
Arbejderlitteratur 
/Nina Wegner april 2020 

 

Jytte Borberg: Eline Bessers læretid (eReolen) 

Originaludgave 1976 

Samhørende: Eline Bessers læretid; Det bedste og det værste 

Roman fra århundredskiftet om tjenestepigen Eline Besser, der gennem sin tid i hjemmet hos 

en konfektionshandler langsomt bevidstgøres om sin køns- og klasseundertrykkelse 

 

Ditte Cederstrand: En københavnsk familie (eReolen) 

Originaludgave 1974 

Roman om en københavnsk arbejderfamilie i dagene omkring EF-afstemningen 

Serietitel: ”De uspurgtes historie” 

Samhørende: Hvor har du hjemme proletar; Soldat – i hvilken hær?; Det skal vi huske dem; 

Tillidsmanden; Som det gik; Over sukkenes bro: På vej – trods alt; Livet – det rige 

 

Maja Ekelöf: Rapport fra en gulvspand 

Originaludgave 1970 

Opløftende og humoristisk skildring af en rengøringsassistents deprimerende hverdag 

 

Hans Fallada: Lille mand - hvad nu 

Originaludgave 1932 

Hverdagsskildring fra 1930'rnes Tyskland om en flipproletars modgang og arbejdsløshed 

 

Harald Herdal: Man skal jo leve (eReolen) 

Originaludgave 1934 

Livet i en københavnsk fattigkaserne i Borgergade i København i 1930'rne 

 

Rene Jacobsen: Dengang vi var os (eReolen) 

Tiderne Skifter 2017 

Kollektivroman om en række beboere fra et arbejderkvarter i København, der i takt med 

samfundsudviklingen oplever opbrud og velstand, men også nye og anderledes fællesskaber 

 

Jakob Mathiassen: Beton 

Informations Forlag 2011 

Fortællinger om livet som betonarbejder suppleret med mere faktaprægede afsnit 

 

John Nehm: Man går ind ad en port 

Originaludgave 1976 

Indhold: Hansen og maskinsnedkeriet; Fodboldknopperne ; Galvaniseringsanstalten ; 

Generalen og marmeladefabrikken ; Slagteren ; Forvalter hos Transportkompagniet A/S Slid 

og Slæb ; Man går ind ad en port ; Pakhus 13 

 

John Nehm: Dagen og vejen (eReolen) 

Originaludgave 2000 

Samhørende: Dagen og vejen; Èn for alle, Som man sår, I krig og kærlighed 

Bredt malet skildring af livet på landet i Nordsjælland 1918-19 med udgangspunkt i 

forfatterens far Kai, der som 6-årig fik tjeneste hos storbonden Mads Klausen   

 

John Nehm: Trapperne (eReolen) 

Originaludgave 1985 

København 1955. Der er arbejdsløshed, og 21-årige Torben må tage til takke med et 

medhjælperjob i en grønthandel. Han drømmer om at flytte sammen med Solvej, men lønnen 

er lav og lejlighederne få 

 



Arne Herløv Petersen: Fjerne mål (3 bind) (eReolen) 

I 12 hoveddele (bøger) følger vi brønshøjdrengen Pelle over 60 år fra 1942-2002. 

Samlet udgave af: Imod fremtids fjerne mål; Blussende våger; Himlen under jorden 

 

Martin Andersen Nexø: Pelle erobreren (eReolen) 

Originaludgave 1906-10 

Om arbejderbevægelsens opkomst og udvikling i Danmark fra slutningen af 1800-tallet skildret 

gennem en proletardrengs opvækst 

 

Grete Stenbæk Jensen: Konen og æggene (eReolen) 

Originaludgave 1973 

Delvis selvbiografisk skildring af en kvindelig ufaglært arbejders trøstesløse og nedbrydende 

arbejde på et ægpakkeri 

 

Anders vægter Nielsen: Trappevask 

Jensen & Dalgaard 2017 

Hovedpersonens beskrivelse af arbejdet som trappevasker i en række ejendomme, og lyriske 

betragtninger om arbejde som begreb 

 

Emile Zola: Germinal 

Originaludgave 1885 

Skildring af kulminearbejderne i Nordfrankrig, deres daglige tilværelse og et katastrofalt forsøg 

på en revolte, hvor ulighederne mellem borgerskab og arbejderklasse eksploderer efter 

perioder med spændinger, ydmygelser og afmagt 

 

Benthe Østrup Madsen: Røde tråde 

Originaludgave 1999 

Samhørende: Røde tråde; Spor på jord 

Birgitte er født i 1930erne, og hendes liv med ungdom, ægteskab, børn, arbejde og 

fornemmelse for frihed beskrives i sammenhæng med plattepigernes strejke på Den Kgl. 

Porcelænsfabrik i 1970erne 

 

 

 

 

 

 

 

 


