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2008 var et højdepunkt i Danmarkshistorien. Aldrig havde vi været rigere, og aldrig havde vi brugt flere
penge på velfærd. Men nogen betalte en pris: Alle de mange tusinde, der blev ramt af arbejdsulykker og

arbejdsbetingede sygdomme.

Hvordan er det kommet dertil, at vi som samfund accepterer, at en del af os betaler prisen med vores helbred
for økonomisk vækst og velfærd? Det er den historie, forfatteren, historiker Kurt Jacobsen, fortæller i

Velfærdens Pris.  Med sit fokus på danskernes arbejde og arbejdsforhold er bogen en Danmarkshistorie set
gennem arbejdsmiljøets prisme.

Vi får historien om, hvordan indsatsen mod arbejdsulykker og arbejdssygdomme har udviklet sig siden den
første Fabriklov i 1873. Historien viser, hvordan lovgivning og andre arbejdsmiljøtiltag konstant er blevet
vejet imod virksomhedernes økonomiske interesser og konkurrenceevne, så beskyttelsen af arbejdernes

helbred ikke stod i vejen for væksten.

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme koster samfundet dyrt - anslået omkring 26-28 mia. kroner
årligt. Lægger man den fysiske og psykiske nedslidning sammen, løber regningen helt op omkring ca. 110
mia. om året, skønnes det.  Alene i 2008, da væksten toppede, kom 5.542 alvorligt til skade i arbejdsulykker,
og der menes at have været langt over 100.000 tilfælde af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme,

herunder kræft, sygdomme i nervesystemet, lungesygdomme m.m.

Velfærdens Pris lægger op til debat om, hvorvidt den gældende lovgivning er tidssvarende - og om den
særlige ´danske model´ er en del af forklaringen på tingenes triste tilstand på arbejdsmiljøområdet. Senest har
styren-skandalen på vindmøllefabrikken LM Wind Powers demonstreret, at systemet ikke er i stand til at

forhindre alvorlige, kræftfremkaldende forgiftninger.

Kurt Jacobsen (f. 1954), professor i historie på Copenhagen Business School. Blev i 1994 dr.phil. på
biografien om SF's stifter Aksel Larsen. Har bl.a. udgivet FOSS (2008), en biografi om industrilederen og
politikeren Aleksander Foss, og Ve og Velfærd (2007) om det danske sundhedsvæsens historie 1800-2007.
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