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Af Christian 2.s Land- og Bylov 1522

/Ole Pedersen

Forordning om Betlere, 1683

Thomas Kingo ca. 1683:
De Fattiges udi Odensee Hospital Allerinderligste og
underdanigste Suk og Søgning
hos vor allernaadigste Herre og Konge.

Christian 5. konge af Danmark og
Norge fra 1670 til 1699. - Danske
Lov 1683, Norske Lov 1687 og
Den Store Matrikel 1688.

Staadere og Trøglere der findes i
Byerne, som haver andensteds
hiemme, skulle strax forvises til de
Stæder, som de ere fødde, eller
haver haft deres Værelse tilforn,
eller tages til Arbeyd;

Kun med et officelt
tiggertegn på brystet
var det tilladt at tigge

Og om nogen siden der i Byen
understaar sig at huuse eller
herbergere dennem, da skal de
derfore straffes af Byens
Ovrighed, som de der huuser andre
Fredløse.

1708

Stormægtigste Monarch, næst Gud vor Lyst og Glæde.
Forlad mig at Ieg i dit Kongeskiød maa græde
Og øse der een Strøm af Vand og Siele-Vee
[ ... ]

Her falder een, som af sin Hals som Hanen galer,
Een anden som et Sviin udgrynter sine Qvaler,
En hvidsler, hujer, slaaer, som Kalven brøler een.
Og skummer, banker sig til jord, til Træ og Steen.
I Vandet falder een, og kand sig intet vare,
Een anden velter sig, i Luens grumme Fare;
Hist kipper Hiertet; Een vil give Aanden op,
Fordi hand langsom har spyt Lungen af sin Krop.
[ ... ]

Subskriptionsliste fra Dr. Tværgade 1799-1800

Frederik 4: Forordning om Betlere

Penge og priser
i begyndelsen af 1800-tallet

1) [ .. ] Vores Civil-Betiente, som Gage af
Os bekommer, af samme deres Gage
aarlig en pro Cento, som ved BetalingensTerminer indeholdes for de Arme [ .. ] De
Geistlige betaler ligeledes efter deres
Kalds og Bestillingers Indkomster en pro
Cento aarligen ...

6) Alle Fattige, som kunde arbejde, enten de ville eller
ej, skal til de Byer, hvor Manufacturer ere indrettede,
hensendes til Arbejde.
Ved indgangen til 1700-tallet levede anslået 5-10 % af den danske befolkning af
tiggeri. - I 1700-tallets København levede op mod 75% af befolkningen under
fattige kår, og 10% var så fattige, at de modtog hjælp fra fattigvæsenet – evt. i
form af et tryglebrev.
(danmarkshistorien.dk)

1 Rigsdaler = 6 mark = 96 skilling
= 25,281 gram sølv.

1 rdl 8 sk – 3 mark 4 sk – 1 mark 10 sk pr.kvt

For 8 skilling kunne man få:
1 pund flæsk
eller 2 pund hvedebrød
eller 2 flasker øl
eller 1 citron
eller ½ pot brændevin
En ko kostede ca. 10 rdl. og en
god hest kostede 20-25 rdl.
En arbejdsmand i København
havde en dagløn på ca. 28 sk.
Skift til kroner 1875.
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Ladegården

1800:

Befolkningstal 900.000

NB! Cirka-tal

- heraf ca. 100.000 i København
- 80.000 i provinsbyer
- 720.000 på landet.
- 4.000 af godsejerstand
- - 256.000 gårdmænd
- - 460.000 husmænd, tjenestefolk
og fattige.

1850
1901
1930

Danmark

Kbh.

1.415.000
2.450.000
3.551.000

130.000
454.000
771.000

I Danmark steg middellevealderen
i 16- og 1700-tallet til 40-50 år.
Personer født i 1750-1799:
Gennemsnitslig levetid: 47,43 år
DK
Kbh.
Fraregnet døde før 3 år: 58,96 år

1822-1908: Tvangsarbejdsanstalt til »Beskæftigelse af Københavns
Fattige ved Fabriksarbejde«.
Drikfældige, arbejdssky og subsistensløse mænd og senere kvinder
kunne indlægges/indsættes på Ladegården.
1908: Nedlagt. Senere blev bl.a. Radiohuset, Forum og Teknisk Skole
bygget på grunden.

Ladegårdsåen
mellem
Blågårdsgade og
Ewaldsgade set fra
Blågårdsbroen.
(Foto omkring 1895.)

De særligt udsatte: Børn, gamle og tyende
Børnehuset blev oprettet i 1662
som et arbejdshus, hvor fattige og
vagabonderende børn kunne
placeres og sættes i
arbejde. Efterhånden blev stedet
også brugt til egentlige forbrydere
– og hed fra 1790 officielt
Tugt- Rasp- og Forbedringshuset.

”Børnehusets Beliggenhed i Midten af Kristianshavn er en
stadig virkende Stankfabrik, formedelst den der til Uldens
Indsmørelse brugende og ufordragelig stinkende raadne
Tran, hvis Uddunstninger (...) tydelig kan føles, hvor Vinden
bærer hen, til stor Ubehagelighed, og med Virkninger, der
ikke kunne være andet, end være Helbreden skadelige.”
Politivennen 4.okt. 1806

Ladegården - stenhuggeriet ca. 1895

1800-årene: Synet på tiggere under forandring

H.C. Andersen
Den lille pige med svovlstikkerne (1845):
Der gik nu den lille Pige paa de nøgne smaa
Fødder, der vare røde og blaa af Kulde; [ .. ]
Ingen havde givet hende en Skilling; sulten og
forfrossen gik hun og saae saa forkuet ud,
den lille Stakkel!
Tegning: Vilhelm Pedersen

Krøblingen (1872): Det er løjerligt fordelt. Vi er alle
Vorherres børn, siger præsten. Hvorfor da sådan forskel!

C. W. Eckersberg - Tiggeren hos de gode mennesker og Tiggeren hos de slette
mennesker (begge fra 1807)

Adolph F. v. d. Recke: I Høsten (før 1867) (Mads Hansen: Marken er mejet, 1868)
Riv saa Marken let!
(Riv i marken let,)
Riv den ei for tæt!
(det er gammel ret)
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Landbobefolkningens
sammensætning
Landbobefolkning i 1901:
ca. 1.500.000
Danmark i alt: ca. 2.500.000

Hans Andersen Brendekilde 1889 - Udslidt

For gårdmandsklassen var den almindeligste form for alderdomsforsørgelse at
gå på aftægt. Hvis man hørte til i den fattige husmands- eller landarbejderklasse
bestod den offentlige forsørgelse i anbringelse på fattiggården.

Kort over fødsler
uden for ægteskab i
procent 1870-74.

Edvard Petersen: Udvandrere på Larsens Plads (1890)

Frantz Henningsen 1888 - Forladt.
Dog ej af venner i nøden

Født 1877 Augusta
i København.
Indsat
til 4 års tugthus i
Vilhelmine
Larsen
1896 for barnemord. Benådet 1897.

Født 1879 i København. Indsat til 3 års
forbedringshus
i 1901
for fødsel
i
Roma Gunhilda
Frederikke
Magnusson
dølgsmål og to barnedrab. Benådet 1903

Erik Henningsen: Summum jus, summa injuria. Barnemordet. (1886)
(”Den højeste ret, den største uretfærdighed”)

Født 1874. Idømt 18 måneders forbedringshusarbejde
i 1897 for barnefødsel
dølgsmål og barnedrab. – Ikke
Gerda iBjørklund
benådet.
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Omkring 1800 levede de fleste af byens
indbyggere i større eller mindre
elendighed. Det gjaldt især de 14.000
tjenestefolk, ca. 6.000 fattiglemmer, ca.
3.000 prostituerede, ca. 1.000
straffefanger og de tusinder af soldater og
søfolk samt deres familier.

Peder Madsens Gang var præget af de
mange bordeller, der fandtes i den smalle
gyde.

Peder Madsens Gang.
1866-1870: ud af 80 børn
blev 19 ældre end fem år.
1871: Distriktslægens rapport.
1873: Nedrevet.

Didrik Badskjærs Gang
- nedrevet 1906

Arbejderbevægelsens indsatsområder:
Overenskomster, Børn, Boliger, Sygdom, Gamle - Drikkeri

1845-70: Tilvækst
på landet 63%
- i byerne 37%

Socialdemokratiets ældste fane.
- Den var i 1872 med i slaget på Fælleden.

1890-1901: Tilvækst
på landet 16%
- i byerne 84%
Børnebespisning i Rønne 1906

Bolignød i storbyen omkring århundredeskiftet
Fra en baggård på Nørrebro
omkring 1900

Husvildebarakkerne på
Ugandavej på Amager

Arbejderne boede ofte i kvist-, kælder-, side- eller baghuslejligheder - der
hvor væggene var skrå, lyset sparsomt, fugten synlig og grundmuring
fraværende.

Erik Henningsen: Sat ud (1892)
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Druk
Årene omkring år 1900
udgør et historisk maksimum
i dansk alkoholforbrug.

Værtshuset Holger Danske i
Farvergade, omkring år 1900

I større byer var udbredt druk.
Det var ikke ualmindeligt
med ½ fl. brændevin (25 øre)
såvel før som efter frokost suppleret med øl (8 øre).
Værtshusene åbnede kl. 04.
En prostitueret kunne på
bordeller i byen fås for 65 øre

Næsten hvert fjerde dødsfald
blandt københavnske
borgere i 1890 havde
alkohol som hovedårsag.

Enghavevej ca. 1908

Klunser ca. 1900

Velfærdsstaten indvarsles
I forbindelse med Kanslergadeforliget blev 55 enkeltlove fra
perioden 1890 til 1930 samlet og forenklet gennem den store
socialreform i 1933 (Steinckes socialreform) –
Flere grupper kunne nu få hjælp uden tab af rettigheder.
Først i 1961 afskaffedes alle tilbageværende
indskrænkninger i de borgerlige rettigheder
ved modtagelse af offentlig hjælp.

Klunser i København ca. 1950

Et par sprittere, bl.a. Lange
Frank (1950)

•
•
•
•

Loven om offentlig forsorg (i st. for Fattigloven)
Loven om folkeforsikring (Sygeforsikring)
Loven om (arbejds-)ulykkesforsikring
Loven om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring (understøttelse i op til 200 dage)
K.K. Steincke 1940

Oversigt: Nogle milepæle i tilblivelsen af vor tids velfærdsstat
1956 oprettedes gennem overenskomst på arbejdsmarkedet en sygelønsordning.
1956 fik alle over 69 år ret til et mindstebeløb i folkepension.
1958 etableredes en hjemmehjælpsordning, som erstattede den hidtidige
husmoderafløsning.
1960 sygekasserne blev åbnet for alle, men med to slags indtægtsbestemte
ydelser – fra 1976: ens ydelser. .
1964 indførtes Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, en obligatorisk ordning
for lønmodtagere
1973 oprettedes en obligatorisk sygesikringsordning betalt via generelle skatter.
1973 indførtes en dagpengereform, som sikrede alle mod større indtægtstab ved
sygdom eller arbejdsløshed.
A-kasserne knyttet til fagbevægelsen under statslig kontrol
1976 trådte Bistandsloven i kraft. En énstrenget struktur, hvor
hjemstedskommunens social- og sundhedsforvaltning uanset årsagerne til
borgerens sociale problemer skal træde til.

Køkken i Saxogade 1950

Offentligt ansattes andel af den samlede arbejdsstyrke:
1950: 8% --- 1960: 10,3% --- 1975: 23,6% --- 1992: 30,7%
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