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Hvor kom velfærdsstaten fra? Hvorfor ser den ud, som den gør? 
Det er vigtige spørgsmål for dem, der vil have en dybere forståel
se af den danske velfærdsmodel. I Frem mod socialhjælps-
staten fortælles historien om den første moderne socialpoliti
ske lovgivning i Danmark, som så dagens lys i 1890erne. Først 
trækkes de lange linjer tilbage til den førvelfærdsstatslige regu
lering af tiggere, hjemløse, forældreløse, m.v., der havde en rudi
mentær og tilfældig karakter. I den sidste halvdel af 1800tallet 
begyndte imidlertid – i kølvandet på industrialisering, urbani
sering og modernisering – en international diskussion om ”det 
sociale spørgsmål”. Diskussionen blev forstærket af den demo
kratisering, der gradvis satte sig igennem i en række lande. 

Det førte til en begyndende udskillelse af forskellige befolknings
grupper fra fattiglovens enhedsforsørgelse. Alderdomsforsørgel
sen så dagens lys i 1891, fulgt af en revideret fattiglov. De fulgtes 
i 1892 af loven om anerkendte sygekasser, der sikrede de syge. 
I 1898 fik vi den første udgave af en ulykkesforsikringslov. Bag
grunden for disse love, de politiske processer og debatter, love
nes konkrete udformning og idémæssige baggrund analyseres 
detaljeret. Det er historien om et politisk system og sociale eks
perter, som skal træffe beslutninger på et nyt område. Det rejser 
dybt principielle spørgsmål om forsikring kontra forsørgelse, om 
værdighedsbetingelser, om skøn og ret, om hvem der skal betale, 
og hvem, der skal have – grundlæggende ideologiske spørgsmål, 
som både dengang og i dag er centrale for både kritikere og for
svarere af velfærdsstaten. 

Frem mod socialhjælpsstaten dækker perioden fra den tid
lige kirkelige fattigforsørgelse til og med vedtagelsen af loven om 
ulykkesforsikring i 1898: Fra reformationen, over oplysnings
tidens socialreform til den første parlamentariske socialreform.  

Frem mod social-
hjælpsstaten er det 
første af i alt seks bind i 
serien Dansk Velfærds-
historie. 

Alle bøgerne er på mel
lem 600 og 900 sider, er 
indbundne og rigt illu
streret i farver. 

Det samlede projekt er 
finansieret af Carlsberg
fondet. 

Velfærdstatens storhedstid 
omfatter ekspansionsperioden og 
planlægningen af en ny omfat
tende socialreform. Kvinderne 
indtager arbejdsmarkedet, og den 
voldsomme vækst i de offentlige 
udgifter gør indtryk på befolk
ningen og politikerne. Det var 
krisetider, og velfærdsstaten fik 
legitimitetsproblemer. 

Udkommer 2012

Mellem skøn og ret følger ud
viklingen fra 1898 til vedtagelsen 
af socialreformen i 1933. Her 
dukker arbejdsløshedsforsikrin
gen, invaliderentelovgivningen og 
familiepolitikken op. Man bevæger 
sig fra socialhjælps til socialsik
ringsstaten.

Udkommer 2011

Velfærdsstaten i tidehverv. Fra 
1973 til 1993 begynder en om
strukturering af velfærdsstaten: 
Arbejdsmarkedsreformer, efterløn, 
ikkeoffentlige sikringsordninger, 
arbejdsmarkedspensioner, fornyel
se og modernisering. Kommissio
ner arbejder flittigt: Socialkommis
sionen, Velfærdskommissionen og 
Arbejdsmarkedskommissionen. 

Udkommer 2013

Velfærdsstaten i støbeskeen 
handler om forløbet fra Steinckes 
reform i 1933 til gennemførelsen 
af folkepensionsloven i 1956/57. 
Det er perioden, hvor velfærds
staten er i støbeskeen, og debatten 
om dette diffuse begreb bryder løs 
i 1950erne. 

Udkommer 2011

Hvor glider vi hen? I perioden 
19932011 bliver meget ændret, 
men endnu mere bliver tabuiseret 
i en lukket politisk debat. Tør vi 
opgive tabuerne, eller kommer der 
bare nye til?

Udkommer 2014


