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Nielsen, Estrid: Gråspurv i guldramme  
Fremad, 1991. - 136 sider   

Anna Jensen Sterky (1856-1939) var en betydningsfuld 

skikkelse i den tidlige fagbevægelse, først som formand 

for de underbetalte syersker i 1880'ernes København, 

siden som socialdemokratisk agitator i Sverige 

 

 

 

Sinclair, Upton: Junglen  
Sohn, 2011. - 350 sider.  

(Originaludgave 1906) 

I 1904 emigrerer litauiske Jurgis Rudkus med sin familie 

til USA. I Chicagos industrialiserede slagterier møder de 

det kapitalistiske system og knækkes af de umenneskeli-

ge og uhumske arbejdsforhold. 

 

 
 

Zola, Emile: Germinal  
Gyldendal, 1994. - 518 sider   

(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. 

 

Den industrielle revolution 

Titlerne i denne skønlitterære litteraturliste har fokus på  

livsvilkår og arbejdsforhold i alle sociale lag både i  

Danmark og vestlige lande i perioden 1750-1850 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/junglen


Borberg, Jytte: Eline Bessers læretid  
Munksgaard/Rosinante, 1997. - 260 sider. 

(Originaludgave 1976) 

Roman fra århundredskiftet om tjenestepigen Eline Bes-

ser, der gennem sin tid i hjemmet hos en konfektions-

handler langsomt bevidstgøres om sin køns- og klasseun-

dertrykkelse. 

 

 

Chevalier, Tracy: Forunderlige skabninger  
Jentas, 2010. - 343 sider  

Arbejderkvinden Mary Anning finder i starten af 1800-

tallet store fantastiske fossiler ved Lyme Regis på den 

engelske sydkyst og mod alle odds opnår hun videnska-

belig anerkendelse. 

 

 

 

Ekman, Kerstin: Hekseringene  
Samleren, cop. 1977. - 267 sider 

(Originaludgave 1974) 

Social skildring af tre generationers kvinder og deres 

kærlighedsforhold i slutningen af forrige århundrede i en 

lille sörmlandsk stationsby. 

 

 
 

Helleberg, Maria: Druknehuset  
Samleren, 2008. - 398 sider   

Storpolitik og småkårsfolk mødes i København i 1807, 

da den norske betjent Evensen sættes på sagen om et 

vådt lig, der er placeret på finansminister Ernst Schim-

melmanns dørtrin. Schimmelmann kæmper ellers både 

med truende statsbankerot, Norges løsrivelse og Dan-

marks svigtende søherredømme i det, eftertiden har kaldt 

Danmarks Guldalder. 

 

Hugo, Victor: De elendige 
Gyldendal, 2003. - 510 sider   

(Originaludgave 1862) 

Om en undsluppen galejslaves livslange kamp for at leve 

en agtværdig tilværelse og for at hjælpe samfundets 

ulykkelige i Frankrig i årene efter Napoleons fald. 

 

 

 

Kirk, Hans: Daglejerne  
Gyldendal, 1987. - 274 sider  

(Originaludgave 1936) 

Et fattigt jysk landsogns forvandling fra bonde- til indu-

strisamfund. 

 

 

 

 

 

Llewellyn, Richard:  

Grøn var min barndoms dal 
Haase, 2000. - 326 sider  

(Originaludgave 1939) 

Hverdagsskildring fra de walisiske kulgrubedistrikter 

under arbejdskampene omkring århundredeskiftet. 

 

 

 

Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren  
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ;Borgen, 2002.  

(Originaludgave 1906-1910) 

Om arbejderbevægelsens opkomst og udvikling i Dan-

mark fra slutningen af 1800-tallet skildret gennem en 

proletardrengs opvækst. 
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