne kvinderne, s� l¾nge der var frit spil, etablere
sig som ¿lbryggersker (et ¾ldgammelt kvindeh�nd-
v¾rk), kr¾mmersker, h¿kersker og v¾versker.

Fra det ¿vrige Europa, hvor kilderne fra laugene

10. Kvinder i “mandefag” 

i historisk lys
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er mere rigelige, ser vi, at der i England i 1300-tal-
let er registreret 500 laug, hvoraf 495 har lige
mange m¾nd og kvinder som medlemmer. I Tysk-
land, Frankrig og Italien var der en r¾kke laug, so-
mudelukkende bestod af kvinder, f.eks. v¾vning,
knipling, fremstilling af str¿mper, punge mv.

I Danmark var et gigantisk kirkebyggeri i gang i
middelalderen. 75% af alle de kirker, vi har i dag, er
bygget dengang. Fra 1400-tallet har vi bevaret et
kalkmaleri fra Brunnby kirke i Sk�ne, hvor en kvin-
de arbejder p� et byggestillads sammen med en
mand. Hun st�r og r¿rer i m¿rtelen og r¾kker den op
til mureren p� et m¿rtelbr¾dt.

Senere, da konkurrencen mellem h�ndv¾rkerne
sk¾rpedes (fordi der var for mange mestre til mar-
kedet), sker der en begr¾nsning af kvindernes ret til
at ud¿ve h�ndv¾rk. Men kvinderne vedblev allige-
vel mange steder at v¾re hj¾lpere. Det har f.eks.
v¾ret helt almindeligt helt op i 1800-tallet, at det
var kvinder der klinede leret op, n�r t¿mreren havde
lavet skelettet til bindingsv¾rkhuset.

Fra reformationen til industrialiseringen
I den katolske tid havde der v¾ret en r¾kke nonne-
ordener, som f.eks. Birgitta af Vadstenas orden, der
opbyggede m¾gtige klostre i Mariager og Maribo (af-
ledt af Mariae ager og Marie bo). Disse nonneklostre
drev i lighed med munkeklostrene erhverv, heraf en
del h�ndv¾rksfag.

Med reformationen blev alle klostre nedlagt og

Byggeri i 1400-tallet. En murer til højre får mørtel, som

blandes af kvinden i midten. Et par svende er på vej op

ad stigen med et krus øl til de arbejdende. Aftegning af

kalkmaleri i Brunnby Kirke, Skåne. Anette Wolthers.
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dermed ogs� de ÒproduktionskollektiverÓ, som klo-
strene var. Det patriarkalske kvindebillede udvikle-
de sig, men i retning af, at det ikke var gudsgivent
for kvinder at blande sig i det offentlige liv. Luther
sagde: ÒGud har givet kvinden brede hofter og en
stor bagdel for derved at tilkendegive, at hun skal
sidde stille og passe sit hus.Ó Kvindeidealet blev nu
husmoderen, hustruen, der st�r ved sin mands side,
matronen, viven, osv. Det blev i 1530Õerne Ð efter re-
formationen Ð et retsprincip, at manden skulle v¾re
overhoved for familien. I 1683 bestemte Danske Lov,
at de gifte kvinder skulle betragtes som umyndige og
repr¾senteres af deres m¾nd i alle retlige og offent-
lige anliggender.

Samtidig med reformationen blev der udviklet en
st¾rkere kongemagt, en egentlig statsmagt, som kun-
ne styre ud fra almenvellet og ikke kun st¿tte sn¾vre
laugsinteresser eller andre s¾rinteresser. I 1621 of-
fentliggjorde Kong Christian den Fjerde en ny ord-
ning om laugenes indretning Ð is¾r for at kunne skaf-
fe flere svende adgang til fagene, da der manglede ar-
bejdskraft. I ordningen stod blandt andet, at for¾ldre
skulle s¿rge for, at deres s¿nner og d¿tre enten gik i
skole, l¾rte k¿bmandsskab eller h�ndv¾rk eller fik
ans¾ttelse som tjenestefolk.

Vi har dokumenter, fra 1600- og 1700-tallet, der
viser, at kongen udsteder privilegier til kvinder om
fortsat ud¿velser af familiens h�ndv¾rk ved man-
den d¿d, som lauget ellers n¾gtede dem. Her gives
privilegier til bl.a. ¿lbrygning, v¾vning, bogbinderi,

vognmandsforretning, farveri, br¾ndevinsbr¾nderi,
slagterforretning mv. Disse privilegier blev udstedt
for at b¿de p� de uheldige sociale f¿lger, det kunne
have, hvis laugene gjorde det umuligt for enkerne at
forblive erhvervsaktive inden for det fag, som de
havde arbejdet med tidligere. Alternativet var tigge-
ri og prostitution Ð eller m�ske offentlig fors¿rgelse
p� sognets regning.

I den s�kaldte manufaktur9, som startede i Dan-
mark i slutningen af 1600-tallet, blev der arbejdet
med massefremstilling af de produkter, som h�nd-
v¾rkerne hidtil havde fremstillet individuelt. Her
sad en r¾kke mennesker sammen, som hver tog sig
af sin del af produktionen. F.eks. kl¾defremstilling
af uld, der var delt op i forskellige processer, som
hver persongruppe tog sig af: Kartning, spinding
v¾vning, sk¾ring af kl¾det, syning. Manufakturer-
ne, som blev startet p� offentlig initiativ af konge-
magten, havde ogs� knyttet kvindelige h�ndv¾rke-
re til sig og uddannede kvindelige l¾rlinge, f.eks.
v¾versker og h¿rhejlere. Manufakturerne var en be-
gyndelse til tekstilindustrien. F¿rst med indf¿relse
af n¾ringsfrihedsloven af 1857 oph¾vedes de gamle
laug, s� enhver, der var faglig kompetent, kunne
ud¿ve erhverv. Men p� dette tidspunkt havde kvin-
derne forl¾ngst tabt slaget om at f� faglige uddan-
nelser. De blev i stedet for den arbejdskraft, som
kom til at udg¿re flertallet af de ufagl¾rte arbejdere
inden for mange industrigrene. 

Med industrialiseringens start s¿gte mange kvin-
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der derfor over i manufakturerne, som stadigv¾k i
et vist omfang uddannede mandlige og kvindelige
l¾rlinge, og senere i fabrikkerne, nu som ufagl¾rt
arbejdskraft. 

Maria: Skræddersvend på valsen
Omkring 1800 fandtes der stort set ingen officielle ud-
dannelser, hvortil kvinder havde adgang. Men der var
dog enkelte kvinder, som br¿d fagenes k¿nsgr¾nser.
En af dem var skr¾ddersvenden Engelbrecht Maria
Stokkenbech, der drog p� valsen ligesom en r¾kke af
sine mandlige kolleger. Hun udgav i 1806 en bog om
sine oplevelser. Maria blev f¿dt i 1759 i Hamborg,
Efter en ungdom som tjenestepige i K¿benhavn blev
hun gift med en bryggerkarl. Men da ¾gteskabet gik
d�rligt, flyttede hun fra ham til Kiel, hvor hun imid-
lertid ikke kunne f� arbejde som den gifte kone, hun
var. Men hun gav ikke op: ÒEfter at have ki¿bt mig
brunt Kl¾de til en Kl¾dning, fik jeg en skr¾dder-
dreng p� min st¿rrelse overtalt til at lade tage Maal
af sig til en Kl¾dning hos sin Mester, indbildende
ham, at jeg havde en Broder i Hamborg, til hvilken
jeg vilde sende disse Kl¾der É Af mine Sko tog jeg
Maal med en Pind, og bestilte mig derefter Mandskoe,
ki¿bte mig en Hat, Stok og andet jeg kunne bruge ...Ó

S�ledes forkl¾dt som mand rejste Maria til Ham-
borg, hvor hun udgav sig for at v¾re skr¾ddersvend,
da hun i forvejen havde et vist kendskab til at sy. En
mester, som hun fandt arbejde hos, troede, at hun
var en ung, uerfaren svend, der kun havde l¾rt at sy

damet¿j. Svendene lo ad hende, da hun baksede med
at sy bukser. Mester tilb¿d hende derfor at l¾re at sy
mandet¿j og l¾re hende, hvad enhver mandeskr¾d-

Titelblad på Engelbrecht Maria Stokkenbechs bog om sit

eventyrlige liv, som hun udsendte i 1806 – udgivet af

hende selv.
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der b¿r vide. Efter at have v¾ret hos mesteren i otte
uger, kunne hun nu skr¾dderh�ndv¾rket s� godt, at
ingen mere lo ad hendes arbejde. 

Med sin nye identitet og navnet, Gotfried Jacob
Eichstedt var hun klar til at tage p� nye eventyr.
Men det kr¾vede en daglig forkl¾dning, for at hun
kunne optr¾de som mand: ÒMin Fruentimmertalje
fordulgte jeg med et syet Skierf, som to til tre Gange
blev viklet om Livet, og mine Fruentimmersager
(bryster og bagdel) med fodside Skiorter og Under-
buxerÉ Undervejs fandt jeg et Horn, som jeg selv
tilskiar og dannede s�ledes, at jeg uden mindste
Mistanke om mit Ki¿n, kunne endog i Selskab med
andre, lade mit Vand igjennem det; hvilket jeg siden
bestandig giemte i min ene Buxelomme af Frygt for
at det skulle blive forstoppetÓ. Hun havde dog ikke
erhvervet sig noget svendebrev, men det k¿bte hun
af en svend, som solgte hende et af sine gamle sven-
debreve. Dette svendebrev skaffede hende let yderli-
gere arbejde p� turen p� valsen s�vel i Tyskland og
Polen. Tilbage i Danmark blev hun involveret i et
slagsm�l med en soldat, som hun slog til kr¿bling.
Som straf m�tte hun overtage soldatens milit¾rtje-
neste, hvor hun havde forskellige opgaver, som ikke
passede hende. Til slut fik hun lejlighed til at k¿be
sig fri af tjenesten, hvorefter hun igen kunne g� p�
valsen og deltage i nye slagsm�l. Efter nogle �r kom
hun igen tilbage til K¿benhavn, hvor hun ops¿gte
sin mand, der nu var str¿mpev¾ver og v¾rtshusejer.
Han gik imidlertid til politiet, hvor hun i forh¿r til-

stod, at hun var et ÒFruentimmerÓ. Hendes nu-
v¾rende mester, som hun havde f�et arbejde hos i
K¿benhavn, bekr¾ftede, at hun arbejdede hos ham,
men at han i ¿vrigt n¾gtede at tro, at hun var kvin-
de, fordi hun arbejdede s� godt. Efter arrestation, for-
varing og retssag, hvor hendes bev¾ggrunde om at
forlade sin fordrukne mand kom frem, blev hun fri-
fundet og hun kunne nu atter g� i kvindet¿j. Hun
startede derefter eget v¾rksted Ð efter bevilling fra
kongen Ð hvor hun kunne Òern¾re sig af Skr¾der-
haandv¾rk og sye Mandfolkekl¾der, samt derp�
holde en Svend til Hielp.Ó 

Industrialiseringen
I 1800-tallet blev flere traditionelle kvindeerhverv in-
dustrialiserede, s� de faglige kvalifikationer til at drive
h�ndv¾rket, var det nu m¾ndene, der fik, fordi ma-
skinerne blev vigtigere ved fremstillingen, f.eks. meje-
ridrift. Tidligere var det mejersker p� de store herre-
g�rde, der stod for fremstilling af alle m¾lkeprodukter.
Med indf¿relse af centrifugen overtog de mandlige me-
jerister nu det fagl¾rte arbejde p� mejerierne.

Men stadigv¾k var der enkelt kvinder, som br¿d
m¿nstret. F¿rst i 1907 fik kvinder adgang til den al-
mindelige tekniske skole og dermed adgang til offici-
el h�ndv¾rksuddannelse.

Sophy: Jeg vilde frem!
En kvindelig m¿belsnedker, udl¾rt i 1893, har udgi-
vet sine erindringer i bogen: ÒJeg vilde frem! Ð Ung-
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domsoplevelser af Sophy A. Christensen, Danmarks
f¿rste kvindelige M¿belsnedker i 1928. Sophy blev
f¿dt i 1867 i Frederikssund. Hun var ikke glad for
skolen og var ogs� tr¾t af de hjemlige pligter, hvor
hun skulle hj¾lpe sin mor. Efter en katastrofe i fa-
milien, hvor faderen forliser med sit skib, bliver han
nedbrudt, familien flytter til K¿benhavn, hvor mode-
ren tager arbejde og fors¿rger familien, Men efter tre
�r d¿r hun, hvorefter 16-�rige Sophy m� tage plads i
huset i Jylland. Faderen kommer p� en stiftelse for
gamle s¿m¾nd. De ¿vrige b¿rn kommer i pleje rundt
omkring. Som 20-�rig vender hun tilbage til K¿ben-
havn og arbejder for at hun og hendes s¿skende kan
opretholde livet. Efter et arbejde i en broderiforret-
ning, hvor hun havde meget d�rlige arbejdsforhold,
foresl�r hendes bror hende at melde sig til kursus p�
en sl¿jdskole i tre m�neder. Men under den sidste
uge af kurset g�r det op for hende, at hun ikke ville
kunne f� arbejde som sl¿jdl¾rer, fordi hun er kvinde.
Hun har imidlertid en god forstander, som fort¾ller
hende om, at han har truffet nogle kvindelige medi-
cinere, som k¾mper meget for kvinders ret til ud-
dannelse og arbejde. Han foresl�r Sophy at m¿de
disse kvinder. Det g¿r hun, og de hj¾lper hende med
fors¿rgelse, mens hun er i den l¾replads, hun har
skaffet sig. Efter de s¾dvanlige h�ndv¾rker gimmi-
cs over for nye, som hun klarer, viser hun sig at v¾re
en god snedker. Men hun indser, at hun m� l¾re at
tegne, hvis hun skal blive en god m¿belsnedker. Men
p� teknisk skole Òvil man ikke have alle mulige Kvin-

der rendende og fylde opÓ, blev der sagt til Sophy, da
hun fors¿gte at melde sig ind. Hun gik s� hen p� den
tegneskole, der var startet af Dansk Kvindesamfund
i 1872. Endelig kunne hun starte p� sit svendestyk-
ke, som fik karakteren ug+ Ð et poleret bogskab, be-
stilt af en af de kvindelige medicinere, som ogs�
havde hjulpet hende ¿konomisk i l¾retiden. Hun
blev af sine snedkerkolleger fejret p� beh¿rig vis og
dermed rigtigt optaget i faget. Efter en rejse til ver-
densudstillingen i Chicago, som havde en hel pavilli-
on med kvindeligt h�ndv¾rk og opfindelser gjort af
kvinder, mente hun, at det var p� tide som 28-�rig at
starte eget v¾rksted i 1896. Hun gik s� i gang med to
svende og en l¾rling. Senere blev hun optaget i sned-

Et hold kvindelige mejerielever på Havarthigården ved

Holte 1873, Hanne og Hans Nielsen, der står til yderst på

venstre og højre side, var ejere af mejeriet. Hanne var

kendt i hele landet for sin dygtighed og pædagogiske

evner.
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kerlauget af 1554 som den f¿rste kvinde. Senere ud-
videde hun v¾rkstedet til 10 svende og 2 l¾rlinge Ð
hvoraf en var en ung pige.

Senere kom der andre kvinder til i en r¾kke mandefag
i begyndelsen af 1900-tallet og frem. I 1914 udgjorde
kvinderne i h�ndv¾rk og industri ca. 1/4 af alle ansatte.
I 1925 udgjorde kvinderne i h�ndv¾rk og industri 83%
af de till¾rte arbejdere. Af alle kvinder inden for omr�-
det udgjorde de till¾rte 58%. At v¾re till¾rt betyder, at
man ikke har en faglig uddannelse, n�r man begynder
p� arbejdet, men f�r opl¾ring p� arbejdspladsen.

Det laveste antal kvinder i disse h�ndv¾rksfag er i
1950, hvorefter der i 1985 udvises en stor interesse fra
kvindernes side for at g� ind i disse fag Ð hvad der kan
have flere �rsager: Kvinders opdagelse af, at disse fag
er fagligt sp¾ndende og giver bedre l¿n end de traditi-
onelle kvindefag samt en intensiv vejlednings- og
kampagneindsats fra 1981 fra ligestillingskonsulen-
terne i AF, arbejdsgivere og faglige organisationer.

Lone: Tømrer – gode kolleger, 
kort arbejdstid og masser af penge
Lone blev f¿dt i 1956 p� Gr¿nland af danske for¾l-

84

Mænd og kvinders andel i byggefagene 1901-1985

1901 1921 1950 1985

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Tømrer 7.356 36 8.430 85 17.671 0 46.873 4.303

Murer 11.398 25 8.745 61 13.968 2 13.176 39

Snedker 10.625 96 11.846 126 19.064 57 - -

Glarmester 404 7 - - 790 0 - -

Blikkenslager 1.859 156 2.429 64 4.758 1 8.549 17

Maler 4.962 33 6.739 74 13.256 141 14.056 1.090

Elektriker 497 5 - - 9.346 4 23.928 62

I alt 37.101 358 38.189 410 78.953 205 106.582 5.511

(Inger Wiene: En historie om kvindelige håndværkere i 200 år, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens historie

1991. Forfatteren oplyser, at der er unøjagtigheder i tabelmaterialet, hvortil oplysningerne er hentet fra folketællingerne

1901, 1921, 1950 og Statistisk Årbog 1986) 



dre, der begge var skolel¾rere. Hun gik i 1975 p�
EFG-basis�r, bygge- og anl¾g, fordi hun gerne ville
tilbage til Gr¿nland og arbejde som h�ndv¾rker.
Hun havde en god t¿mrerl¾rer p� teknisk skole,
som opmuntrede hende. Da hun s¿gte praktikplads,
spurgte v¾rkf¿reren, om hun ikke hellere ville p�
kontor. Men hun kom i l¾re i firmaet sammen med
110 svende og 13 andre l¾rlinge. ÒP¾dagogikkenÓ p�
stedet var, at man selv skulle finde ud af det, hvad
der voldte hende meget besv¾r. Men efter et stykke
tid kom der endnu en kvindelig l¾rling, Karin. De to
startede en l¾rlingeklub og afholdt week-endture for
alle l¾rlingene. Men de l¾rte ikke noget, s� de be-
sluttede at g� i l¾re andre steder. Da de begge var
fagligt aktive, fik de god hj¾lp fra deres faglige or-
ganisation til at finde nye l¾repladser. Lone blev ud-
l¾rt i 1979 og var formand for l¾rlingeforeningen i
K¿benhavn, og bestyrelsen bestod mest af kvinder.
Kvinderne var alle fagligt aktive, hvad der medf¿rte
en r¾kke nyskabelser: Torsdagsklub for l¾rlinge,
hvor de kunne m¿des, kartotek over l¾repladser, af-
skaffelse af formandsposten og indf¿relse af kollek-
tiv ledelse Ð dog kun for en periode. Men nu blev det
for meget for fagforeningens top med alle de kvinder.
Et bestyrelsesmedlem med ansvar for l¾rlingearbej-
det kritiserede kvinderne for at galbe op og domine-
re et landsm¿de, men kunne de tage fat p� arbejds-
pladserne, n�r det gjaldt det tunge arbejde? Det ene-
ste de ville, var at finde en rig t¿mrersvend, som de
kunne gifte sig med! Det kom til et m¾glingsm¿de,

hvor ÒsynderenÓ havde f�et besked p� at give en und-
skyldning. Lone ser tilbage og siger: ÒDen gruppe
kvinder, som vi selv har tilh¿rt, har v¾ret nogen
med en mellemklassebaggrund, som gik i l¾re, fordi
vi ville udfordre sk¾bnen og egne ideer og samfun-
dets magtbalanceÉ S�dan ser samfundet ikke ud i
dag. Der er ikke plads til den slags eksperimenter.
Tids�nden er til det stabile og sikre. Hele Ò68Ó og alt
det, der blev lagt op til med brud p� normer og tra-
ditioner, og at man for guds skyld ikke m�tte g¿re li-
gesom sine for¾ldre med villa, vovse og s� videre,

Lone på renoveringsopgave 1987.
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det er slutÉ Jeg tror ikke, at den kvindefrig¿relse,
som Ò68Ó har resulteret i, med s� mange kvinder p�
arbejdsmarkedet, den tror jeg ikke, man kan sl� til-
bage, bare med en ideologisk ¾ndring, for det drejer
sig om noget helt fundamentalt omkring kvinders
selvst¾ndighed.Ó Lone arbejder stadig som t¿mrer,
og bor i et bof¾llesskab med sine to drenges far, som
er murerarbejdsmand. 

Ligestillingskonsulenternes arbejde fra 1981
I for�ret 1981 ansattes 14 ligestillingskonsulenter i
arbejdsmarkedsregionerne med henblik p� at styrke
kvindernes position p� arbejdsmarkedet og arbejde
for en st¿rre k¿nsspredning p� erhverv hos b�de
m¾nd og kvinder. Det f¿rte til en lang r¾kke aktivi-
teter med projekter, hvor kvinder fik introduktion til
de s�kaldte mandefag, h�ndv¾rksfag og tekniske
fag. For flere kvinder bet¿d disse projekter, at de nu
kunne f� deres ¿nsker opfyldt om en h�ndv¾rkerud-
dannelse eller en tekniker- eller ingeni¿ruddannel-
se. Det blev til et udstrakt samarbejde med vejleder-
grupper af forskellig slags, med fagbev¾gelsen i re-
gionerne og med virksomheder, der for f¿rste gang
tog kvinder i praktik i mandefag eller tog kvinder
som l¾rlinge. Det f¿rte til et vist skred i statistik-
kerne over kvinder i mandefagene, som kan ses af
tabellen p� side 84, hvor der i 1985 er 5.551 kvinder
inden for t¿mrer, murer-, blikkenslager-, maler- og
elektrikerfagene. Her udg¿r de nu 4,9% i mods¾t-
ning til 35 �r tidligere, hvor de udgjorde 0,3%!

Rugbr¿dsarbejdet i marken skabte megen op-
m¾rksomhed i diskussionen om ligestilling, der en
tid lang n¾sten blev identisk med at f� kvinderne
ind i mandefagene. Der var en del barrierer, der
skulle overvindes Ð s�vel holdningsm¾ssige barrie-
rer p� de tekniske skoler, de h¿jere uddannelsesin-
stitutioner som p� arbejdspladserne. Ikke mindst
m�tte ligestillingskonsulenterne gang p� gang tage
fat p� tolkninger af arbejdsmilj¿lovgivningen, som af
flere blev opstillet som en lovm¾ssig og ¿konomisk
barriere mod at f� Òet uvant k¿nÓ ind p� arbejds-
pladsen. Disse kvinder skulle ogs� benytte toiletter
og omkl¾dnings- og badefaciliteter p� arbejdsplad-
ser, der hidtil havde v¾ret beregnet kun for m¾nd.
Det blev nu accepteret, at m¾nd og kvinder kunne
benytte de samme bade- og omkl¾dningsfaciliteter,
men p� forskudt tid, s� der ikke skulle investeres i
nybygninger eller ombygninger p� alle mandsar-
bejdspladser, n�r den f¿rste kvinde kom ind her.

De kvindelige lokomotivførere 
og togbetjente i DSB

Lokomotivførerne
DSB ansatte Anette Wolthers som ligestillingskonsu-
lent i 1988, som satte en r¾kke projekter i gang. Et
af projekterne var at f� flere kvinder uddannet som
lokomotivf¿rere. Der var p� dette tidspunkt ca. 2000
lokomotivf¿rere i hele landet, og kun et par kvinder i
faget. Gennem et samarbejde mellem DSB og Dansk
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Metal, hvor lokof¿rerne er organiseret, blev der lavet
en kampagne for at f� flere kvinder ind i faget. Der
blev sendt et personligt brev ud til alle kvindelige
Metal-medlemmer mellem 25-35 �r med indbydelse
til et informationsm¿de. Der var 400 kvinder i m�l-
gruppen. P� m¿det dukkede der 87 kvinder op som
interesserede. I l¿bet af godt et �r havde DSB re-
krutteret 37 kvindelige lokomotivf¿rere.

Togbetjentene
I perioden 1988-89 arrangerede DSBÕs ligestillings-
konsulent i samarbejde med KAD informationsm¿-
der i n¾sten alle amter for at fort¾lle ledige kvinder
om muligheder for at arbejde i DSB. Is¾r blev der
gjort opm¾rksom p� jobbet som togbetjent. Denne
indsats m.m. bet¿d, at andelen af de kvindelige tog-
betjente voksede i de kommende �r til 1/3. Faget
havde v¾ret et mandefag indtil 1979, hvor den
f¿rste kvinde kom ind i faget.

Kvinderne vil godt mandefag, men …
De perioder i historien, hvor kvinderne har arbejdet
sammen med m¾ndene inden for h�ndv¾rksfagene
Ð eller hvor kvinderne selv har v¾ret den domine-
rende arbejdskraft inden for visse h�ndv¾rksfag Ð
har de altid skullet overvinde en r¾kke barrierer.
Disse barrierer har f.eks. v¾ret helt kontante og ofte
vellykkede fors¿g p� begr¾nsninger i deres er-
hvervsud¿velse i fagene i form af reglementer osv.
Andre gange har den almindelige holdning blot

v¾ret, at disse fag ikke er noget for kvinder, da fa-
gene er for tunge, m¾ndene for grove osv. Debatten
har b¿lget frem og tilbage. De kvinder, der faktisk er
g�et ind i disse fag i nyere tid, har skullet opvise
s¾rlige personlige egenskaber s�som st¾dighed og
kamp mod eller negligering af de fordomme, der har
m¿dt dem. Fagbev¾gelsen har hidtil ikke gjort
emnet til et kardinalpunkt i ligestillingsbestr¾bel-
serne og politikken om at hj¾lpe kvinderne med be-
str¾belserne. Men har dog alligevel givet en h�nd
med i visse projekter og kampagner.

LO og ligestillingspolitikken 
for kvinder i mandefag
1980Õernes bestr¾belser for at f� kvinder ind i de
tekniske og h�ndv¾rksm¾ssige fag giver LOÕs lige-
stillingsudvalg i 1987 f¿lgende ord med p� vejen:

ÒÉ der i realiteten er opst�et to forskellige arbejds-
markeder, hvor der g¾lder vidt forskellige l¿n- og ar-
bejdsvilk�r Ð et for kvinderne og et for m¾ndene.
Kvinderne er overvejende placeret i mindre kvalifi-
cerede job til forholdsm¾ssige lavere l¿n Ð og med en
stor andel p� deltidÉ Det er en faglig opgave at ar-
bejde for at udbrede kvinders jobmuligheder, s� de
ikke fortsat Ð for en stor del Ð vil v¾re henvist til
ufagl¾rt og d�rligt betalt arbejdeÉ Det materiale,
der er fremstillet om nedbrydning af det k¿nsopdel-
te arbejdsmarked (af LO) er blevet revet v¾kÉ
Dansk Arbejdsgiverforening og Jernets Arbejdsgi-

87



verforening k¿rer en kampagne for at f� piger ind i
fremtidsfag, hvilket er defineret som mandefag
inden for fremstillings- og bygge/anl¾gssektoren. De
erkender blankt, at det ikke sker ud fra ligestil-
lingsmotiver, men fordi der i fremtiden vil mangle
mandlig arbejdskraftÉ forholdene fremstilles i et ly-
ser¿dt sk¾r, is¾r af Jernets Arbejdsgiverforening.
LOÕs ligestillingsudvalg l¾gger v¾gt p� en objektiv
og alsidig orientering til pigerne. Der er vanskelig-
heder med mobning i EFG-klasser med n¾sten ude-
lukkende drenge og kun mandlige l¾rere. Alle tal
viser endvidere, at pigerne har sv¾rt ved at f� prak-
tikpladser. Dertil kommer, at kvinder i mandefag
har en betydelig st¿rre risiko for arbejdsl¿shedÉ
LOÕs ligestillingsudvalg og de lokale ligestillingsud-
valg arbejder for at sikre, at kvinder ogs� reelt har
adgang til uddannelser og fag, hvor m¾ndene hidtil
har domineretÉ En ¾ndring af arbejdsgivernes
holdning til ans¾ttelse af kvinder er en foruds¾t-
ning for at arbejdsmarkedet reelt kan indeholde
flere jobmuligheder for kvinderneÉ Det drejer sig
ogs� om at ¾ndre den traditionelle holdning blandt
m¾nd og kvinder til, hvad der er ÒnaturligeÓ mande-
og kvindefag. I mange mandefag har den tekniske
udvikling lettet meget i det tunge arbejde. Hvorfor
skulle kvinder ikke kunne v¾re snedkere, t¿mrere,
elektrikere eller metalarbejdere?Ó 

Det blev et generelt synspunkt fra midten af
1980Õerne og frem, s�vel hos LO som i det ¿vrige
samfund, at kvinder i mandefag var en god id�. Men

der blev ikke arbejdet systematisk p� at lette kvin-
der adgangen til og fastholdelse i disse. Der blev
ikke lavet aftaler, kvoteordninger eller andre red-
skaber, der kunne hj¾lpe denne bestr¾belse. Her
blev der mere diskuteret end handlet fra fagbe-
v¾gelsens side. Emnerne var ofte barriererne i be-
str¾belserne, garneret af de personlige Òsucceshisto-
rierÓ om den og den kvinde, der var g�et ind i et
mandefag, der blev bragt i fagbladene.
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1793-1873

1849 1. Grundlov

1857 Lov om n¾ringsfrihed

1866 2. Grundlov

1871 Internationale grund-
l¾gges

1872 Slaget p� F¾lleden

1793-1873 Højkonjunktur

Penge¿konomi erstatter jord¿ko-
nomi.

Tidligere sm�b¿nder og landarbej-
dere bliver l¿narbejdere.

Maskinerne til produktion (sektor
1) fremstilles af ingeni¿rer og
h�ndv¾rkere.

Konsumvarerne (sektor 2) begyn-
der at blive fremstillet industrielt
af ufagl¾rte l¿narbejdere.

Dampmaskinen supplerer vind-,
vand-, heste- og menneskekr¾f-
ter: 

Den f¿rste teknologiske revolution

Fra 1860 kan Òmaskiner fremstil-
le maskinerÓ.

I konsumindustrien vokser antal-
let af ufagl¾rte eksplosivt Ð is¾r
kvinder og b¿rn.

De f¿rste jernbaner bygges fra
1840Õerne og infrastrukturen ud-
bygges, hvad der opsluger meget
kapital. 

Stor udvandring fra land til by.
Kvinderne f�r arbejde som tyende
og som ufagl¾rte p� konsumfa-
brikkerne. M¾ndene fra landet
bliver ogs� for en dels vedkom-

mende ufagl¾rte i industrien og i
servicefunktioner. H�ndv¾rkerne
med tradition i laugstidens h�nd-
v¾rk og arbejder i s�vel i sektor 1
og 2 som h�ndv¾rkere. Flere tu-
sinde m¾nd udvandrer til Ameri-
ka.

Internationales ÒSocialistiske
BladeÓ, redigeret af Louis Pio,
frems¾tter i 1871 f¿lgende krav:

ÒFasts¾ttelse af en Normalar-
bejdstid, Forbud mod S¿ndagsar-
beide, Indskr¾nkning af Kvinder-
nes og Oph¿r af B¿rnenes Arbeide
i Fabriker og lignende Steder.
Inds¾ttelse af Fabriks-Inspek-
t¿rer, der v¾lges af Arbeiderne og
l¿nnes af Staten for at paase, at
ovenn¾vnte Bestemmelser opret-
holdes.Ó
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1873-1914

1876 Socialdemokratisk forbund
grundl¾gges

1885 Foreningen for Vadske- og
Reng¿ringskoner grund-
l¾gges

1885-1894
De samlede Kvindeforenin-
ger. Bladet: ÒHvad vi vilÓ

1898 De Samvirkende Fagfor-
bund i Danmark stiftes

1899 September-forliget
Gifte kvinder f�r myndig-
hed til at r�de over egne
penge

1901 KAD

1907 Statsanerkendte a-kasser

1908 Kvindelig valgret til kom-
muner

1873-1914 Lavkonjunktur

De enorme investeringer i infra-
struktur og i sektor 1 kan ikke
give tilstr¾kkelig afkast. Centra-
lisering og monopolisering af ka-
pital for at f� st¿rre afkast af pro-
duktionsapparatet.

Endnu st¿rre tilstr¿mning til by-
erne fra landet til sektor 1. 

Elektro- og eksplosionsmotoren:

Den anden teknologiske revolu-
tion. Elektricitet supplerer damp-
kraft i industrien. Elektricitets-
v¾rker. Elektrikere og ingeni¿rer
n¿glefag.

1890/91: 56,3% af alle kvindelige
industriarbejdere er i K¿benhavn.
40,7% af alle mandlige industriar-
bejdere er i K¿benhavn.

1895-1906: 2/3 af de 17.080 tjene-
stepiger/husholdersker indvandret
til K¿benhavn.

En stor af kvinder og b¿rn arbejder
i forlagsindustrien Ð dvs. fremstil-
ler for en fabriksejer eller en svend:
Syning af t¿j, sko, hatte, korsetter,
cigarer, ildt¾ndere, elektroudstyr.

1873-1900: 28 kvindelige fagfore-
ninger dannes. Deres program er:

¥ Accept af kvindernes l¿narbejde

¥ Forbedring af arbejdsvilk�r
¥ H¿jere l¿n
¥ Bedre uddannelsesmuligheder

for kvinder
¥ Afskaffelse af hjemmearbejdet

Politisk krav fra arbejderbev¾gel-
sen: Krav om valgret for kvinder,
der i 1908 opn�s til kommunal-
valg og i 1915 til folketingsvalg. 

I 1. maj nummeret af Socialdemo-
kraten 1899 skriver Nina Bang:

ÒKvinder skal have erhvervsarbej-
de for at bevare deres ¿konomiske
uafh¾ngighed. De skal organisere
sig i fagforeninger og arbejde poli-
tisk i Socialdemokratiet. Kvinder-
ne skal kr¾ve 8 timers arbejdsdag. 

Dobbeltarbejdet for den udearbej-
dende kvinde skal l¿ses ved, at
der oprettes f¾lles spisesteder og
vaskerier og b¿rnehaver, samt at
der bliver indlagt centralvarme og
elektricitet, s� husarbejdet bliver
lettet for kvinderne. ®gteskabet
skal ikke rumme andre forpligtel-
ser end at elske og v¾re trofast og
at v¾re gode for¾ldre for b¿rne-
ne. Det vil kvinderne f� overskud
til, hvis de befries fra de byrder,
som husarbejdet l¾gger p� demÓ.
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1914-1929

1914 1. verdenskrig

1915 Kvinderne f�r valgret til
Folketinget

1918 1. Verdenskrig slutter

1919 Ligel¿nslov i offentlig sek-
tor. M¾nd og kvinder of-
fentlig sektor

1921 Lov om lige adgang for
m¾nd og kvinder til offent-
lige hverv og embeder

1921-22 Sygekasselov og alders-
rentelov
Storkonflikt

1928 Program fra KAD om det
sexuelle sp¿rgsm�l

St¿rre investeringer i produktio-
nen fremkalder krav om st¿rre af-
kast. S�vel i sektor 1 som i 2 ar-
bejder man f¿rst l¾ngere og sene-
re mere intensivt for at udnytte
produktionsapparatet optimalt.
Bilerne bliver flere. Flyvemaski-
ner udvikles.
Der er stadig vandring fra land til
by.
Dyrtid kommer med 1. verdens-
krig. Rationering af dagligvarer.
Dog et vist opsving med Ògullash-
¿konomienÓ fra 1917-18, hvor dan-
ske fabrikanter bliver velhavende
ved at producere til centralmag-
terne (eks. Tyskland).
S¿nderjylland stemmer sig hjem
til Danmark 1920.
I 1922 begynder Statsradiofonien
at sende. I 1925 anl¾gges Ka-
strup Lufthavn.
I 1919 indf¿res 9 timers arbejds-
dagen. I 1920 8 timersdagen (6
dage om ugen), der samme �r
bet¿d en reall¿nsforbedring p� op
til 40% i forhold til 1914.
Fabriksloven af 1913 regulerer
kvinders arbejde ved graviditet og
f¿dsel. I 1915 indf¿res lov om
tvungen barselshvile p� mindst 10
dage efter f¿dslen.
Kravet om ligel¿n til kvinderne

f¿res som en intensiv debat af de
kvindelige fagforeninger.
Sp¿rgsm�let om ÒModerl¿nÓ dis-
kuteres for de gifte kvinders ar-
bejde i hjemmet.
Sexualitet, pr¾vention og abort
diskuteres i ÒKvindernes Oplys-
ningsbladÓ, udgivet af Kvindeligt 
Arbejderforbund fra midten af
1920Õerne. I 1928 udm¿ntes det i
f¿lgende program:
Ò1. Undervisning i det sexuelle
Sp¿rgsmaal indf¿res som obligato-
risk Undervisningsfag i Skolen.
2. Der gives Kursus for Voksne i
det sexuelle Sp¿rgsm�l, og i Til-
slutning til disse Kursus oprettes
Klinikker, hvor L¾ger gratis staar
til Disposition med Vejledning for
Kvinder angaaende forebyggende
Midler mod Svangerskab.
3. ®ndring af Straffeloven saale-
des at Fosterfordrivelse med Kvin-
dens Billigelse ikke betragtes som
strafbar.
4. At Lovgivningsmagten ved Lov
aabner Adgang for den besvangre-
de Kvinde til ved l¾gekyndig
Hj¾lp at befri sig for Fosteret.Ó

1914-1929  Krise, krig og lavkonjunktur  
– og sejre for arbejderklassen



1929-45

1929 Regeringsprogram om 
krisen

1931 Krisen sl�r igennem

1933 Socialreformen

1934 Forligsmandsloven

1939 Den statslige M¿drehj¾lp

1940 Danmark bes¾ttes

1940-45 Indgreb i l¿n og overens-
komster starter

1945 Befrielsen

1929-45 Krise og krig

Wall Street-krakket i 1929 breder
sig til Europa Ð og i 1931 f�r det
alvorlige konsekvenser for den
danske ¿konomi. Prisfaldet sl�r
igennem p� de danske f¾rdigva-
rer, der udg¿r 4/5 af eksporten. Ar-
bejdsl¿sheden er p� 32% i 1932 og
op gennem 1930Õerne p� 20%. Fa-
scisterne kommer til magten i Ita-
lien i 1922 og i Tyskland i 1933.
Socialreformen i begyndelsen af
1930Õerne er ben¾vnelsen for et
st¿rre lovkompleks, som socialmi-
nister K.K. Steincke st�r for.
Reformen best�r af fire love: Lov
om offentlig forsorg, folkeforsik-
ringsloven (sygeforsikring), ulyk-
kesforsikringsloven og arbejdsl¿s-
hedsforsikringsloven. 
I 1930Õerne er der en omfattende
diskussion Ð inspireret af fascisti-
ske og nazistiske tanker om is¾r
gifte kvinders ret til arbejde, n�r
der nu er s� omfattende arbejds-
l¿shed. Socialdemokratiets hold-
ning tilkendegives ved en passus i
arbejdsprogrammet, Danmark for
Folket, vedtaget af Socialdemokra-
tiets hovedbestyrelse 23. maj
1934. Her st�r der: ÒNaar Talen er
om Kvinders Besk¾ftigelse, maa
det erkendes, at generelle Indgreb
her vil v¾re uforsvarlige. Der vil

v¾re en m¾ngde tilf¾lde, hvor 

Kvindens Arbejde er betingelsen
for Opretholdelse af Hjem og Op-
dragelse af B¿rn, men desuden m�
det anerkendes at v¾re en Ret, for
Kvinden som for Manden, at ¿ve
en Gerning, hvortil Uddannelse
har fundet Sted, eller hvortil
Kr¾fter og Evner er til Raadighed.
Socialdemokratiet anerkender
Kvindens Ligeberettigelse med
Manden og kan ikke medvirke til
Undtagelseslove for Kvinderne.Ó

KAD opretter to sexualklinikker,
�n i K¿benhavn og �n i Esbjerg i
begyndelsen af 1930Õerne. 

Den statslige M¿drehj¾lp oprettes
i 1939 (nedl¾gges i 1976)
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1946-75

1945 Regeringsprogram: 
Fremtidens Danmark

1950 Kvinderne ¿nskes p� ar-
bejdsmarkedet i st¿rre om-
fang

1961 SD-partiprogram: Vejen
frem

1965-74 J.O. Krag neds¾tter
ÈKvindekommissionenÇ

1970-72 Kampen for ligel¿n mel-
lem ufagl¾rte kvinder og
m¾nd f¿rer til indf¿relse af
f¾lles mindstel¿n p� nor-
mall¿nsomr�det ved over-
enskomsten 1971

1973 Lov om fri abort op til 12.
svangerskabsuge indf¿res

1975 Anker J¿rgensen neds¾tter
Ligestillingsr�det

Den fascistiske bes¾ttelsesmagt
har inddraget den tidligere er-
hvervsstruktur i Danmark med
v¾gt p� is¾r landbrug, storentre-
pren¿rer og cementvirksomheder.
V¾rdien af landbrugsproduktio-
nen er indtil midten af 1950Õerne
st¿rre end industriproduktionen,
men s� skifter det. Udvandringen
fra landbruget forts¾tter op til ca.
1960. Nu opbygges en ny indu-
stristruktur, der dog f¿rst i
1960Õerne begynder at blive mere
moderne Ð og genoptager konsum-
produktionen, da r�varerne igen
kan f�s efter krigen. Flere proces-
virksomheder automatiseres op
gennem 1970Õerne, f.eks. margari-
ne- og ¿lproduktion.

De gifte kvinder begynder efter
krigen igen at indtage deres stil-
linger p� arbejdsmarkedet i fuldt
omfang i takt med, at der nu igen
kan indf¿res r�stoffer til konsum-
industrien. Perioden er pr¾get af,
at produktiviteten bedst kan ¿ges
gennem tidsstudier og produktivi-
tetsfremmende l¿nsystemer, s�-
som akkord. Kvindearbejdet er
derfor pr¾get af h¿jt tempo og
st¾rk nedslidning. F¿rst i perio-
den holder kvinderne pause ved

f¿rste barns f¿dsel, for igen at
tr¾de ud p� arbejdsmarkedet, n�r
b¿rnene kan komme i institution
eller skole. Sidst i perioden arbej-
der kvinderne mere og mere fuld-
tids.

I 1970 viser R¿dstr¿mperne sig p�
scenen Ð en ny og langvarig be-
vidsthedsudvikling, opfulgt af li-
gestillingsdebatter s¾ttes i gang.
Debatten om indtr¾den i EF, eller
EU som det nu hedder, drejede sig
ogs� om kvindesp¿rgsm�let. Kom-
missionen begynder at arbejde
med ligestilling mellem kvinder
og m¾nd med stor styrke fra be-
gyndelsen af 1970Õerne.

I 1975 neds¾ttes ligestillingsr�-
det, der f�r sin egen lov i 1978
(nedl¾gges i 2000)

1946-75  Efterdønningerne af krigen og begyndende højkonjunktur



1976-1989

1976 Lov om ligel¿n
Den statslige M¿drehj¾lp
nedl¾gges

1978 Lov om ligebehandling og
ligestillingsr�det

1981 Ligestillingskonsulenterne
ans¾ttes i AF

1982 LO opretter ligestillingsud-
valg

1985 Lov om lige repr¾sentation
i r�d og udvalg

1986 Folketinget vedtager f¿rste
plan for ligestilling
Lov om ligestilling om of-
fentlige mydnigheders for-
pligtelse og ligestillingsr�-
det

1986 Till¾gsaftale om ligestil-
ling til samarbejdsaftalen
ml. LO og DA

1988 Danmarks Radio og DSB
ans¾tter ligestillingskon-
sulenter

1989 F¾dre f�r ret til barselsor-
lov

Midt i 1970Õerne starter en krise,
der f¿rst vender rigtigt i begyndel-
sen af 1990Õerne. Der er en ny tek-
nologisk revolution under opsej-
ling, brug af PCÕer, som dog f¿rst
begynder at f� virkelig udbredelse
fra midten af 1980Õerne. 
PCÕerne revolutionerer arbejdspro-
cesserne og betyder andre organi-
sering af arbejdet i form af �n-per-
sons-produktionsproduktioner. 

Perioden er pr¾get af en st¾rk
aktivitet af lovgivning p� ligestil-
lingsomr�det. Der er en koncensus
i Folketinget mellem n¾sten alle
partier om ligestilling. De fleste
offentlige arbejdspladser neds¾t-
ter ligestillingsudvalg. Det samme
g¿r LO og store dele af fagbe-
v¾gelsen. I Danmarks Radio og
DSB ans¾tter man ligestillings-
konsulenter.
Det samme g¿r LO og HK. Folke-
tinget igangs¾tter handlingspla-
ner for ligestilling i den statslige
sektor.
Der er gang i bestr¾belserne gen-
nem forskellige projekter for at f�
kvinder til at s¿ge over i h�nd-
v¾rksfag og tekniske fag samt i
ledelse
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1976-1989 Krise, arbejdsløshed, ligestillingstiltag fra staten og
de faglige organisationer



1990-2002

1990 Lov om ligestilling ved be-
s¾ttelse af poster i staten

1999 Jytte Andersen bliver
f¿rste minister for ligestil-
ling

2000 Ny lov om ligestilling med
oprettelse af n¾vn og vi-
denscenter for ligestilling
Lotte Bundsgaard bliver li-
gestillingsminister i decem-
ber

2001 Henriette Kj¾r bliver lige-
stillingsminister ved dan-
nelse af VK-regeringen i
november

Perioden er pr¾get af opsving i
¿konomien. Kvinder og m¾nd er
n¾sten ligeligt pr¾senteret i ar-
bejdssstyrken.
Informations- og kommunikati-
onsteknologien breder sig med ly-
nets hast. N¾sten alle bruger
denne teknologi p� deres arbejde i
�n eller anden forstand. Internet-
tet udbredes og bliver en alminde-
lig m�de at s¿ge informationer p�
om alt. Firmaer og offentlige myn-
digheder udvikler internetsider,
hvor kunder og borgere kan s¿ge
kontakt og oplysning.
Mobiltelefonerne breder sig med
lynets hast. I 1999 var en mobil-
telefon den almindeligste julegave
til alle Ð ogs� til b¿rnene.

Fra for�ret 2001 en vis recession,
startede med kriser i IT-sektoren.

I 1998 neds¾ttes en kommission,
der skal se p� organisering af det
fremtidige ligestillingsarbejde.
Den kommer med et forslag om,
at der skal oprettes et ministeri-
um for ligestilling, laves ny lov-
givning og oprettes nye organer
for det statslige ligestillingsarbej-
de. Jytte Andersen bliver den
f¿rste minister for ligestilling i

1999. Der vedtages ny lov om lige-
stilling i maj 2000. N¾sten alle de
gamle ligestillingslove erstattes.
Der oprettes en afdeling for lige-
stilling i tilknytning for ministeri-
et for ligestilling, der oprettes et
n¾vn, der skal tage sig af klage-
sager om ligestilling og der opret-
tes et center, der skal tage initia-
tiv til og udbrede debatten om li-
gestilling i samfundet (dette er
vedtaget ved lov i maj 2002).

Ligestillingsslovgivningen fra
2000 er baseret p� mainstream-
ingspolitikken.

1990-2002 Opsving og mainstreaming
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