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danskere er så flittige, som vi er. En populær forklaring er vores særlige protestantiske arbejdsmoral. Men
hvor meget har reformationen og protestantismen egentlig betydet for vores syn på arbejdet i dag? Måske er
der andre fænomener som f.eks. arbejderbevægelsen og velfærdsstaten, som har haft større betydning? For

mange bliver arbejdet i dag en kilde til stress og ubehag. Måske er det på tide at se kritisk på vores
arbejdsmoral? Bogen er ikke alene en introduktion til arbejdets historie fra reformationen til i dag. Den er

også et oplæg til debat om, hvordan vi kommer til at arbejde bedre og med større tilfredshed, frem for blot at
arbejde mere. Lars K. Christensen er ph.d. og cand.mag. i historie og filosofi. Han er ansat som

museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseets enhed for Verdenskulturer og Nyere Tid.2017
markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens

afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og
samfund til diskussion i en serie minibøger. Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.
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Denne lille bog ser nærmere på, hvorfor vi danskere er så flittige,
som vi er. En populær forklaring er vores særlige protestantiske

arbejdsmoral. Men hvor meget har reformationen og protestantismen
egentlig betydet for vores syn på arbejdet i dag? Måske er der andre
fænomener som f.eks. arbejderbevægelsen og velfærdsstaten, som

har haft større betydning? For mange bliver arbejdet i dag en kilde til
stress og ubehag. Måske er det på tide at se kritisk på vores

arbejdsmoral? Bogen er ikke alene en introduktion til arbejdets
historie fra reformationen til i dag. Den er også et oplæg til debat

om, hvordan vi kommer til at arbejde bedre og med større
tilfredshed, frem for blot at arbejde mere. Lars K. Christensen er

ph.d. og cand.mag. i historie og filosofi. Han er ansat som



museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseets enhed for
Verdenskulturer og Nyere Tid.2017 markerer 500-året for

reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod
pavekirkens afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter
reformationens aftryk på vores liv, kultur og samfund til diskussion i

en serie minibøger. Reformationsseriens forsider tegnes af
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