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Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til
bøger om danmarkshistorien. Denne bog er således den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie

med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger. Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede
verdener: livet på psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter, børnehjem samt en række andre

specialiserede institutioner, som på godt og ondt var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes
i det danske normalsamfund.

“På kanten af velfærdsstaten” fokuserer desuden på en anden overset side af historien: At Danmark var et
foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for udsatte grupper. En række danske særlove

blev tidligt vedtaget og fik afgørende betydning for gruppernes muligheder for at gifte sig, sætte børn i
verden, arbejde og leve frit i samfundet. Indgreb som kastration, sterilisation og det hvide snit blev udført i et

omfang, som det er vanskeligt at finde et sidestykke til i andre lande.
Men nye ideer om seksualitet, opdragelse, menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati slog samtidig
igennem i perioden 1933-1980. Og danmarkshistorien ændrede sig fundamentalt. Dette berørte også de

mennesker, der befandt sig bag institutionernes mure. Deres liv så i mange tilfælde anderledes ud i 1980 –
sammenlignet med tiden nogle årtier før.

“På kanten af velfærdsstaten” handler ikke kun om ofre, men også om mennesker, der har formået at få en
tilværelse på trods af alle odds. Selvom man ikke ligefrem kan sige, at de tilhører sejrherrerne, vil de alligevel
være med til at skrive historien. De befinder sig iblandt os i dag, og en del af dem vil fortælle deres historie i

denne bog.
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