
Hvorfor er Kanslergadeforliget
vigtigt?

1930’erne var et afgørende årti i Danmarks nyere historie.
Mange af de begivenheder, der fandt sted i dette årti og de
meninger og holdninger, der kom til udtryk, har direkte
eller indirekte præget udviklingen i Danmark helt frem til
vore dage.
1920’erne er blevet kaldt “optimismens årti.” Det var

præget af troen på, at verden på trods af store omvæltnin-
ger i verdenskrigens kølvand var på vej mod en friere, sun-
dere, fornuftigere og lykkeligere fremtid.
Med ét slag blev alting ændret. 1930’erne blev “angstens

årti”, hvor millioner af menneskers liv og tilværelse blev
truet, og hvor demokratiet stod over for enorme udfor-
dringer fra totalitære ideologiers forenklede bud på, hvor-
dan tidens problemer skulle løses.
Den udløsende faktor blev den økonomiske verdens-

krise, der fik startskuddet med børskrakket på Wall Street i
USA den 29. oktober 1929.

Verdenskrisen og Danmark

Den økonomiske krise ramte først Danmark i slutningen
af 1930, da den økonomiske nedsmeltning i første omgang

især ramte råvarepriserne og ikke de forædlede landbrugs-
og industriprodukter, som udgjorde hele den danske eks-
port.
Landbruget blev først ramt, da vores vigtigste handels-

partnere, Tyskland og England, ikke længere kunne aftage
de danske landbrugsprodukter til priser, der var høje nok.
Landbruget stod pludselig med en stor produktion, som
kun kunne afsættes, “hvis hver gris, der blev sendt til Eng-
land, fik bundet en 10-krone i halen.” Faldet i indtægter
betød, at flere og flere landmænd ikke kunne klare deres
skatter, renter og afdrag på gæld og arbejdslønninger. Resul-
tatet blev i tusindvis af tvangsauktioner og en enorm bit-
terhed i landbrugskredse mod både banker og hele det
politiske system.

I løbet af 1931 ramte krisen så byerhvervene med fuld
kraft. Afsætningen på hjemmemarkedet faldt voldsomt, og
da eksporten af industrivarer til verdensmarkedet nærmest
gik i stå, måtte flere og flere virksomheder indskrænke eller

dreje nøglen om.
Arbejdsløsheden eksploderede og viste sig ved endeløse

køer af ledige foran fabriksportene og på kontrolstederne,
hvor de ventede på at få udbetalt understøttelse. I løbet af
ganske få måneder steg arbejdsløsheden til hidtil usete høj-
der. I 1932 og 1933 var næsten 50 % af de erhvervsaktive
arbejdsløse. Den onde cirkel var begyndt med lavere for-
brug, færre investeringer og mindre produktion.
Også i byerne gav den fortvivlede situation sig udtryk i

voldsomme demonstrationer og uro, som politiet blev sat
ind for at bekæmpe.

Den demokratiske udfordring

Samfundet var i oprør og en lang række yderliggående grup-
peringer præget af både nazistisk og kommunistisk tanke-
gods fiskede i rørte vande.
Der var blandt Folketingets fire store partier enighed

om, at situationen krævede handling, men der var ikke
enighed om, hvad der skulle gøres. Der blev gennemført
mindre delforlig på en række økonomiske og sociale områ-
der, men en samlet indsats kunne den socialdemokratisk-

radikale regering ikke komme igennem med, da den kun
havde flertal i Folketinget, mens Venstre og De Konserva-
tive dominerede Landstinget.
I januar 1933 spidsede situationen yderligere til, da

overenskomsterne på arbejdsmarkedet skulle fornyes. Rege-
ringen spillede ud med, at overenskomsterne skulle forlæn-
ges et år samtidig med, at der skulle være forbud mod
strejker og lockouter. For statsminister Stauning var det
imidlertid klart, at Venstre og De Konservative skulle have
opfyldt væsentlige modkrav, hvis forslaget skulle have en
chance for at komme igennem Landstinget. Et samlet for-
lig måtte tilgodese både byerhvervenes og landbrugets inter-
esser.
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For denne aldersgruppe rummer emnet en række mulig-
heder for på egen hånd at “møde” tidens mennesker gen-
nem kunst, litteratur, spillefilm, musik, sange og eksempler
på den omfattende memoirelitteratur, film og filmklip, der

er udgivet af fx arbejderbevægelsen, Arbejdermuseet, de
politiske partier osv.
Andre tilgange kan være udvalgte afsnit af tv-serien

“Matador”, hvor en række af 1930’ernes mange økonomi-
ske og sociale problemstillinger er med. I den sammenhæng
vil det også være muligt at bruge flere af de dokumentar-
film, som netop1930’erne er så rig på.
Som afslutning på emnet vil det være nærliggende at

sammenstille 1930’ernes krise – måske under overskriften
“angstens årti” – med de følger og konsekvenser, som disse
års verdensøkonomiske krise har for danskerne og det dan-
ske samfund.

Intern evaluering

En måde at evaluere på kan være, at eleverne to og to eller
i små grupper “tømmer” teksten for ord, personer og begi-
venheder, som de synes, det er vigtigt at kende. Ud for hvert
punkt skriver de en begrundelse for deres valg. Denne øvelse
kan afsluttes med, at de enkelte grupper prøver at opstille
deres punkter i en prioriteret liste og sammenligner med de
andre gruppers resultater.

En anden form kan være, at eleverne med udgangs-
punkt i forskellige statistikker fra 1930’erne prøver at for-
klare, hvad det er for en udvikling, statistikkerne viser,
herunder prøver at gå bag om tallene og lave deres egne
beskrivelser af de menneskelige konsekvenser af udviklin-
gen.
Endelig vil det også være oplagt at bruge uddrag af

tidens og eftertidens forskellige kilder, som udgangspunkt
for mindre kildekritiske øvelser i form af spørgsmål som:
Hvad fortæller kilden? Er kilden samtidig eller senere? Hvor
tæt var ophavsmanden på situationen? Hvad skal kilden
bruges til?

Kanslergadeforliget den 30. januar 1933 mellem Social-
demokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre blev den vidt-
gående rammeaftale, som var demokratiets svar på både
samfundets krise og de yderliggående bevægelsers forsøg på

at overbevise den danske befolkning om, at løsningerne
måtte være både radikale og udemokratiske. Begge dele lyk-
kedes. Der blev taget hånd om samfundskrisen økonomisk
og socialt, og brodden blev taget af den antidemokratiske
trussel, som blev næret af udviklingen både i det nazistiske
Tyskland og det kommunistiske Sovjetunionen.

Nye tider

Kanslergadeforliget fik imidlertid også helt andre konse-
kvenser på længere sigt, end partierne havde regnet med.
Staten blev for første gang en aktiv magtfaktor i samfunds-
livet. Staten havde nu vist viljen til at gribe ind og regulere
det samlede erhvervsliv på alle samfundsøkonomiske områ-
der. Med indgåelsen af Kanslergadeforliget blev Danmark et
statsdirigeret samfund, hvor statsmagten i et demokratisk
samarbejde med interesse- og erhvervsorganisationer viste
vilje til lede og styre for at sikre borgernes velfærd.

Om undervisningen

Indholdet i Kanslergadeforliget kan være udgangspunktet
for en lærerstyret gennemgang af hovedtrækkene i de afta-
ler, der blev indgået. I denne gennemgang kan der opstilles
nogle kategorier, som fx landbrugets forhold, byerhvervenes
forhold, arbejdsløshed, sociale forhold, udenomsparlamen-
tariske bevægelser, kunst og kultur osv.
Med afsæt i bogens tekst kan eleverne i grupper fordybe

sig i disse emner. Her er det nok vigtigt, at der i planlæg-
ningsfasen laves en slags stikordsliste over de konkrete for-
hold, som eleverne skal arbejde med. Ligeledes må der være
nogle eksempler på materialer, links og billedmuligheder,
som eleverne kan starte med.
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Aktiviteter

� Lav små foredrag om nogle af tidens danske og uden-
landske hovedpersoner fx Thorvald Stauning, K. K.

Steincke, Christmas Møller, Aksel Larsen, Fritz Clausen,
Adolf Hitler, Franklin D. Roosevelt osv. I præsentationen
kan I bruge billeder fra bøger og fra nettet.

� Få musiklæreren til at hjælpe jer med at finde musik fra
1930’erne – tidens popmusik, jazz osv. Især den danske jazz-
musik blev populær. Lav et radioprogram, hvor I spiller
jazzmusik og fortæller om tidens hotteste navne og om deres
forbilleder fx Louis Armstrong fra USA.

� En af de sange, vi i dag forbinder med 1930’erne hed-
der “Sangen om Larsen”. Den blev skrevet i 1935. Hvad
fortæller teksten om almindelige menneskers liv dengang?
Få musiklæreren til at hjælpe jer med at finde en indspilning
af sangen. Måske kan I også lave jeres egen indspilning i
klassen!

� Spørg på biblioteket efter kunstbøger, brug nettet og
kontakt forskellige kunstmuseer. Find eksempler på, hvad
det var for billeder og tegninger, kunstnere lavede i
1930’erne. Kunne man se, at det var svære tider i deres bil-
leder? Lav en kunstudstilling med kopier af udvalgte bille-
der og skriv korte tekster, der fortæller om tidens

malerkunst. Når I åbner udstillingen, kan I måske indbyde
til en slags fernisering med “drinks” og snacks.

� En af tidens mærkeligste malere hed Wilhelm Freddie.
Hans kunst provokerede samtiden så meget, at politiet i
1937 konfiskerede tre af hans malerier, fordi de mente, de
var pornografiske. Wilhelm Freddie selv blev idømt 10
dages fængsel. Prøv at finde maleriet “Meditation over den
antinazistiske kærlighed” i bøger eller på nettet. Vis billedet
i klassen og diskutér, hvorfor det virkede så anstødeligt den-
gang. Virker billedet også anstødeligt i dag?

� Nazismen slog også rødder i Danmark i 1930’erne. Find
oplysninger i bøger og på nettet om det danske nazistparti,
DNSAP. Lav jeres egen “skolebog”, hvor I beskriver partiet
historie og ideologi og giver eksempler på den propaganda,

de satte i gang over for det danske folk. Slut bogen med et
afsnit om, hvorfor partiet aldrig blev til den store succes. I
kan måske også fortælle om vore dages danske nazistparti,
der heller aldrig har fået vind i sejlene.

� I mange danske hjem i 1930’erne var pengene meget
små. Der skulle spinkes og spares. Det gik tit ud over
maden. Få hjemkundskabslæreren til at hjælpe jer med at
finde nogle typiske retter fra den tid. Måske kan I lave en
rigtig 1930’er-middag, som den blev serveret i hjemmet hos
en arbejdsløs familie. I kan også lave en skolebod med 30’er-
mad og se, hvad de andre på skolen siger til menuen.

� Hvad læste børn på jeres alder i 1930’erne? Spørg på
biblioteket efter forfattere som Torry Grested (Paw-
bøgerne),Walter Christmas (Peder Most-bøgerne), Johanne
Spyri (Heidi-bøgerne) eller Karin Michaëlis (Bibi-bøgerne).
Læs nogle af dem og anmeld dem for hinanden. Prøv også
i jeres anmeldelser at beskrive, hvordan den tids bøger
adskiller sig fra børne- og ungdomsbøger i vore dage.
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