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Arbejderbevægelsens første store projekt var
socialismeprojektet.
Det blev efterhånden
erstattet med velfærdsstatsprojektet. I de seneste år er det løbet ind i vanskeligheder, der tegner et mere problematisk billede af arbejderbevægelsens fremtid. Måske fordi der mangler
alternative politiske ideer både inden for
bevægelsen og uden for. Dialog, ja tak! - men
skal visionen dreje sig om fem eller seks ugers
ferie?
(Foto: Harry Nielsen).

et udstrakt samarbejde. Men prisen for de gode
sider ved den danske model synes at være, at en
storkonflikt fra tid til anden bliver en realitet.
Derfor er storkonflikten i 1998 ikke i sig selv
en krise for Den danske Model for regulering af
relationerne på arbejdsmarkedet. En krise kan
man først tale om, hvis man ved næste forhandlingsrunde i år 2000 igen kommer til at
opleve parter, som ikke selv kan forhandle en
løsning. Men storkonflikten kan være et vigtigt
signal om, at der er mangler ved både organisations- og aftalesystemet, der på sigt kan true
Den danske Models muligheder for at overleve.

Den danske Mode!
Læren af storkonflikten er derfor ikke, at man
kan lade alt fortsætte som før. Uden ændringer
i organisations- og forhandlingsstrukturen risikerer man netop, at parterne også næste gang
må opgive at finde deres egen løsning. Og så vil
krisen være en kendsgerning. Det er formentlig
derfor nødvendigt, at parterne inden forhandlingsrunden i år 2000 justerer systemet, så det
igen kan leve op til sit ry.
En af de væsentligste justeringer vil formentlig være en yderligere styrkelse af organisationsdannelserne på sektorniveau og i det hele
taget en tilpasning af organisations- og forhandlingsstrukturerne, så man på en gang kan
styrke det lokale niveau og fastholde en vis
overordnet koordinering.
En anden ændring vil måske være, at gennemføre
længere
overenskomstperioder.
Decentraliseringen af lønforhandlingerne, har
medført, at rammen, der kan fordeles ved de
centrale overenskomstforhandlinger, er meget
begrænset. Med en meget snæver ramme kan
man derfor nemt risikere, at medlemmerne i
fagbevægelsen også i de næste runder vil sige
nej til forhandlingsresultatet. Kan en løsning på
det problem være at gennemføre længerevarende overenskomster? Måske helt op til 5-årige
aftaler, der så kan skabe rum for gennemførelse af mere omfattende krav, f.eks. en færdiguddybning af de nye pensionsordninger - eller en
sjette ferieuge?

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er begge
forskningsledere, fil. dr. i sociologi ved arbejdsmarkedsforskningsgruppen FAOS, Sociologisk
Institut, Københavns Universitet.
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Arbejde - menneske og maskine
Af Niels Jul Nielsen
Skal mennesker i dag svare på spørgsmålet om,
hvad der adskiller deres egen tid fra fortiden,
vil tilstedeværelsen af maskiner og teknologi
hyppigt høre til svarene. Vi vågner måske om
morgenen ved et vækkeur, hører radio til morgenmaden, tager cykel, bil, bus eller tog til
uddannelse og arbejde og laver mad med avanceret køkkenmaskineri.
Der er intet nyt i, at mennesker benytter sig
af tekniske hjælpemidler for at lette arbejdsopgaver og transport af personer og varer. Redskaber og maskineri har på den ene eller den
anden måde spillet en rolle i alle samfund. Man
skal således passe på ikke at overdrive en modsætning mellem før og nu - det kan hurtigt skabe et alt for forenklet billede.

Maskinernes udbredelse
Imidlertid synes den teknologiske udvikling at
have ændret karakter de sidste par hundrede år.
Den industrielle revolution - der indledtes i
England i slutningen af 1700-tallet, på kontinentet i starten af 1800-tallet og i Danmark
omkring 1850 - får maskin- og teknologiudviklingen op i hidtil ukendte omdrejninger. Hvad
er baggrunden for denne forandring? Først og
fremmest er det vigtigt ikke at forstå teknologi
som en isoleret størrelse, der blot udvikler sig
efter sit eget princip. Som eksempel kan tages
dampmaskinen. Allerede i oldtiden kender man
til mekaniske hjælpemidler, der drives ved
damp, men først fra 1700-tallet er de omstændigheder til stede, der gør det meningsfuldt at
videreudvikle dampprincippet i en effektiv
kraftmaskine. Dampmaskinen bliver herefter
en brik i det puslespil, der danner den industri-

elle revolution - andre vigtige brikker er udbygning af infrastruktur, faldende toldskranker i
forbindelse med en mere liberalistisk politik og
endelig en markant befolkningsvækst gennem
1800-tallet.
Med industrialiseringen rodfæstes kapitalismen som økonomisk system, og dette er den
afgørende baggrund for den stærke vækst i teknologiudviklingen. Det er der nogle ganske
særlige grunde til: Den kapitalistiske økonomi
bygger på et princip om fri konkurrence. For at
en kapitalistisk organiseret virksomhed skal
være bæredygtig skal dens produkter kunne
sælges på et varemarked - i modsætning til tidligere, i laugssystemet, hvor udvalgte producenter havde haft privilegium til at sælge
bestemte varegrupper. I kapitalismen kan
enhver anden i princippet sælge samme produkt, og derfor er det vigtigt at kunne afsætte
sine varer billigst muligt. Et middel til at mindske omkostningerne ved fremstillingen af et
produkt er at udvikle den teknologi, der bruges
i frembringelsen. Der foregår dermed en stadig
teknologisk nyudvikling, når vi er i en kapitalistisk sammenhæng, og det har været afgørende
for dannelsen af stadig mere teknologisk
prægede produktionsformer.
Afgørende er det, at dette ikke blot er et
overgangsfænomen,
men netop et grundlæggende princip, relevant i dag som gennem
hele dette århundrede. Der er i dag ikke en eneste arbejdsplads, der ikke er påvirket af denne
udvikling; af den enkle grund, at kun de produktionsformer, der følger nogenlunde med
fronten i teknologiudviklingen, kan overleve.
Uanset hvor man arbejder, er arbejdspladsen i
dag helt forandret i forhold til starten af dette
århundrede.
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Maskinen og mennesket
Men hvilken betydning har denne udvikling for
dem, der arbejder på de forskellige arbejdspladser? Gør det den store forskel, at man i dag
står ved moderne maskiner, der styres elektronisk, fremfor at man benytter sig af mere primitivt maskineri; eller at man i dag skriver på
computer på kontorerne, hvor man tidligere
skulle skrive i hånden? Helt sikkert er det i
hvert fald, at man ikke kan sige generelt, hvad
udviklingen har betydet - der er forskelle mellem de forskellige brancher og det er forskelligt, hvordan forandringer fortolkes.
Men hvilken mere grundlæggende rolle spiller teknologien for dem, der bruger den? Som
ansat har man solgt sin arbejdskraft i en afgrænset periode, og i løbet af denne skal man
udføre bestemte opgaver og funktioner. Det er
det, man får sin løn for. Lønnen afhænger af,
hvor meget man kan sælge sin arbejdskraft på
arbejdsmarkedet. Et vigtigt aspekt i en arbejders liv vil derfor være, hvor høj en løn, det er
muligt at opnå for det arbejde, man kan sælge.
Generelt kan man sige, at de arbejdere, der har
færdigheder og evner, som ikke ret mange
besidder, kan sælge deres arbejdskraft dyrt,
mens dem, der ingen særlige færdigheder har,
vil have sværere ved at kræve en god løn - de
kan nemmere undværes og udskiftes med
andre.
Her bliver spørgsmålet om teknologien og
den plads den har i arbejdsprocessen centralt. I
den tidlige fase af industrialiseringen kunne der
være arbejdere, der var håndværksuddannede
og havde mange færdigheder, der ikke kunne
erstattes med maskinelle funktioner. Efterhånden som produktionsteknologien udvikles bliver flere og flere af disse funktioner overflødiggjort - de bliver, populært sagt, lagt ind i maskinerne. Ikke kun maskinudviklingen er vigtig
her, men det generelle forhold, at virksomhederne - for at blive mere konkurrencedygtige bliver nødt til at specialisere produktionen. Det
vil sige, at man forsøger at lave større serier af
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det samme produkt, en proces, der dermed bliver så ensartet, at det kan betale sig at udvikle
maskineri til en del af den.

Arbejdets opdeling
Arbejdsprocessen bliver på denne måde splittet
op i mange små delopgaver, og hvor det tidligere kunne være almindeligt at en håndværkssvend stod for en hel række af operationer i
produktionen, bliver det groft sagt mere og
mere simple opgaver, der skal udføres. Samtidig med den forandring flytter tilrettelæggelsen
af arbejdet fra arbejderen, der står ved maskinerne til planlægnings- og ledelsesniveauet.
Dette forhold har man kaldt arbejdernes tab af
kontrol med arbejdsprocessen. Arbejdernes
kompetence bliver mere og mere overflødiggjort. Et tegn på denne udvikling er etablering
af planlægningsafdelinger i mange større virksomheder fra slutningen af forrige århundrede også det, en proces, der fortsætter kontinuerligt
i det 20. århundrede.
Opsummerende kan man fastslå, at konkurrenceprincippet i den kapitalistiske økonomi
gør en stadig rationalisering nødvendig for
virksomheders overlevelse. Rationalisering
foregår gennem mekanisering og specialisering
af produktionen (hvis produktmængden er stor
nok til at det kan betale sig), hvilket samtidig
indebærer at kompetence flyttes fra 'værkstedsgulvet' til ledelsesplanet.
For arbejderen indebærer denne teknologiudvikling og specialisering, at de færdigheder,
han har, hele tiden trues med at blive overflødiggjort. Der er ingen garanti for at de evner,
man den ene dag kan sælge på arbejdsmarkedet
også den næste dag er tilstrækkelige til at man
bliver ansat.

Organisering som modtræk
For at beskytte sig mod at være underlagt en
simpel mekanisme, hvor arbejdskraften - både i
antal og med hensyn til kvalifikationer - helt
underlægges svingningerne i produktionen, er
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det nødvendigt at arbejderne organiserer sig, så
de selv får indflydelse på salget af arbejdskraft.
Dette er baggrunden for etableringen af fagforeningerne i slutningen af forrige århundrede og
den fortsatte indflydelse fagbevægelsen har
haft gennem hele det tyvende århundrede. Fagorganisationen bliver en instans mellem arbejderen og virksomheden, der effektivt forhindrer, at forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere styres af simple markedsmekanismer som f.eks. at lønnen blot falder, når der er overskud af arbejdskraft osv. Det er simpelthen via
den faglige organisering, at det er muligt at
bevare indflydelse på de arbejdsforhold man
har, og på den løn man får - på trods af at de
færdigheder man kan sælge, til stadighed risikerer at blive overflødiggjort.
Risikoen for overflødiggørelse eller forringelse af arbejdsforholdene skaber altså på den
ene side en fælles interesse for arbejderne i at
organisere sig og dermed komme til at stå stærkere. Men samtidig skabes der hele tiden modsætninger mellem de mange forskellige arbejdergrupper på arbejdsmarkedet. De arbejdere,
der besidder mange og avancerede færdigheder, vil med teknologiudvikling og specialisering risikere at disse færdigheder bliver mindre
betydningsfulde og deres arbejde muligvis i
sidste ende overtaget af ufaglærte arbejdere.
Derfor er arbejderne ikke bare organiseret i een
stor fagforening, men i forskellige fag og brancher, og indenfor hver af disse opdelt i faglærte og ufaglærte. På den ene side kan man altså
sige, at mekaniseringen støt og roligt vinder
indpas i arbejdsprocessen og ændrer arbejdsforholdene kontinuerligt. På den anden side
søges status som faglært og ufaglært opretholdt
uanset ændringer i arbejdsprocessen. Dette kan
såvel skyldes at faglærte vil undgå at ufaglærte
overtager deres arbejde, som at de ufaglærte vil
sikre sig at faglærte ikke må udføre deres arbejde.
Teknologiudviklingen synes således ikke at
være til at komme udenom i et kapitalistisk
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Møbelindustrien er en af de brancher, der bygger direkte videre på en tidligere håndværksproduktion. I fabrikkerne gik man
omkring århundredskiftet over til at dele produktionen i tre faser: Maskinel bearbejdning af
træet, sammenlimning og finering samt samling og færdigbehandling. Svendene - de udlærte møbelsnedkere - blev så specialister til hver
funktion. I århundredets første årtier etableres
flere og flere specialfabrikker (der hver især
laver afgrænsede dele af møblerne), hvor svendene får en mindre klar position. De faglærte
får konkurrence fra ufaglærte og tillærte - også
fra kvinder, der bruges i arbejdet med polering
og færdiggørelse. Som reaktion på en ordning
fra 1930, hvor kvinder ansættes til lønninger
under den hidtil gældende minimalløn, hedder
det fra Snedkerforbundet i 1935: "Hvis mekaniseringen af vort fag fortsætter i samme tempo
uden indgreb af nogen art fra organisationernes side, vil vi hurtigt få at se, at møbelfremstillingen på fabrikkerne deles ud i så mange
arbejdsprocesser, at ufaglærte folk vil kunne
gøre sig fri af al faguddannet arbejdskraft ...
Man sætter ind, hvor de nye materialer skaffer
ændrede arbejdsmetoder, og annekterer herefter al videre udvikling for at overlade alt forældet til de faglærte håndværkere, således at disse sammen med faget i skøn forening går til
grunde". Faget bortdøde dog ikke, men i kampen om arbejdet er nye arbejdsdefinitioner
Løbende blevet etableret.
(Foto: Bornkessel. ABA, København).
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Arbejde - menneske og maskine
l 920erne, udbredes i mange brancher, ofte
kraftigt understøttet af den amerikanske Marshall-hjælp. Perioder med øget national og
international konkurrence, og dermed større
pres mod en billiggørelse af produktionen, vi]
også befordre teknologisk fornyelse. Det sker
f.eks. i årene efter oliekrisen i 1973, der fører
til en kraftig satsning på rationaliseringer i
mange brancher.

Den danske fagbevægelse er først og fremmest
skabt af håndværkere. Hovedparten af forbundene er opdelt efter håndværk, og kun hvor
grænsen mellem fagene ikke længere slog til,
opstod forbund med blandede funktioner, som
detf eks. er tilfældet med Specialarbejderforbundet i Danmark, der oprindeligt hed Dansk
Arbejdsmands Forbund og med Kvindeligt
Arbejderforbund. De problemer, som enfagopdeling af den karakter giver i forhold til en
moderne industriproduktion, er endnu ikke løst.
Smedens ambolt er stadig Metalarbejderforbundets logo.
(Arbejdermuseet, København. Vises i "Folkets
Århundrede").

system, men via fagforeningerne har arbejderne, når ny teknologi indføres, søgt at fastholde
en indflydelse på, på hvilke betingelser de
accepterer forandringerne - ofte er kravet
f.eks., at arbejderne skal have en andel i den
ekstrafortjeneste som rationaliseringen vil
medføre, og det vil sige lønforhøjelser, eventuelt nedsat arbejdstid. Samtidig vil man søge at
opretholde en skelnen mellem ufaglært og faglært arbejde (se figur 1).
Selv om teknologiudviklingen foregår kontinuerligt, er der visse perioder, der er mere foranderlige end andre - også selv om der er store
forskelle mellem forskellige brancher. Ikke
mindst perioden efter Anden Verdenskrig bliver
kendetegnet ved meget omfattende ændringer i
arbejdsprocesser. Samlebånds- og montageprincippet, der var introduceret allerede i

Teknologiudviklingens
kompleksitet
Den mekanisme mod større specialisering og
rationalisering af produktionen, der ovenfor er
set som et grundliggende træk ved den kapitalistiske produktionsmåde, har fået nogle forskere til ensidigt at fokusere på, hvordan arbejdet tømmes for indhold. Den amerikanske sociolog Harry Bravermann karakteriserede i 1974
processen med »de-skilling«, en stadig mindskelse af det faglige islæt i arbejdet, på dansk
kunne det hedde de-kvalificering. Som det er
set ovenfor, er der meget rigtigt heri, men ikke
desto mindre forenkler det en kompleks udvikling i relationen mellem menneske og maskine.
Siden Bravermann har da også mange været
opmærksomme på at nuancere et ensidigt billede af arbejde som noget, der bliver mere og
mere simpelt (se f.eks. Mikkelsen 1990 og
Wood 1982).
For det første vil der altid være brug for faglærte med et meget bredt spektrum af færdigheder - om ikke for andet, så for at holde de
automatiserede arbejdsprocesser kørende. De
fleste fremstillingsvirksomheder har eksempelvis en reparationsafdeling, der skal kunne holde produktionsapparatet ved lige.
Dernæst er der i mange fag tale om re-kvalificering ved siden af de-kvalificeringen, hvor
de nye arbejdsgange kræver nye kundskaber og
indsigter. I kontorfaget, for eksempel, er på den
ene side mange arbejdsgange blevet bortrationaliseret, men på den anden side har nye færdigheder skullet indlæres i forbindelse med
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brug af tekstbehandlingsprogrammer, regnskabsprogrammer m.v.
Endelig er der fag, der bliver stadig mere fagligt komplekse - man kan blot tænke på det ekspanderende marked for informationsteknologi;
på et område som computerprogrammering er
kontrollen med arbejdsprocessen ganske stor.
Også elektrikerfaget er i dag mere fagligt avanceret end i starten af århundredet, da faget var
nyt. Ikke desto mindre er rationaliseringsprincipper naturligvis gældende også i teknisk
avancerede brancher. Men rationalisering kan
ikke her foregå ved forenkling af arbejdsprocesserne, men gennemføres i stedet ved at den
enkelte elektriker eller programmør specialiseres på et begrænset område med stor kompleksitet. Man kan så være specialiseret som f.eks.
montør af elektroniske styresystemer til bryggerimaskineri, måske endda begrænset til et
bestemt mærke. Samtidig vil man sikkert ofte
benytte sig af præfabrikerede elementer som
bestemte chips, relæer el. lign.
Sammenfattende om udviklingen i det 20.
århundrede, kan man sige, at der har været en
interesse fra virksomhedernes side for at rationalisere produktionen gennem specialisering
og mekanisering - hvilket især har været muligt
i industri med seriel produktion. Dette har
generelt ændret arbejdsprocessen og dermed
også forandret arbejdskraftens rolle i produktionen, og for alle arbejdere er der til stadighed
en risiko for at blive overflødiggjort af ny teknologi.

Mennesket og maskinen
i fremtiden
De træk, der er skildret ovenfor, dækker ganske
godt forholdene omkring arbejdernes rolle i
forhold til teknologien gennem de sidste godt
100 år - selv om man altså skal være meget varsom med generalisering og i øvrigt opmærksom på, hvor forskelligartede forholdene har
været i forskellige brancher.
Gennem de sidste 10 år er det imidlertid ble-
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Slagteribranchen har en meget stor andel af
ufaglært personale, fordi produktionsprocessen
er stærkt mekaniseret. Ufaglært rutinearbejde
kan være både psykisk og fysisk nedslidende,
og ofte vurderes det da også som dårligt arbejde. Hvis der gennemfagforeningens bestræbelser på at sikre bedre arbejdsforhold (fx ved at
undgåfysisk nedslidende bevægelser) er sørget
for rimelige pauser og en god løn, kan rutinearbejde godt være eftertragtet fremfor andet
arbejde, der måske skaber stor afhængighed af
en bestemt arbejdsplads, indebærer et stort
ansvar osv. I vurderingen af, om arbejde er
"godt" eller "dårligt", er det vigtigt at have
Øjnene åbne for, hvor forskellig en rolle arbejde kan spille i folks tilværelse. Ikke alle ønsker
et udfordrende, krævende, ansvarsfuldt arbejde. (Foto: Søren Zeuth. Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet).

vet mere og mere klart, at vi står overfor
ændringer, der synes at gå endnu dybere end de
variationer, der har været gældende hidtil.
Hvor det centrale tidligere har været
oplæring til bestemte afgrænsede funktioner der så kunne være mere eller mindre faglig-
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hedskrævende - er det i dag helt anderledes
arbejdsformer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det nye nøgleord er fleksibilitet i
arbejds processen.
På mange gennemrationaliserede virksomheder er bemandingen i dag kommet så langt ned,
at det ikke længere kan betale sig at investere i
dyrt produktionsudstyr for at reducere yderligere. Til gengæld betyder den lave bemanding,
at arbejderstaben må være mere fleksibel, således at de funktioner, der er tilbage, ikke kun
kan udføres af en person, som man ellers ville
blive alt for afhængig af.
Samtidig kan man spare et arbejdslederniveau, hvis man lader arbejderne overtage en del
af styrings- og planlægningsfunktionerne i pro-

Arbejde - menneske og maskine

Arbejde - menneske og maskine

duktionsgangen. Arbejderne inddrages dermed
mere i ansvaret for produktionen, ligesom altså
deres arbejdsfunktioner bliver betydelig mere
vekslende. Fleksibilitet, ansvarlighed og selvstyring hører således til de krav (eller muligheder), der vil blive udbredt mere og mere
udbredt i de kommende år. I denne forstand
kunne man hævde, at arbejderne er ved at genvinde kontrollen med arbejdsprocessen. Dette
har fået nogle arbejdsmarkedsforskere til at
benævne de nye arbejdsformer som det »udviklende« eller sågar det »gode« arbejde, fordi
meget arbejde i dag foregår i såkaldte selvstyrende grupper, der selv organiserer arbejdet og
har medansvar for effektiviteten. Man skal
imidlertid være opmærksom på, at udnyttelse
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Fordeling af faglærte og ufaglærte i Danmark 1920-1991
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Figuren viser udviklingen i antallet af henholdsvis faglærte (inklusive kvinder), ufaglærte mænd og
ufaglærte kvinder i perioden 1920-1991. På trods af de enorme ændringer i arbejdets indhold er forholdet mellem faglærte og ufaglærte stort set uforandret gennem hele århundredet. For at undgå at
alle arbejdere kollektivt får forringet deres livsbetingelser, har man fra fagforeningernes side søgt at
opretholde en skelnen mellemfaglærte og ufaglærte. Således kan man sige, at arbejderne nok taber
kontrollen med arbejdsprocessen, men de bevarer, via fagforeningen, noget af kontrollen over deres
løn- og arbejdsvilkår. (Niels Jul Nielsen. Figur udarbejdet på grundlag af tal fra Statistisk Årbog).

Teknologiudviklingen kan ved nogle lejligheder fjerne hele grundlaget for et fag. Typograffaget og
bryggeriarbejderfaget har begge været igennem meget voldsomme konflikter, da ny teknologi blev
introduceret i 70' erne og 80' erne. Det manuelle arbejde blev i løbet af en årrække erstattet af en teknik, der bortrationaliserede mennesket. Foto af kvindelig arbejder på Tuborg omkring 1970. Her ligger i dag det danske science-center, Experimentarium.
(Foto: Lisbeth Gerths. Nationalmuseet).

af mulighederne (eller opfyldelsen af kravene,
alt efter synsmåde), der ligger i disse nye
arbejdsformer, simpelthen er nødvendig for at
bevare sin ansættelse. Der levnes ikke mulighed for at vælge et arbejde uden disse fordringer. Det 'gammeldags' ufaglærte arbejde, som
man kunne træde ind i efter endt grundskole, er
der med andre ord næsten intet behov for mere.
Med denne seneste udvikling har det ikke
været muligt og ønskeligt for fagforeningerne
at opretholde skillelinjer mellem faglærte og
ufaglærte og mellem forskellige fag på samme
måde som gennem hele dette århundrede - også
disse afgrænsninger er under grundlæggende
forandring. Det er ganske enkelt svært at sælge

arbejdskraft, der er rettet mod for snævre
arbejdsområder. Alle faggrupper skal indstille
sig på at overlappe hinandens områder, ligesom
faglærte i dag påtager sig en mængde arbejde
(f.eks. fejning), der tidligere var defineret som
ufaglært arbejde.
Således står vi midt i en udvikling, hvor
grundlæggende kategorier som arbejder, ufaglært, faglært, smed, elektriker osv. er under
omdannelse, og vi ved faktisk ikke, hvor udviklingen bringer os hen. Skal alle til at være ansat
på individuelle kontrakter, hvor ellers det kollektive overenskomstprincip har været fremherskende? Betyder den større fleksibilitet og
det større ansvar for produktionen, at effektive
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arbejdere skal tage skridt til at afskedige mindre dygtige kolleger? Skal der blot leveres
mere, og mere krævende, arbejde for den samme løn, eller bliver arbejdet noget helt andet og
'bedre'? Hvordan bestemmer man i det hele
taget, hvad der er 'godt' arbejde?
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Udenfor
Af Morten Thing

Niels Jul Nielsen er ph.d.-stipendiat ved Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns
Universitet.

Peter Lautrop.
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'Udenfor', 'inde i varmen', 'marginaliseret',
'udstødt'. Det er nogle af de ord, som signalerer,
at der er forskel på mennesker. Men en bestemt
type forskel: udtrykkene ser på en grænse, og i
forhold til denne grænse er der nogen som er på
den kedelige side af grænsen. Og den grænse,
der er tale om, er politisk, social, juridisk og kulturel. Det handler altså om kortlægning af
grænsegrupper i befolkningen.
l. Ser vi først på dem, som var uden for det politiske samfund, var der ved århundredskiftet tale
om ret store grupper. Efter grundloven fra 1866
var det kun mænd med en vis indtægt og alder,
som kunne stemme. Det betød, at kvinderne og
de fattige var udenfor. Man betragtede husstanden som den grundlæggende enhed, det var den,
som stemte gennem sin husbond. Det betød, at
tyende ikke havde stemmeret (ligesom husbond
i øvrigt havde ret til at straffe sit tyende). Men
for at være værdig til at stå i spidsen for en husholdning, skulle man tjene en vist beløb. Mange
arbejdere tjente ikke nok til at have stemmeret.
Og mange lod sig heller ikke registrere, for at
slippe for at betale skat.
Ved ændringen af den kommunale valglov i
1908 og af grundloven i 1915 blev disse indskrænkninger fjernet og almindelig valgret indført. Men udenfor var der stadig nogen, der var.
Man mistede nemlig valgretten og valgbarheden, hvis man modtog fattighjælp. Der var derfor blandt samfundets fattigste en stor gruppe,
som stadig var udenfor det politiske samfund.
Det blev ændret for størstedelens vedkommende
med socialreformen i 1933, men helt op til 1961
var der stadig bestemmelser i den sociale lov-

givning med fattighjælpsvirkning. Med den nye
forsorgslov det år blev fattighjælpsbegrebet
sløjfet.
2. Mens grænsen mellem at kunne stemme eller
ikke er skarp, så er grænsen mellem dem, som er
udenfor af økonomiske grunde, og dem, som
ikke er, meget sværere at trække. Fra fattigdom
til nød er der en glidende overgang.
På landet var det især blandt daglejere og jordløse husmænd, at man fandt de fattige. Og ikke
mindst blandt de gamle i denne gruppe. Fattiggårdene havde tidligere været stedet, hvor sognet kunne sende de folk hen, som ikke kunne
klare sig selv, eller som på anden måde stødte an

Jens Birkholm "Den blinde og den gale",
1907. Radering. (Privatejet).

