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A-KASSE-
LOVGIV-
NINGEN
Loven om
statsanerkendte
a-kasser, et
klassekompromis
med arbejder-
bevægelsen som
dynamo
Af Søren Kolstrup

Forfatteren drøfter hvilke
drivkræfter der lå til grund
for loven om statsanerkendte
arbejdsløshedskasser i 1907.
I denne forbindelse tages der
stilling til forskellige teser om
velfærdsstatens oprindelse.
Artiklen pointerer, at Social-
demokratiet formulerede
kravet, men først da Højre og
arbejdsgiverne efter September-
forligets vedtagelse i 1899
så en strategisk interesse i
kravets gennemførelse, tonede
et klassekompromis frem.

Konservative og liberale kræfter tog initia-
tiv til velfærdsstatens første spirer. Dette

gælder såvel den første sociallovgivning i be-
gyndelsen af 1890'erne som loven om stats-
anerkendte a-kasser fra 1907, alt medens ar-
bejderbevægelsen stod på historiens sidelinje.

Dette synspunkt kan findes i en del littera-
tur, der beskæftiger sig med velfærdsstatens
oprindelse i Skandinavien. Regionens civilise-
rede kapitalisme har haft en række angelsaksi-
ske forfatteres bevågenhed. Englænderen
Christopher Pierson gør således opmærksom
på, at velfærdsstatens fundament i Skandina-
vien blev skabt af borgerlige kræfter. "En pro-
ces som er særlig klar i den danske velfærds-
stats første periode", skriver Pierson.1 Ameri-
kaneren Daniel Levine ser velfærdsstatens op-
rindelse som et produkt af 1800-tallets institu-
tioner, en fælles arv fra det gamle samfund.2

Dansk-amerikaneren Peter Baldwin har på
stringent vis argumenteret for, at velfærds-
statens pensionssystem var et produkt af en
politisk handlende middelklasse såvel i
1890'erne som 1950'erne.3

Politologen Tim Knudsen peger ligeledes i
et oversigtsværk om den danske statskultur på
liberale og konservative kræfters afgørende
betydning for støbning af velfærdsstatens fun-
dament.4

Med udgangspunkt i loven om statsaner-
kendte a-kasser af 1907 skal dette mere gene-
relle synspunkt drøftes nærmere. Umiddelbart
synes synspunktet at være selvindlysende. I
1907 havde de borgerlige kræfter flertal i Fol-
keting og Landsting, medens Socialdemokra-
tiet og det nyfødte Radikale Venstre var i
mindretal.

Det var således venstrehøvdingen I.C. Chri-
stensen, der i trontalen til rigsdagssamlingen
for 1906-07 annoncerede loven om statsaner-
kendte a-kasser. Forslaget fik herefter opslut-
ning fra alle partier spændende fra Højre over
de forskellige Venstregrupperinger til Social-
demokratiet. En enig Rigsdag stod bag 1907-
loven! Med Daniel Levines ord fra 1978: der
herskede i den danske samfundsudvikling en
høj grad af fælles nationale værdier og enig-
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hed om fra alle sider at minimere åbenlys
klassekamp.

Loven af 1907 fik vidtgående betydning.
Den blev en af de bærende piller i det danske
arbejdsmarkedssystem og medvirkede til
yderligere at styrke den faglige organisations-
procent. A-kassernes og fagforeningernes
økonomi blev adskilt, men reelt etableredes en
tæt funktionel sammenhæng mellem de to en-
heder. Socialdemokratiet tog med kyshånd
imod loven. Den blev anset for en spore til
forstærket organisering især blandt de mindst
bemidlede i arbejderbevægelsen. Den 21.
marts 1907 efter lovens færdigbehandling ud-
trykte Social-Demokraten en umiskendelig
optimisme. Herfra lød det: arbejdsmænd og
landarbejdere, organiser jer i a-kasser, få an-
del i statens og kommunens penge!5

Også i en række andre vesteuropæiske lan-
de var det borgerlige kræfter, der formede den
første velfærdslovgivning. Bismarcks sociale
forsikringssystem er velkendt. Statstøtte til ar-
bejdsløshedskasser var dog et langt mere sjæl-
dent fænomen. Frankrig fik en sådan lov i
1905, Norge i 1906.6

For at kaste lys over tesen om de borgerlige
kræfters afgørende betydning skal der her fo-
retages en afdækning af de eksisterende -
yderst begrænsede - undersøgelser af 1907-
lovens oprindelse og opstilles en alternativ
forklaringsramme med udgangspunkt i fore-
stillingen om de akkumulerede klassekompro-
missers betydning.

De eksisterende forklaringer
Hos 1970'ernes og 1980'ernes marxistiske
strukturalister, der hentede inspiration hos
Althusser og Poulantzas, bliver det danske ar-
bejdsmarkedssystem analyseret med udgangs-
punkt i kapitalismens forskellige stadier.

I sociologerne Jesper Due og Jørgen Steen
Madsens arbejde fra 1977 tages der udgangs-
punkt i den antagelse, at monopolkapitalen
har behov for en stabil og velkvalificeret ar-
bejdskraft. Kapitalens behov pointeres. Forfat-
terne kender imidlertid deres empiri så godt,

at de i næste snuptag vedgår, at den danske
samfundsstruktur må analyseres langt mere
differentieret. I den nære beskrivelse af de en-
kelte lovgivningskomplekser peger man på
den særlige danske klassestruktur (afstanden
mellem klasserne var hverken geografisk eller
socialt så afgørende som f.eks. i England
m.v.) med dertil hørende klasseagenter. Deres
samspil og modspil gøres dog ikke til gen-
stand for en nærmere undersøgelse.7 At Højre
og Venstre just i 1907 ønskede at fremme lo-
ven om statsanerkendte a-kasser fremstår som
en gåde.

I sociologen Hornemann Møllers tidlige ar-
bejder hentes der ligeledes inspiration hos de
franske strukturalister. Her fremtræder en
statsmagt, der varetager de herskende klassers
strategiske interesser - i sidste instans! Stats-
liggørelsen af arbejdsløshedskasserne vurde-
res i et langsigtet perspektiv som et tilbage-
skridt for arbejderklassen. Gennem denne lov-
givning skabte borgerskabet grundlag for en
stadig mere omfattende statskontrol med de
oprindeligt selvstyrende a-kasser. Hornemann
Møller er ikke blind for, at 1907-loven åbnede
mulighed for, at arbejdsmændene nu formåede
at organisere sig i a-kasser og klare sig bedre
gennem arbejdsløshedperioder, men denne
konstatering får ikke lov til at anfægte forfat-
terens konklusion: statsapparatet bidrog til
at trække tænderne ud på arbejderklassens
kampkraft.8 Forfaldstesen fastholdes.

Strukturalisterne benægter ikke den ska-
bende arbejderklasse, der tager initiativer,
men klassens energi transformeres via statsap-
paratet ind under systemets tvang.9 Synsvink-
len rummer en kærne, som kan dokumenteres
ved henvisning til de mange kontrolforanstalt-
ninger over for de arbejdsløse siden 1907.
Disse initiativer kan dog ligeså vel belyses
gennem en analyse af det aktuelle styrkefor-
hold mellem klasserne som gennem analyse af
en på forhånd fastlagt statsrolle. De afgørende
stramninger i 1921 var jo således resultat af
radikalt ændrede styrkeforhold i fredskrisens
kølvand, hvor arbejderklassen var på retræte.

Et står fast: de konservative og liberale
kræfter spillede en rolle ved udformingen af
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loven om de statsanerkendte a-kasser. Deri-
mod er det et åbent spørgsmål, om loven skal
ses som en funktionel nødvendighed til opret-
holdelse af arbejderklassens reproduktions-
omkostninger og som en reform til varetagelse
af borgerskabets fundamentale interesser. Li-
gesom kapitalismen kan fungere med eller
uden en politisk demokratisk overbygning,
kan det kapitalistiske system prægtigt akku-
mulere kapital såvel med som uden statsstøtte
til a-kasser.

I den stik modsatte ende af tolkninger har
vi Socialdemokratiets selvforståelse, som den
træder frem i partiets presse og senere histori-
ske fremstillinger. Her er arbejderbevægelsens
indsats naturligt nok fremstillet som dynamo-
en bag de socialpolitiske sejre. 1907-loven
bliver uden diskussion betragtet som en ge-
vinst. De historisk orienterede artikler i den
socialdemokratiske presse understreger arbej-
derbevægelsens indsats ved at pege på tre for-
hold:

For det første: Det var Socialdemokratiet,
der tog initiativ til kravet om statsstøtte til ar-
bejdsløshedskasserne og stillede lovforslag
herom i Folketinget. For det andet peger man
på bevægelsens vedholdende fodarbejde for
sagens fremme ved møder, generalforsamlin-
ger og festligheder. Ikke mindst i 1902 blev
der holdt møder rundt om i landet. For det tre-
die fremstilles Venstre som partiet, der ved-
holdende trak sagen i langdrag, men endelig
overgav sig til arbejderbevægelsens humane
og saglige krav. 10

Ved helt at undlade en omtale af Højre eller
kun flygtigt berøre dette partis rolle, som i pe-
rioden 1902 til 1907 vitterlig spillede en aktiv
rolle for sagens fremme, kommer Social-
demokratiets indsats til at fremtræde stærkt
overeksponeret. Over for Socialdemokratiets
seje og vedholdende indsats stod det træge
Venstre, som til sidst krøb til korset. Højres
rolle fortoner sig derimod i mørket.

Det står ikke til diskussion, at arbejderbe-
vægelsen rejste kravet og fastholdt det. Men
den socialdemokratiske version af optakten til
1907 efterlader et stort hul. Hvorfor talte So-
cialdemokratiet for døve ører i 1890'erne, me-

dens kravet efterhånden fandt sangbund efter
1902? Hvorfor blev dette krav pludselig et an-
liggende først for nogle Højrefolk, siden for
det ganske Højre og de regerende Venstre-
folk?

Det nærmeste, den socialdemokratiske
presse kommer en forklaring på dette forhold,
er en henvisning til partiets mandatmæssige
fremgang, ikke mindst ved 1906 valget. Jo
større vi bliver, jo mere respekt får de for vore
saglige krav, lød Social-Demokratens analyse.

Også socialøkonomen Keld Philip har an-
slået dette tema. I Philips fremstilling af staten
og fattigdommen påpeges, at magtbalancen
skulle glide noget længere over til venstre
før borgerskabet lukkede op for statsmidler til
a-kasserne."

Over for den socialdemokratiske fremhæ-
velse af Venstres træge rolle har Niels Thom-
sen påpeget, at den liberalisme, der udfoldede
sig under Venstres dominans, indskærpede
samfundets pligt over for borgerne og opstille-
de et begrænset værn mod den værste nød.12

Denne vurdering kan anvendes til at minde
om, at Venstre ikke var principiel modstander
af offentlige midler til a-kasser, men dog hel-
ler ikke ivrede for sagens fremme.

Trods alle de enkeltstående forklaringer
står tilbage: hvorfor havde liberale og konser-
vative kræfter i Danmark en interesse i at
medvirke aktivt til oprettelse af statsanerkend-
te arbejdsløshedskasser? For at bidrage til at
skabe en af verdens højeste faglige organisati-
onsprocenter? Næppe!

Tre perioder,
tre magtkonstellationer
Det er denne artikels påstand, at loven må ses
som et udtryk for en række ændrede styrkefor-
hold mellem kapitalejer, arbejder og bonde,
hvor Septemberforliget af 1899 udgjorde et
afgørende vendepunkt. Intet var som før. Høj-
res folk søgte bevidst og aktivt at tilpasse sig
kompromisset af 1899. Den etablerede balan-
ce mellem de forskellige politiske partier og
deres sociale rodnet tippede herefter en smule
til gunst for arbejderbevægelsen og den del af
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Arbejdsanvisningskontor ca. 1904. Der er formentlig tale om Københavns kommunes arbejds-
anvisning i Guldbergsgade. På væggen kan man læse, at "Uindskrevne Arbejdsøgere bedes
forsyne sig med 1 Nummer", men også at "Enhver maa kun tage 1 Nummer" (ABA).

borgerskabet, der tænkte fremadrettet - på den
institutionaliserede klassekamps præmisser.

A-kasserne kunne medvirke til stabilisering
af arbejdsmarked og produktionsliv, tænkte
det fremadrettede Højre. En handel blev ind-
gået: arbejderne fik penge fra stat og kommu-
ne, de besiddende mulighed for at øve kontrol
med de såkaldte selvstyrende a-kasser.

I tiden frem til år 1900 stod Socialdemo-
kratiets krav om statspenge til fag- og arbej-
derforeninger i stampe. Partiet kunne agitere
ved 1. maj møder, grundlovsmøder, sommer-
stævner og agitere i Rigsdagen, men lige me-
get hjalp det. Ingen diskuterede spørgsmålet
uden for arbejderbevægelsens kreds. Der var
andre langt vigtigere spørgsmål på den politi-
ske dagsorden. Øverst stod kravet om politisk
vagtskifte: hvornår skulle de fremadstræbende

bønder helt og fuldt indtage den politiske sce-
ne. I byerne førtes en uafgjort kamp mellem
arbejdere og borgerskab, som i princippet
havde flere udgange: arbejdsmarkedets "anar-
ki" kunne tænkes at fortsætte, fagbevægelsen
kunne tilføres et afgørende nederlag eller helt
nye ukendte spilleregler opstå. Slaget var uaf-
klaret. Borgerskabet havde endnu ikke formu-
leret nogen samlet strategi og så absolut ingen
interesse i at hjælpe de arbejdsløse. Man brug-
te energien på at finde fælles fodslag i én
organisation, der kunne rumme såvel jernets
Niels Andersen som håndværkets Kaspar Ro-
strup.13

Arbejderbevægelsen havde under disse om-
stændigheder ingen allierede i arbejdsløshed-
sagen og langt fra politisk styrke til at vinde
forbundsfæller. Over for Socialdemokratiets
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krav om ½ million kr. i statsmidler til arbejds-
løshedskasserne fremkom indenrigsminister
Hørring i 1897 med en principiel afvisning:

"..jeg Tror, at man ved at gå denne vej at give
understøttelse i stor målestok til arbejdsløse i
virkeligheden vil svække den enkeltes ansvar
over for forpligtelsen til at søge arbejde og
søge arbejdet i den form, hvori han kan få
det".

Venstres Hage kunne ikke gå ind på en nær-
mere drøftelse af det socialdemokratiske for-
slag - alene af den grund, at arbejderpartiet
ønskede statspenge til fagforeninger 14 - til
renlivede klassekampsorganisationer. Ingen
ville et kompromis på dette tidspunkt. Social-
demokratiet stod isoleret.

Et ganske andet billede tegnede sig i perio-
den efter 1902.

Arbejderbevægelsen intensiverede kravet
om statsstøtte til de arbejdsløse og erfarede,
at fordringen vistes imødekommenhed uden
for egne rækker. Især Højrekredse tilkende-
gav interesse for sagen, alt medens Venstre
tøvede.

I samlingen 1902-03 kom gennembruddet.
Højremanden Poul Rasmussen fremsatte for-
slag om statsstøtte på 120.000. Det årlige
støttebeløb var altså langt mere beskedent
end Socialdemokratiets andragende på ½ mil-
lion og

"a-kassens indtægt og formue skal holdes
strengt ude fra andre foreningers kasser og
må hverken som lån eller gave tilflyde andre
foreninnger eller anvendes i andre øjemed
end det i § 1 (hjælp ved uforskyldt arbejds-
løshed) nævnte ".

Et kompromis var under optakt. I den følgen-
de samling fremsattes forslaget med opbak-
ning fra yderligere to højremænd, og Højre-
bladet tilsluttede sig tanken. Også arbejdsgi-
vernes formand, etatsråd N. Andersen, gik i
brechen for sagens fremme.15

Venstre var derimod mere henholdende.
Sagen er endnu for lidt belyst, den er ikke

moden til at komme på lovformel, fremførte
Venstres indenrigsminister Enevold Sørensen.
Skulle man endelig gribe til lovgivning på
området, måtte hele sagen ifølge Venstre vok-
se ud fra kommunerne. Det var dem, der nød
gavn af de industrielle foretagender, og det
var følgelig de lokale enheder, der burde støt-
te a-kasserne. Kommunekasserne kunne fore-
tage en lokal bedømmelse af understøttelsens
størrelse, mente man i Venstre.16

Umiddelbart kunne Venstreregeringen kun
tilslutte sig et statsligt engangstilskud til De
frie Fattigkasser, men til gengæld kom sagen
om statstilskud til realitetsbehandling - på
initiativ af Socialdemokratiet og Højre - i
den kommission, der skulle behandle spørgs-
mål om invaliditets- og alderdomsforsik-
ring. Foråret 1906 udsendte man herfra et
forslag til lov om anerkendte a-kasser, hvor-
efter der skulle afsættes mindst 250.000 årligt
i statsstøtte. Socialdemokraterne måtte accep-
tere en formel adskillelse mellem a-kasse og
fagforening.

Men hvad var der sket? Hvorfor kom kra-
vet om offentlig støtte til de arbejdsløse over-
hovedet frem på den politiske dagsorden?
Forklaringen skal søges i de afklarede magt-
forhold efter 1899 og 1901.

Fremtiden tilhørte fortsat gårdejerne - de
sad på det meste af jorden, men gruppen un-
der godsejerne favnede vidt. På det politiske
plan udkrystalliserede sig forskellige Ven-
stregrupperinger, som hæmmede det regeren-
de Venstres evne til at tage politisk initiativ.
Det gamle Højre og godsejerne var på til-
bagetog, men til gengæld var et nyt Højre
forankret i industrikapitalens interesser så
småt ved at vinde frem, et Højre der i kon-
kurrence med Venstre søgte at formulere en
bred middelstandspolitik og en socialpolitik,
der var et udslag af konservatismens orga-
nisme opfattelse.

Det var industrialiseringsbølgens ekspansi-
on fra midten af 1890'erne og den tiltagende
organisering i arbejderklassen, der skabte for-
udsætninger for nye politiske problemstillin-
ger og prioriteringer. Arbejder og kapitalejer
havde efter sværdslaget i 1899 indgået Sep-
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Det socialdemokratiske, satiriske tidsskrift Ravnen, bragte 14. december 1902 denne kommentar
til Folketingets forhandlinger om arbejdsløshedslovene. Det er formanden for DDSF, daværende
LO, maler Jens Jensen, der taler i Djalmar Christoffersens streg.
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temberforliget, hvor arbejdsgiverne fik stad-
fæstet en centralisering af aftalesystemet og
besværliggjort lokale arbejdskampe. Arbej-
dernes organisationer blev til gengæld aner-
kendt på systemets betingelser. For arbejdsgi-
verne handlede det nu om at udnytte de gode
muligheder for fortsat industriel vækst og pa-
rallelt hermed udbygge klassekampens retlig-
gørelse.

Der skulle etableres arbejdsro.
I 1902 argumenterede højremanden J.

Schovelin for et nyt fremtidens konservative
parti, der satte social retfærdighed i centrum -
uden at antaste de fundamentale rettigheder,
som tilhørte besiddelsens mænd. Schovelin
ville, at socialismens retfærdige sociale pro-
gram skulle indføjes i konservatismens magt-
orden og dermed trænge de to klassepolitiske
partier Venstre og Socialdemokratiet i bag-
grunden. Et af disse retfærdige krav var krise-
forsikring, altså arbejdsløshedsforsikring.17

Højrebladet sluttede op om J. Schovelin og ik-
ke mindst det aktuelle reformkrav kriseforsik-
ring. Bladet konkluderede:

"Vi er aldeles enig med forfatteren..i den store
betydning reformen vil have for samfundets
rolige udvikling, og at den derfor nødvendig-
vis bør støttes på det kraftigste fra konservativ
side".18

Nødvendigvis og på det kraftigste, skrev Høj-
res organ. Man tænkte fremad.

Tilbage stod et afventende Venstre, der lidt
efter lidt tilpassede sig kompromisset mellem
Socialdemokratiet og Højre i kommissionsar-
bejdet. Efteråret 1905 pointerede Venstrere-
formpartiets Thomas Larsen, at loven om
statsanerkendte a-kasser skulle være en for-
søgslov gældende for fem år, men udtrykte i
øvrigt en positiv holdning til hele sagen. Ar-
bejdsgivernes Niels Andersens ønskede loven
realiseret så hurtigt som muligt.19

Efter valget foråret 1906, hvor Venstrere-
formpartiet gik markant tilbage, Højre en
smule frem og Socialdemokratiet erobrede he-
le 8 mandater, var alle stene ryddet af veje.
Venstre fremlagde af egen drift kommissio-

nens indstilling. Sagen gik hurtigt og smerte-
frit gennem såvel Folketing som Landsting.

Magtbalancen var tippet til gunst for Soci-
aldemokratiets ti år gamle forslag om statstøt-
te til de arbejdsløse.20 Med udgangspunkt i
klassekompromisset af 1899, den industrielle
vækst og den stigende opbakning omkring ar-
bejderbevægelsen, satte Højre sig i bevægelse.
På det politiske plan opstod der konkurrence
med Venstre om et behersket socialt program,
der også kunne indfange middelstanden og
dermed styrke Højres sociale basis.21 Såvel
den økonomiske som politiske udvikling be-
fordrede Højres politiske nyorientering.

Det var hverken højrekræfter eller liberale
kræfter, der af sig selv skabte en af grundpil-
lerne i den danske model. Loven om statsaner-
kendte arbejdsløshedskasser var et element i
en serie af klassekompromisser i et forholds-
vis differentieret klassesamfund, hvor arbej-
derbevægelsen skubbede på, og et virksomt
Højre indføjede sin sociale etik i en strategisk
tænkning. I sidste instans var det truslen om
en mere og mere magtfuld arbejderklasse kæ-
det sammen med den industriellle højkonjunk-
turs perspektiver, der fik Højre til at tænke
sammenhængende og langsigtet.22
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Abstract
Kolstrup, Søren: The State Approved
Unemployment Insurance Funds Act:
a Class Compromise with the Labour
Movement as the Prime Mover.
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In the article, the author discusses the factors

behind the Danish legislation on unemploy-

ment insurance funds subsidised and approv-

ed by the State of 1907. He rejects the thesis

that Conservative and Liberal forces created

the welfare legislation in 1907 on their own

initiativ e.

He points out that the working class took

the initiative and pressed for state intervent-

ion. Later, after 1899, the Conservative Party

(Højre) took an interest in establishing rules

for and implementing State approved funds to

secure a stable labour market and production.

The threat of a increasingly more powerful

working-class caused factory owners and the

Højre to turn their social ethics into a compo-

nent of their strategy.
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