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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d'Schüler  
aus dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D'Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

D'Vallée d'Eich vum Pabeierbierg (1890), Foto vum Charles Bernhoeft (1820/2/214), Photothèque de la ville de Luxembourg
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ZESUMMEFAASSUNG

A: LËTZEBUERGER WIRTSCHAFTS-  
A SOZIALGESCHICHT –  
D'19. JOERHONNERT

Am Ufank vum 19. Joerhonnert war Lëtzebuerg en agraresch 
gepräägtent Land mat enger schlechter Verkéiersubannung un 
d'Grenzregiounen. Haut ass et virun allem e Land mat enger 
Déngschtleeschtungswirtschaft, déi sech an engem interna-
tionale Kontext beweegt. Dëst Kapitel spaant de Bou iwwer 
200 Joer Wirtschafts- a Sozialgeschicht. 

DEN IWWERGANK AN 
D'INDUSTRIEZÄITALTER (1815 – 1870)
Och wann d'Lëtzebuerger Wirtschaft am Ufank vum 
19.  Joerhonnert zum gréissten Deel landwirtschaftlech 
gepräägt ass, kann d'Land schonn op eng laang Traditioun 
vu verschiddenen Industrien zeréckkucken. Verstreet um 
Territoire vum Grand-Duché fannen sech eng Rei kleng 
Eiseschmelzen, déi Eisenäerzvirkommen am Bësch an no un 
de Baachen a Flëss notzen. Am Éislek sinn d'Gierwereien de 
gréissten Industriezweig. Den déifgräifende Wandel an der 
Lëtzebuerger Industrie, deen d'Land vun 1840 un duerchleeft, 
léisst sech op verschidde Facteuren zeréckféieren. 1842 trëtt 
Lëtzebuerg dem deutschen Zollverein bäi, duerch deen et 
säin Handel kann ausbauen. Dernieft ginn et wichteg tech-
nologesch Entwécklungen: dat neit Thomasverfaren erméig-
lecht et, déi phosphorhalteg Minett, déi ganz staark am Süde 
vum Land verbreet ass, an der Eiseproduktioun ze notzen. 
Gläichzäiteg fonctionéieren déi nei Héichiewen op Basis vu 
Koks a sinn doduerch net méi op d'Holzkuel ugewisen. 

D'INDUSTRIELL REVOLUTIOUN  
AN DÉI MODERN STOLINDUSTRIE
Géint 1870 sinn déi noutwenneg Viraussetzunge fir den 
Opschwong vun der Industrie erfëllt, et gëllt awer nach, 
Wirtschaftsacteure mat deem néidegen Entrepreneursgeescht 
ze fannen. An enger éischter Phas spille lëtzebuergesch 
Entrepreneure wéi d'Bridder Metz an d'ëffentlech Hand 
eng entscheedend Roll beim Opbau vun der moderner 
Stolindustrie. An den 1870er-Jore fänken d'Industriehären 
un, am Minettsbaseng selwer Schmelzen ze bauen. No an 
no entstinn hei Industriestanduerter vun impressionanten 
Dimensiounen an enger Zäit, an där déi international Nofro 
no Stol explodéiert. 

D'industriell Revolutioun fënnt an engem erweiderte wirt-
schaftleche Kader statt. Den Uschloss vun Elsass-Loutrengen 

un dat neit däitscht Räich nom Krich vun 1870 vereent de 
loutrengeschen a lëtzebuergesche Minettsbaseng. Esou falen 
d'wirtschaftlech Barriären tëschent dräi Grenzregiounen: dem 
Saarland, Loutrengen a Lëtzebuerg. Duerch dës Ouverture 
gëtt och den Zoufloss vun däitschem Kapital erliichtert.

E MASSIVEN ZOUFLOSS  
VUN DÄITSCHEM KAPITAL
Iwwer 60  % vum Produktiounsapparat gi vun däitsche 
Gesellschafte kontrolléiert, deenen hir Mammenhaiser 
am Gebitt vun der Ruhr ugesidelt sinn, wou och Eisenäerz 
virkënnt. Am Kader vum techneschen a finanziellen 
Integratiounsprozess ginn d'lëtzebuergesch Wierker a ver-
schiddenen Industriegruppen zesummegeschloss; d'ARBED 
(Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange), entstanen 
1911 aus der Fusioun vun de Gesellschaften, déi vun de Famille 
Metz an Tesch gefouert goufen, ass dee stäerkste Grupp. 
1913 liwwert dëse Grupp 31 % vun der Joresstolproduktioun 
zu Lëtzebuerg. D'Stolproduktioun, déi eréischt 1886 uleeft 
– virdrun ass virun allem Goss produzéiert ginn –, läit 1913 
no bei 1.500.000  t. D'Zuel vun den Héichiewe wiisst vu véi-
erzéng am Joer 1871 op 47 am Joer 1913. D'Stolindustrie ver-
ännert och d'Landwirtschaft: Déi phosphorräich Schlake vum 
Thomas-Stol ginn an der Lëtzebuerger Landwirtschaft als 
Düngemëttel agesat, fir déi natierlech Aarmut vum Buedem 
ze kompenséieren. Tëschent 1880 an 1914 klammen d'land-
wirtschaftlech Erträg ëm bal 60 %. An d'Stolindustrie verän-
nert natierlech och déi Lëtzebuerger Gesellschaft.

D'GEBUERT VUM LËTZEBUERGER 
MELTING POT
D'Stolindustrie zitt Dausende vu lëtzebuergeschen an auslän-
neschen Aarbechter an de Minettsbaseng. An den 1870er- an 
1880er-Jore migréieren haaptsächlech Aarbechter aus der 
noer Ëmgéigend. D'Zuel vun den Awunner huet sech tëschent 
1870 an 1907 an deene Gemengen, déi iwwer Biergbaugebidder 
verfügen an déi nei Fabricken opgeholl hunn, méi wéi verdue-
belt: et waren dat d'Gemenge Péiteng, Déifferdeng, Esch/
Uelzecht, Keel, Rëmeleng, Diddeleng an Hollerech. Vun 
1890 u gi massiv auslännesch Awanderer an der Lëtzebuerger 
Industrie rekrutéiert, virun allem Italieener, déi de gréissten 
Deel vun den onqualifizéierten Aarbechter duerstellen.1898 
ass d'Zuel vun den Italieener méi héich ewéi déi vun den 
Däitschen, a si representéiere vun elo un dee gréissten aus-
lännesche Contingent an de Minnen a Schmelzen. Vun 1899 
u ginn et méi auslännesch wéi lëtzebuergesch Aarbechter 
an der Stol- a Biergbauindustrie. 1913 maachen si 60 % vum 
Personal an der Stolindustrie aus.
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DÉI MODERN GESELLSCHAFT ENTSTEET
Zwou géigesätzlech Welte stinn sech zu Lëtzebuerg um Enn 
vum 19. Joerhonnert géintiwwer: déi ländlech an déi indus-
triell Welt, de landwirtschaftlechen Norden an dee vun der 
Stolindustrie gepräägte Süden. Aus der Siicht vum soziale 
Status stellen déi kleng landwirtschaftlech Proprietären de 
Groussdeel vun de „Selbstännegen“ duer, wärend et sech bei 
de „Salariéen“ haaptsächlech ëm Industrieaarbechter handelt. 
Duerch d'Industrialiséierung entsteet och eng nei Zort vun 
zilstreebeger Bourgeoisie: d'Geschäftsbourgeoisie. D'Patrone 
vun de Schmelzen, d'Fabrickhären, awer och d'Ingenieuren, 
d'Affekoten an d'Nottären, déi mat dëse Kreesser verbonne 
sinn, verdrängen no an no d'Bourgeoisie vu Proprietären, déi 
nach um Ufank vum 19. Joerhonnert d'politescht Liewen zu 
Lëtzebuerg bestëmmt huet. Aus dëse bourgeoisen Dynastië 
wéi d'Famille Metz, Pescatore, Servais kommen tëschent 
1842 an 1889 eleng drësseg vun den 150 Deputéierten an der 
Chamber.

B: LËTZEBUERGER WIRTSCHAFTS-  
A SOZIALGESCHICHT –  
D'20. JOERHONNERT

D'GEBUERT VUN DE GEWERKSCHAFTEN 
Mat der industrieller Revolutioun entsteet eng nei sozial 
Klass: d'Aarbechter. Säit Männer a Fraen engem Patron hir 
Aarbechtskraaft fir eng Pai zur Verfügung stellen, zirkuléiert 
och d'Iddi, sech ze organiséieren, fir seng Rechter ze verdeede-
gen. Déi éischt Gewerkschaft vun de Stolaarbechter, inspiréiert 
vu vergläichbare Beweegungen am Ausland, gouf net 1916. mee 
den 19. Juli 1903 vum sozialistesche Schéiereschläifer Jacques 
Thilmany gegrënnt. De Staat reagéiert op dës Entwécklung 
mat enger repressiver Gesetzgebung, déi sech um belsche 
Code pénal orientéiert. Mee lues a lues entsteet och duerch 
den Drock vun de Gewerkschaften eng Form vu Sozialschutz. 
An enger éischter Phas ass dësen op d'Reegelung vun der 
Fraen- a Kanneraarbecht an op d'Schafe vun engem gesetz-
leche Kader fir Mutualitéitsgesellschafte limitéiert. Tëschent 
1901 an 1913 ginn eng ganz Rei vu Mesuren nom däitsche 
Modell agefouert: Krankeversécherung, Onfallversécherung, 
Invaliden- an Altersversécherung, de Sonndeg als Roudag, 
Aarbechtsinspektioun  ... Um politesche Plang entsteet 1903 
d'sozialistesch Partei. Fir si gëtt d'Emanzipatioun vun der 
Aarbechterklass virun allem iwwer e politeschen, haaptsächlech 
parlamentaresche Kampf gefouert. Nieft der Aarbechterklass 
entsteet d'Mëttelschicht vum Salariat: Employéen an de 
Fabricken, op der Eisebunn, an de Banken, awer och, mat 
der Entwécklung vum ëffentleche Secteur, Staatsbeamten, 
Schoulmeeschteren a Professere mat der Entwécklung 
vum Enseignement, Commerçanten an Employéen am 
Distributiouns- an Déngschtleeschtungssecteur. An alle soziale 
Milieuen entsti Verbänn: Aarbechter, Employéen, Beamten, 
Commerçanten, Handwierker.

D'WIRTSCHAFT  
TËSCHENT DE WELTKRICHER
No der däitscher Néierlag am Éischte Weltkrich ass och den 
Zollveräin, an deem Lëtzebuerg Member war, Geschicht. Et gi 
schwiereg Zollverhandlunge mat Frankräich a mat der Belsch 
gefouert. D'Lëtzebuerger Regierung decidéiert, d'Vollek an 
engem Referendum iwwer d'Fro vun der wirtschaftlecher 
Ëmorientéierung – nieft der politescher Fro vun der zukünf-
teger Staatsform, Monarchie oder Republik – ofstëmmen 
ze loossen. Den 28. September 1919 optéieren 73 % vun de 
Lëtzebuerger Wieler fir eng Wirtschaftsunioun mat Frankräich, 
géint 27  % fir eng Unioun mat der Belsch. Onzefridde mat 
dësem Resultat brécht d'Belsch d'Verhandlungen of. Mee 
Frankräich war méi besuergt ëm d'Ënnerstëtzung vun der 
Belsch. An esou lafen zéng Méint méi spéit d'Verhandlun-
gen tëscht Lëtzebuerg an der Belsch nees un. Ofgeschloss 
gi se de 25. Juli 1921 mam Ënnerschreiwe vum Vertrag iwwer 
d'Belsch-Lëtzebuerger Wirtschaftsunioun (UEBL), déi am 
Mäerz 1922 a Kraaft trëtt. D'UEBL setzt der wirtschaftlecher 
Isolatioun, un där Lëtzebuerg riskéiert huet ze erstécken, en 
Enn. Den Austrëtt aus dem Zollveräin war fir d'Lëtzebuer-
ger Stolindustrie eng richteg Erausfuerderung. Si huet dorop 
geäntwert, andeem si hir Ofhängegkeeten diversifiéiert an 
doduerch enorm un Autonomie gewonnen huet. Déi belsch-
lëtzebuergesch Stolindustrie gëtt den éischte Stolexporteur 
op der Welt a representéiert fir sech eleng een Drëttel vum 
Weltmaart.

SOZIAL ERAUSFUERDERUNGEN  
AN DER TËSCHEKRICHSZÄIT
D'Demokratiséierung duerch d'Aféierung vum allgemenge 
Walrecht, och fir Fraen, an der Nokrichszäit kënnt der 
sozialistescher Gauche, déi dëst zanter Jore gefuerdert hat, 
net zegutt. An dëser jonker Industrienatioun huet de Gros 
vun der Bevëlkerung eng ländlech, traditionell a konserva-
tiv Mentalitéit behalen. D'Fraen an dat „déift“ Lëtzebuerg 
wiele kathoulesch. An der Nokrichszäit hunn sech déi ver-
schidde Gewerkschaften am Land mam Gedanke vun enger 
Eenheetsgewerkschaft gedroen. Dëse Wëlle scheitert awer 
un de korporatistesche Realitéiten an un de politeschen 
Diskrepanze vun der Zäit direkt nom Krich.1934 fänkt eng 
nei Serie vu soziale Kämpf u mat zwee Ziler: D'Erhéijung vun 
de Léin an d'offiziell Unerkennung vun de Gewerkschaften 
duerch d'Patronat. D'sozial Errongenschafte si substanziell: 
D'gewerkschaftlech Fräiheete ginn duerch e Gesetz garantéi-
ert. Den Nationalen Aarbechtsrot an den Ofschloss vu ville 
Kollektivverträg ënnersträichen, datt Lëtzebuerg um Enn vun 
den 1930er-Joren am Beräich vun de soziale Relatiounen an 
eng nei, méi konsensorientéiert Phas antrëtt.
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D'WIRTSCHAFT NOM ZWEETE WELTKRICH
No der Nazi-Besatzung gëtt d'Industrie komplett an den 
Déngscht vun der däitscher Krichswirtschaft gestallt. Zum 
Gléck halen sech d'Krichzerstéierungen an de Lëtzebuerger 
Industriegebidder a Grenzen. An den Nokrichsjoren erlieft 
d'Stolindustrie eng leschte Kéier e gëllenen Zäitalter. Tëschent 
1950 a 1970 klëmmt d'Stolproduktioun all Joer ëm 6  %. 
D'Schwell vun 3 Millioune gëtt 1951 iwwerschratt an erreecht 
1974 d'Rekordzuel vu 6,5 Milliounen Tonne Stol. Den europä-
eschen Integratiounsprozess ass d'Grondlag fir de kontinuéi-
erleche Wuesstem vun der lëtzebuergescher Stolproduktioun 
zanter 1950. Well de Risque vun engem lëtzebuergeschen 
industrielle Monolithismus awer ëmmer méi wiisst, leet 
d'Regierung vun 1962 un eng Politik vun der industrieller 
Diversifikatioun an d'Weeër. Si profitéiert dovun, datt ëmmer 
méi amerikanescht Kapital an d'Länner vum Marché commun 
investéiert gëtt. Schonn am Joer 1949 hat den amerikanesche 
Pneue-Fabrikant Goodyear eng Filial zu Colmer-Bierg instal-
léiert. Déi selwecht volontaristesch Politik féiert vun 1960 
un zum Opbau vun enger Finanzplaz mat internationaler 
Ausriichtung zu Lëtzebuerg. Ënnert dem Impuls vum Pierre 
Werner, en Expert a Finanz- a Wärungsfroen, dee vun 1959 bis 
1974 un der Spëtzt vun der Regierung steet, entwéckelt de 
Grand-Duché e ganzt Arsenal u legislative Mesuren, déi d'Fi-
nanzdéngschtleeschtunge fërderen.

D'TERTIÄRISÉIERUNG  
VUN DER GESELLSCHAFT
D'Opbléie vum Finanz- an Europazentrum an der lëtzebuer-
gescher Haaptstad féiert zu enger reegelrechter Explosioun 
vum tertiäre Sektor vun den 1960er-Joren un. Well net genuch 
Aarbechtskräften um nationalen Aarbechtsmaart ze fanne 
sinn, féiert déi staark Nofro vun den 1950er-Joren un zu enger 
neier Awanderungswell. Den Undeel vun Awanderer un der 
gesamter aktiver Bevëlkerung klëmmt vun 11,4 % am Joer 1947 
op 21 % am Joer 1970. 1970 sinn 18 % vun der Bevëlkerung am 
Land Auslänner (1997 sinn et der 34 %). Vun den 1960er-Joren 
u kënnt et zu neie Migratiounsstréim. D'Männer schaffe virun 
allem am Bausecteur, iwwerdeems d'Fraen als Botzfraen täteg 
sinn. An den 1980er-Jore mécht d'Immigratioun souwuel e 
quantitative wéi och e qualitative Sprong. Nieft der traditio-
neller Aarbechtsmigratioun mat enger gréisstendeels onqua-
lifizéierter Main d'œuvre zitt d'Banken- an Europazentrum an 
der Haaptstad ëmmer méi qualifizéiert Aarbechtskräften aus 
anere Länner un.

GESELLSCHAFTLECH BEZÉIUNGEN  
AM WANDEL:  
D'ÄRA VUN DER PARTICIPATIOUN
De gewerkschaftleche Pluralismus huet sech an der 
Nokrichszäit nach weider verstäerkt. Am Géigesaz zu de Jore 
virum Krich maachen d'Gewerkschafte grouss Efforten, fir d'im-
migréiert Aarbechter ze integréieren an hir Interêten ze ver-
deedegen. Als Géigegewiicht zu engem Patronat, dat och gutt 
organiséiert war (Handelskummer, Industriellefederatioun, 
Gruppement vun de Stolindustrien), kréien d'Gewerkschaf-
ten ëmmer méi Bedeitung am sozialen a politesche Liewen. 
An der Nokrichszäit gëtt hir Aktioun och op gesetzlechem an 
institutionellem Plang unerkannt. Mam Gesetz vum 12. Juni 
1965 iwwer d'Kollektivverträg hunn si e wichtegt Zil erreecht. 
D'Gesetz mécht d'Conciliatioun zur Haaptcharakteristik 
vun de Bezéiungen tëschent Patronen a Gewerkschaften 
zu Lëtzebuerg. De soziale Konsens kritt Virrang virun der 
Konfrontatioun. 

EN AUSSERGEWÉINLECHE WUESSTEM
D'Tertiäriséierung vun der Wirtschaft a vun der Gesellschaft 
gëtt zu Lëtzebuerg vun engem Wuesstem begleet, deen 
op europäeschem Niveau nom Enn vun der Wirtschaftskris 
(Uelegschock, Stolkris) an de Joren 1975 bis 1985 ausser-
gewéinlech ass. Parallel zu dësem Wuesstem klëmmt och 
d'Beschäftegung: D'Gesamtbeschäftegung (beruffstäteg 
Residenten a Frontalieren) verdräifacht sech tëschent 1960 
an 2016 a klëmmt vun 132.700 Persounen am Joer 1960 op 
152.000 am Joer 1985 a 405.600 am Joer 2015. Erméiglecht 
gëtt dësen Opschwong no 1985 virun allem duerch d'Aar-
bechtskraaft vun de Frontalieren an den Awanderer.
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4. DISKUSSIOUNEN
D'Bedeitung vun der Eisen- a Stolindustrie fir d'Entwécklung 
vu Lëtzebuerg.

D'Relatioun vu Wirtschaft a Migratiounsstréim.

Ass eis Wirtschaft ze monolithesch opgebaut?

De Rôle vum Staat a wirtschaftleche Krisenzäiten. 

Wat sinn déi grouss sozial Erausfuerderunge vu Lëtzebuerg 
an den nächste Joren an hunn sech déi par rapport zum 19. 
Joerhonnert verännert?

Wéi sollt ee mam Industriepatrimoine ëmgoen?

3. AUFGABEPROPOSEN
An dësem wirtschafts- a sozialgeschichtleche Kapitel bitt 
sech den Ëmgang mat Statistiken un. D'Schüler sollen 
an deem Kontext Date mat engem wirtschaftlechen 
oder soziale Bezuch sammelen an dës a Form vun enger 
oder méi Statistik(en) resp. Grafike mat alle relevante 
Komponenten (Legend, Gréissteverhältnis etc.) verschaffen. 
Eng Méiglechkeet, u relevant Donnéeën ze kommen, sinn 
d'Informatioune vum Institut national de la statistique et 

des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg 
(STATEC). Wichteg ass an dësem Zesummenhang, keng 
Donnéeën ze huelen, déi just en Ist-Zoustand erëmginn, mee 
par contre op Daten zeréckzegräifen, déi eng Entwécklung 
däitlech maachen. 

Follgend Froe sollte vun de Schüler gekläert ginn: 

 • Wisou hunn si sech fir dës spezifesch Donnéeën 
entscheet?

 • Wat ass de Bezuch vun dësen Donnéeën zur Wirtschafts- a 
Sozialgeschicht?

 • A wéi engem Kontext sinn dës Zuelen entstanen?
 • Wisou gouf grad dës spezifesch Form vu visueller 

Duerstellung benotzt?
 • Wellech Informatioune weist d'Statistik net?2. 

1. 

LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D'Schüler kréie méi en déiwen Abléck an déi Lëtzebuerger 

Wirtschafts- a Sozialgeschicht.
 • Si léieren d'Verknëppung tëscht Wirtschafts- a 

Sozialgeschicht kennen.
 • Si verstinn déi makroekonomesch Bedingungen, déi zum 

Opschwong an de Krise vun der Lëtzebuerger Wirtschaft 
gefouert hunn. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • Si sinn an der Lag, d'Donnéeën a relevante Statistiken ze 

verschaffen an dës ze analyséieren.
 • Si setzen sech mat de Virdeeler a Limitte vu Statistiken 

auserneen.
 • Si kënnen autonom no Informatioune sichen, déi et hinnen 

erlaben, Statistiken ze erstellen.

KUERZEN  
IWWERBLÉCK
An dësem Kapitel gëtt déi Lëtzebuerger Wirtschaftsgeschicht 
vum 19. Joerhonnert u beliicht. Dobäi ginn och ëmmer nees 
sozialgeschichtlech Entwécklungen ervirgehuewen. 

5. VISITTEN 
An dësem Kapitel bidden sech Visitte vum Lëtzebuerger 
Industriepatrimoine un. Verschidde Sitte wieren dofir ganz 
besonnesch gëeegent: 

 • Visitt vun de Frichë vu Belval mat den Héichiewen
 • Visitt am Musée des Mines zu Rëmeleng
 • Visitt vum Industriepark Fond-de-Gras 

PEDAGOGESCHE 
VOLET
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NOTES:




