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end 90% lønarbejdere. 1,7 mio. danskere er i dag medlemmer af en fagforening. Vil man forstå ikke bare

Danmarkshistorien, men også baggrunden for tidens aktuelle diskussioner om f.eks. arbejdstid,
velfærdsreformer og solidaritet, kommer man ikke uden om at beskæftige sig med arbejderklassens og

arbejderbevægelsens historie. Der er gennem årene skrevet mange bøger om specielle sider af denne historie,
fra arbejdernes kultur og levevilkår til biografier over kendte politikere. Denne bog samler hele historien på
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dens veludbyggede indeks og temaartikler, som sætter læseren ind i tværgående temaer som kultur og

demokrati. Bogen er tænkt som et oversigtsværk, som henvender sig både til almindeligt interesserede læsere
såvel som til de, der ønsker en introduktion til et nærmere studium. Bogen er rigt illustreret og kan læses blot

for den gode histories skyld...
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