fattig: norrønt fátœkr første led gammeldags singularis af adjektivet få med
betydningen 'lid(e)t', sidste led et adjektiv norrønt tœkr afledt af tage, ordret 'som
kun har lidt at tage af‘
Billedet tv. - Gård fra Allégade på Frederiksberg. Den oprindelige billedtekst lyder:
”Ejendommen beboedes i en Aarrække af Kludekræmmere og ungarske Fabrikanter
af Rottefælder, Piberensere m.m.” (foto fra Frederiksberg Stadsarkiv)
Billedet th. - Hjemløs mand sover på Rådhuspladsen et sted hvor der er varme i
jorden. Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix
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Ved reformationen i 1536 overgik ansvaret for social- og fattigforsorgen i Danmark fra
kirken til kongemagten og de lokale bystyrer, og der blev indført en skelnen mellem
værdigt og uværdigt trængende fattige. En skelnen, som allerede var forsøgt indført i
Christian 2.s Land- og Bylov i 1522.
Christian 2.s Land- og Bylov er betegnelsen for et meget omfattende lovværk, der
klart brød med middelalderens traditioner inden for lovgivning. - Da Christian 2. (født
1481, regent 1513-1523) fik vedtaget land- og byloven den 6. januar 1522, var det
første gang, at Danmark fik en omfattende lovgivning, der var gældende for hele
kongeriget.
Portrættet af Christian 2. er udført på Lucas Cranach den Ældres værksted cirka 152324 eller senere, og det er det første Lucas Cranach-portræt af kongen på dansk jord.
To lignende portrætter af Christian 2. har været kendt i mere end 100 år og befinder
sig på kunstmuseerne i Leipzig og Nürnberg. Christian 2. boede i vinteren 1523-24
boede hos Lucas Cranach, som var maler og borgmester i byen Wittenberg, hvilket
gav ham anledning til at høre Martin Luther prædike – kort efter var Christian
overbevist lutheraner. .
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Forordningen om Betlere fra 5. maj 1683 var den første fattigforordning efter
indførslen af det enevældige styre i 1660. Loven gjaldt for landdistrikter og
købstæder, men ikke for København. - I første omgang søgte man via lovgivningen at
regulere tiggeriet ved at opdele tiggerne i værdige og uværdige. Den statslige
fattigforsorg havde siden reformationen i 1536 fortrinsvis bestået i uddeling af
tiggertegn til de børn, gamle og syge.
Han støttede sig i høj grad til sine embedsmænd; til tider så meget, at magten reelt
blev taget ud af hans hænder. - Et eksempel herpå er den store indflydelse,
rigskansler Peder Griffenfeld fik i de første år af Christians regeringstid.
Christian 5. havde held med at etablere kolonier i Afrika og Caribien som led i den
danske trekantshandel.
Skåne, Halland og Blekinge fik han ikke tilbageerobret.
I tiden fra 1276 og til 1710 blev området invaderet 39 gange.
Pistol via fransk pistolet (ca. 1550) eller tysk Pistole fra tjekkisk pistala 'fløjte'
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Fæstebønderne betalte afgift til hospitalet i form af hoveri og naturalieydelser som
korn, smør, fjerkræ og brænde. Hospitalsledelsen var ansvarlig for inddrivelse af
disse ydelser - et arbejde der i praksis blev varetaget af en ridefoged.
Da statens skattetryk blev forøget op gennem 1600-tallet, fik fæstebønderne sværere
og sværere ved at overholde deres forpligtelser til hospitalet. Efter den skånske krig
(1675-1679) blev forholdene helt katastrofale.
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I 1708 indledte den enevældige danske stat et opgør med udformningen af den
statslige fattigforsorg, som Danmark havde haft siden reformationen i 1536. -- Hidtil
havde fattighjælpen bestået i at tildele de "værdigt trængende", dvs. børn, syge og
gamle, som ikke kunne arbejde og forsørge sig selv, retten til at tigge.
Tiggeriet var imidlertid blevet et omfattende samfundsproblem, som man ønskede at
komme til livs. Derfor blev tiggeri nu forbudt. I stedet skulle fattighjælpen finansieres
gennem frivillige bidrag og skat blandt andet fra gejstlige og embedsmænd, og
man forsøgte man at skabe et enstrenget, administrativt system med
fattigdirektørerne i København som øverste myndighed.
I praksis blev de fattige ofte forsørget ved omgangsforsørgelse. Princippet var, at den
fattige gik fra gård til gård og blev forsørget nogle dage hvert sted. Det var præsten,
der organiserede omgangsforsørgelsen og bestemte, hvor længe det enkelte hushold
skulle have den fattige boende. Omgangsforsørgelsen var i overensstemmelse med
den sociale forpligtelse, der lå i husholdet, til at forsørge børn og tyende; sognets
fattige blev en del af husholdets forpligtelse i nogle dage. Forsørgelsesformen er kun
kendt i Skandinavien og blev tilsyneladende ikke benyttet i andre europæiske lande.
Den blev først forbudt med den nye fattiglov i 1891.
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Den mest udbredte mønt på Frederik IVs (1671-1730) tid var otteskillingen, som
også blev kaldt en "Paryk-skilling" efter kongens portræt på forsiden.

En ´styver´ (= 2 skilling) var en betegnelse, som blev anvendt i Danmark i 1600- og
1700-årene bl.a. af Ludvig Holberg i første akt af komedien ´Jeppe paa Bierget´, fra
1722, hvor Jeppe drikker brændevin hos Jakob Skomager. Da Jakob ikke længere vil
give kredit, udbryder den tørstige Jeppe ærgerligt: "Der har du en Styver da, din
Pracker! nu er det giort, drick nu Jeppe!”
Fra 2. akt af Ludvig Holbergs komedie fra 1722, ´Jeppe paa Bierget´, ved vi også, at
ridefogeden tjente 50 rigsdaler om året, mens baronens sekretær årligt fik udbetalt
ikke mindre end 200 rigsdaler, hvad der får Jeppe til at udbryde: "Du skal have
Dievelen icke 200 Rdr. herefter, hvad Gavn giør du for 200 Rdr. Jeg maa selv slæbe
som et Beest, og staa paa Laden fra Morgenen til Aftenen (...) 200 Rigsdaler, det er jo
at flaae Huden af sit Herskab...”
Kilder til Penge og priser:
http://helec.dk/Rigsdaler.pdf og http://assistens.dk/120-rigsdaler/
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De ældste folketællinger er behæftet med adskillige fejl og 1850-tællingen er pga.
krigssituationen heller ikke uangribelig.
Tallene for 1901 angiver folketallet indenfor de grænser, Danmark fik ved Freden i
Wien 1864.
1805 fandtes 55.000 gårde og ca. 60.000 husmandshuse, men i løbet af 1800-tallet
steg husenes antal til ca. 200.000. Heraf var flertallet helt eller delvis jordløse. - I 1850
levede 80% af befolkningen på landet, mens det i 1901 var ca. 60% og i 1930 ca.
40%. – I dag ca. 10%.
I 1700-tallet døde 20-25 % af børnene, inden de fyldte 1 år. Yderligere 10 % døde,
inden de blev 10 år. Kombinationen af dårlige hygiejniske forhold, dårlig kost og en
yderst mangelfuld lægevidenskab havde den effekt, at dødeligheden for visse grupper
af børn var på hele 50 %.
Spædbarnsdødeligheden var i midten af 1850'erne på et niveau tæt på 15%.
I 1847 fik fødselslægen Ignaz Semmelweis overbevisende resultater på Allgemeines
Krankenhaus der Stadt Wien af at læger, jordemødre og sygeplejersker vaskede deres
hænder. Det nedsatte dødeligheden af den udbredte barselsfeber ca. 18% til 1-2% og
reducerede markant spædbørnsdødeligheden. - Han blev af den etablerede
medicinske sagkundskab modsagt og modarbejdet og endte sine dage på et
sindssygehospital i 1864.
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1548: Ladegård til Københavns Slot
1658-60: Skudt i grus under svenskekrigen
1710: Indrettet til kvæsthus (krigshospital).
1710-11: Pesthospital – senere institution for de hjælpeløse
Ladegården ved Ladegårdsåen og Sankt Jørgens Sø i København var oprindeligt en
avlsgård opført 1623 til Københavns Slot, anvendtes 1733-67 til Krigshospital for
Landmilitæretaten, men blev senere sindssygehospital og fra 1822
tvangsarbejdsanstalt. Som sådan fungerede den indtil 1908, da det nye Sundholm på
Amager kunne indvies. - Ladegården blev revet ned i 1930.
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Hvor man i 1708-forordningen talte om lokalsamfundets kristne pligt, var denne i de
nye love fra 1799, 1802 og 1803 blevet til en social pligt.

Denne ændring i argumentationen åbnede for, at der kunne stilles modkrav til
modtagerne af fattighjælp. Dette førte til et tab af civile rettigheder til gengæld for
modtagelsen af fattighjælpen.
Udviklingen kulminerede i Grundloven af 1849, hvor fattighjælpen på den ene side
blev en grundlovssikret ret, men samtidig medførte tab af den mest fundamentale
demokratiske rettighed, valgretten.
I den første telefonbog for København fra 1881 var der kun 22 abonnenter. Men
i 1899 var tallet 9.687 og i 1992 840.546.
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Rasphusfangerne blev sat til at raspe, dvs. findele, træ indeholdende farvestoffer, fx
blåtræ (fra Mexico), som blev brugt på farverier. Raspning var et meget anstrengende
og usundt arbejde, som misfarvede fangernes hud, og strafformen anvendtes kun for
særlig farlige mandlige fanger. Rasphuset ophævedes ved lov i 1850.
Den 31. juli 1815 var der optøjer i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset. Fangerne
protesterede mod de ringe forhold i fængslet.
54 fanger blev i februar 1816 dømt fra livsstraf til tre års rasphusarbejde. Fangerne
gjorde igen oprør 1817 og stak bygningen i brand.
Militæret blev sat ind - 14 fanger blev henrettet.
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Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783 -1853) var en dansk maler, som lagde grunden
til den danske guldalders malerkunst. Hans elever hørte til denne periodes største
kunstnere, fx Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen,
og derfor betragtes han også som en af den danske guldalders hovedpersoner.
------------------------------------------Samfundsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Johannes Andersen:
I Danmark har vi et system, der sikrer, at personer, som vel at mærke lever et
nogenlunde mådeholdende liv, ikke lider nogen nød. Derfor er der ikke nogen reel
grund til at tigge og altså heller ikke nogen grund til at give tiggere penge, siger
Johannes Andersen.
JyllandsPosten 17/12-2009
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Den 19. december 1880 skrev Herman Bang (1857-1912) artiklen ”Fattigliv” til avisen
Nationaltidende om et besøg på en fattiggård:

”Men hvorfor er alle ord dog misbrugte, så intet udtryk kan fortælle Dem, hvor
forfærdelig denne byldebesatte nøgenhed var, intet udtryk kan male Dem denne
kommodes stinkende indhold, dette bords elendige svineri?”
Herman Bang: Fattigliv (1880), Syerskernes fest (1883)
Georg Brandes ofte foredragsholder i Arbejdernes Læseselskab (1878-90)
Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød, Et Grundskud (Fra Hytterne 1887)
Jeppe Aakjær: Vredens børn (1904), Jens Vejmand (1905)
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Maleriet ”Udslidt” fik et præg af politisk debatindlæg i avisartikler. Der var dog
forskellige opfattelser af billedet, nogle så det som en kunstnerisk triumf, andre som
et mislykket forsøg på at skildre en tragisk hændelse og andre igen det som
propaganda mod kapitalismen.
Landboreformerne havde skabt en nogenlunde velaflagt stand af gårdejere og et stort
proletariat af husmænd med for lidt jord, daglejere uden jord og omstrejfende flokke
af tiggere. Det var dem der sultede. På fattiggården, hvor sognets enlige, gamle og
andre uarbejdsdygtige var samlet, var nøden værst.. Ofte levede man længe på kål,
kartofler eller brødskorper i "klarsovs", dvs. i kogevandet.
Fra begyndelsen af 1890’erne gennemførtes en række nye love for fattige og gamle,
der brød med de hidtidige principper. I 1891 blev Fattigloven revideret, ligesom
Loven om anerkendte Sygekasser blev vedtaget i 1892. Med disse nye love blev det
nu muligt at få statslig støtte til lægebesøg, jordemoder og begravelse. Samtidig blev
det muligt for folk at melde sig ind i offentligt støttede sygekasser og dermed sikre sig
hjælp under sygdom.
Endnu mere bemærkelsesværdig var dog Loven om Alderdomsunderstøttelse,
ligeledes fra 1891. Denne lov medførte, at ’værdigt trængende’ over 60 år, der i de
sidste 10 år ikke havde modtaget fattighjælp, fik ret til understøttelse uden at miste
deres stemmeret.
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H.A. Brendekilde: En Landevej 1893 – Detalje // Gammel kone - Foto fra1910
(Københavns Museum)

I 1901 bor ca. 1.500.000 på landet. Langt de fleste af dem er mindre husmænd,
landarbejdere og tjenestefolk. Fra 1860 til 1905 voksede antallet af huse på landet fra
ca. 140.000 til ca. 212.000, mens deres samlede areal kun voksede fra ca. 39.000
hartkorn til ca. 43.000 htk. Arbejdstiden er ikke fast, og arbejdsgiveren råder over
arbejdskraften døgnet rundt .
Flertallet af husmændene lever omkring eksistensminimum. – Efter 1849 har de iflg.
Grundloven stemmeret, men stemmeafgivningen blev først i 1901 hemmelig.
Tyendeloven 1854 forpligter arbejdsgiveren til at give den ansatte en udtalelse i den
såkaldte skudsmålsbog, hvis han eller hun skifter plads og tyendet har pligt til at
melde sig hos myndighederne, når de får ny plads. Skudsmålsbogen bliver af de fleste
betragtet som et brændemærke. Hvis skudsmålsbogen bliver væk, kan det medføre
straf.
Tyendeloven giver arbejdsgiveren ret til at fyre tyendet for selv den mindste forseelse
og ret til at prygle pigerne til de er 16 og drengene indtil de fylder 18 år.
Tyendet har ingen politiske rettigheder som f.eks. stemmeret. Det får de først i 1908
til sognerådene og i 1915 til Folketinget.
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I 1880'erne udvandrede 88.000 danskere til USA. Over 300.000 danskere - cirka en
tiendedel af befolkningen - tog fra 1850 til 1914 turen over Atlanterhavet sammen
med 35 millioner europæere.
Mange af dem benyttede Dampskibsselskabet Thingvalla, der var blevet oprettet i
1879.
På dette billede fra 1890 (135,6 × 216 cm) har maleren Edvard Petersen skildret
afrejsen fra Larsens Plads, maleriet findes på kunstmuseet ARoS i Aarhus.
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Maleriet "Forladt. Dog ej af Venner i Nøden" kan ses som et kunstnerisk tværsnit i en
historisk udvikling i synet på uægte børn og deres mødre og fædre, der fandt sted i
den danske befolkning og lovgivning fra 1700 og frem. Fra at al udenomsægteskabelig
seksualitet blev betragtet som syndigt i en kristen forståelse og derfor var strafbart, så
blev det omsorgen for barnets og moderens tarv, såvel som fokus på faderens
pligter, der i stedet blev pejlemærker for lovgivningen og samfundssynet i denne
sammenhæng.
Frants Henningsen er bror til maleren Erik Henningsen
Nordjylland, Fyn og København er de områder, hvor det stod værst til med
„sædeligheden”. I København lå Fødselsstiftelsen, hvor ugifte mødre fra hele landet
siden 1750 kunne føde uden at skulle opgive navnet på faderen.
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Annette Hansen har i Fynske Årbøger 2012 skrevet kapitlet De hemmelige fødsler - en
analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på Fyn i 1850-1880. I denne
periode var det 10-11% af alle landets børn, der var født uden for ægteskab - for
Fyn var tallet på 14%. De fleste graviditeter uden for ægteskab ramte tjenestepiger,
der arbejdede enten på en gård eller hos en rig familie i de større byer.
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Augusta Vilhelmine Larsen. Født 1877 i København. Indsat til 4 års tugthus i 1896 for barnemord.
Benådet 1897. Hun blev i 1895 gravid med sin forlovede Johansen, og turde hverken fortælle det til
ham eller sine forældre. Svangerskabet skjulte hun, og en dag, hvor hun var på arbejde på en
chokoladefabrik, mærkede hun veer. Hun gik hjem og fødte i hemmelighed i sin seng. Barnet kvalte
hun og gemte under dynen. Det blev fundet af en tilkaldt jordemoder. Augusta angrede dybt, og efter
overstået fængselsstraf agtede Johansen at gifte sig med hende.
Gerda Bjørklund. Født 1874. Idømt 18 måneders forbedringshusarbejde i 1897 for barnefødsel i
dølgsmål. Hun havde i stående stilling på sit kammer født et levende drengebarn. Hun havde taget
barnet op til sig i sengen, men da hun vågnede ca. 3 timer efter, var det dødt. Fødslen hemmeligholdt
hun, og hun fik barnefaderen til at nedgrave liget. Den sidste tid af fængselsopholdet tilbragte hun på
sygehus og sindssygeanstalt.
Roma Gunhilda Frederikke Magnusson. Født 1879 i København. Indsat til 3 års forbedringshus i 1901
for fødsel i dølgsmål. Benådet 1903. Hun var i 1898 blevet gravid med en slagtersvend. Hun fødte i
hemmelighed en dreng, som hun ikke mærkede liv hos. Barnet og efterbyrden blev gemt i en
kommodeskuffe, og fire dage efter gravede hun det ned i Charlottenlund Skov. I 1900 blev Roma igen
gravid og fødte atter hemmeligt. Denne gang gemte hun først liget i en skuffe, og en uge efter lagde
hun det i en retiradetønde.
Fængsel på vand og brød var en særlig frihedsstraf, der blev indført i 1866.
En fange, der blev idømt fængsel på vand og brød, fik kun vand, rugbrød og groft salt at spise. Man
blev idømt et antal dage på vand og brød, dog afbrudt af mellemdage på sædvanlig fangekost. Højeste
antal strafdage var 6 x 5 dage på vand og brød. Straffen blev afskaffet 1930.
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Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdoms Focus her i Byen?
Rapport af distriktslæge Ulrik for Københavns 5te Fattigdistrikt 1871 på foranledning
af Politidirektør etatsråd Crone - efter en henvendelse fra formanden for
Sundhedskommissionen, Professor dr. med Hornemann. - 35 sider i Hygiejniske
meddelelser, 7. binds 1. hæfte 1871
Gaden var berygtet som slumkvarter. I 1871 blev gaden beskrevet som den sidste
station før fattiggården. Den var berygtet for sine drukkenbolte, ludere (selv om
bordellerne officielt blev lukket i 1869) og lommetyve.Men der boede også
”almindelige mennesker”, f.eks. en bedstemor med sine to børnebørn, der havde en
lejlighed på syv kvadratmeter – og her boede endvidere to logerende ældre damer. I
1866-1870 blev der lavet en undersøgelse, der viste at ud af 80 børn født i gaden,
blev kun de 19 ældre end fem år. - Der blev holdt køer i én af ejendommene i Peder
Madsens Gang.
Gaden var meget smal, og to vogne kunne ikke passere hinanden. Man sagde, at
gaden var så smal at en fuld mand kunne holde balancen ved at støtte med
hænderne på husene på hver side af den. Omkring 1873 blev gaden nedlagt og
erstattet af Ny Østergade. Et par huse i den nuværende passage Pistolstræde fik dog
lov at blive stående.
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Frygtelig Ildebrand i Didrikbadskjærs Gang, idet nemlig 2 Personer omkom ved at
styrte sig ned i Gaarden, for at redde sig for at blive indebrændte. Det er senere
oplyst, at de ere blevne nødsagede til at gribe til dette Redningsmiddel, fordi Naboen
negtede dem Adgang til at redde sig igjennem hans Huus. (Kjøbenhavnsposten 30.
april 1837)
"Held Den, som sove kan i Ro og Mag”
Dette være sagt i anledning af de optrin som næsten udelukkende hver aften og nat
finder sted i kælderen under huset nr. 202 i Didrik-Badskjærs-gang næsten uafbrudt
fra kl. 10 til henimod 2 til 3 om morgenen. I denne afskummets og nedrighedens
knejpe, denne dydens morderhule, finder flere offentlige skøger deres tilflugt. Der
udøver de deres nedrige håndtering og som følge deraf foregår der i samme de mest
rasende optrin med skælden og smælden, banden og slagsmål, hvin og skrig, og ofte
høres om natten sande mordskrig opstige derfra, som genlyder over hele nabolaget
og opfylder enhver sovende eller vågende med skræk og angst. (Politivennen nr.
499. Løverdagen den 23de Juli 1825)
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Den 15. oktober 1871 stiftedes et landsdækkende socialistisk arbejderparti under
navnet »Den internationale Arbejderforening for Danmark«. Partiet blev organiseret
på basis af faglige sektioner og opnåede i tiden frem til maj 1872 et medlemstal på
ca. 8000, fordelt med 5000 i København og 3000 i provinsen. Fra eftersommeren
1871 blev Internationale infiltreret af politispioner og betalte »stikkere«. Formålet var
at komme foreningen til livs, men problemet var, at Internationale ifølge Grundloven
var lovlig. Det gjaldt derfor om at fremtvinge en situation, der kunne få foreningen til
at overtræde loven. Anledningen blev en murerstrejke, hvor udsigten til et
forestående nederlag for murersvendene fik Internationale til at indkalde til et stort
folkemøde på Nørre Fælled.
Under dække af truslen om en revolution fik politidirektør Crone regeringens
opbakning til at udstede forbud mod afholdelsen af mødet. Louis Pio ønskede mødet
afholdt trods vaklen i ledelsen, og følgen blev at politiet om morgenen 5. maj
arresterede og fængslede de tre ledere, Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff. Om
eftermiddagen trodsede ca. 30.000 mennesker forbuddet og søgte at trænge ind på
fælleden. Her blev de mødt af politi med knipler og husarer med dragne sabler og
efter nogle timers tumulter drevet tilbage til byen. Slaget på fælleden endte uden
dødsofre, men lederne fik et fængselsophold, der mærkede dem for livet.
Kilde: https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/temaer/den-tidligearbejderbevaegelse/
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Børnebespisning i Rønne, finansieret af Børnehjælpsdagen. – Andre steder i landet
stod bl.a. også Frelsens Hær og fagbevægelsen for bespisningen af fattige børn.
Børnebespisning var udbredt over hele landet i begyndelsen af 1900-tallet.
Børnehjælpsdagen er en landsdækkende og upolitisk hjælpeorganisation, der siden
1904 har arbejdet for anbragte børns vilkår i Danmark.
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I året 1904 lever flere end 50% af Danmarks befolkning i byer - i 1800 var det 25%.
En opgørelse over boligers størrelser i København i 1880 viser, at ud af samlet set
24.000 lejligheder er 70% på mellem 25-30 kvadratmeter.
Der er intet, der tyder på, at lejlighedernes størrelse år 1904 er blevet større.
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg besluttede i december 1916 at opføre de
første syv blokke i et senere større kompleks af husvildebarakker på den sydlige og
yderste del af Finsensvej. - I 1919 kom tre tilsvarende blokke til på den anden side af
Nis Lorenzens Vej, og i 1924 opførtes samme sted ud mod Sønderjyllands Allé,
Christian Paulsens Vej og Nis Lorenzens Vej tre sammenbyggede fløje med forhaver
og stuer ud mod vejene.
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Erik Henningsen, 1855-1930, dansk maler og tegner, bror til Frants Henningsen. Erik
Henningsen blev uddannet på Kunstakademiet i 1873-77 og knyttedes til foreningen
Bogstaveligheden, der var et forum for realismens medmenneskelige idealer om
skabelsen af et bedre samfund gennem oplysning og debat.
Vi kender ham bl.a. fra hans reklame for Tuborg og hans billede: Møde i
Bogstaveligheden (1910), hvor J.P.Jacobsen i 1882 læser novellen Pesten Bergamo
højt.
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Storm P boede i sin barndom i nr. 10
De lave huse langs med Enghavevej, ”Slagtergårdene”, var de eneste tilbageværende
bygninger, der kunne give et billede af, hvordan Vesterbro så ud i 2. halvdel af 1800tallet. – ”Slagtergårdene” blev efter en omstridt kommunalbestyrelsesbeslutning
revet ned 2019.
Før den kraftigere befolkningsvækst og medfølgende spekulationsbyggeri i slutningen
af 1800-tallet var Vesterbro en forstad. Disse lave huse var den sidste rest af dette
forstadsbyggeri.
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Menuen fra Café Paraplyen på hjørnet af Vestervoldgade og Jernbanegade:
Middag med tre retter 1.05 – 1,15 kr.
Smørrebrød fra 5 – 10 øre
Et glas øl 8 øre
En Cognac 15 øre, men så måtte man også selv hælde fra flasken.
I 1914-18 hærgede første verdenskrig Europa, hvilket havde fået de danske
fødevarepriser til at stige voldsomt. Derfor besluttede regeringen, at høsten fremover
skulle bruges til mad og ikke til brændevin, som dengang blev lavet på korn. Midlet
var en afgiftsstigning i 1917, som mere end ti-doblede prisen på brændevin. Det
betød en mærkbar nedgang i brændevinsforbruget.
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De små tobakskiosker havde den gang billig kirsebær -og solbærlikør stående på
hylden. I de større butikker som supermarkederne, materialisten og apoteket kunne
der købes finsprit/hospitalssprit. Når man blandede hedvinen med spritten,- så blev
man stjerne stiv. – Almindelig var også blandingen af sprit og sodavand, især
hindbærbrus.
Da ethanol er et nydelsesmiddel er det underlagt en ret høj skat. For at kunne sælge
ethanol til andre formål uden beskatning, denatureres den (ofte), det vil sige at der
tilsættes kemikalier, som gør ethanolen udrikkelig. Tidligere brugte man pyridin til
husholdningssprit, men da det blev almindelig kendt, at det kunne fjernes med aktivt
kul, gik man over til andre stoffer. For tiden er diethylphthalat det mest brugte i
husholdningssprit. Hospitalssprit kan være denatureret med isopropylalkohol. - Disse
tilsætninger indebærer kvalme og opkastning, men ellers ingen øget risiko ved
engangsindtagelse.
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Ulykkesforsikringen bygger - naar den som et Led i Sociallovgivningen angaar
Arbejderklassen - paa det Princip, at Arbejdsgiverne skal bære det økonomiske Ansvar
for de Ulykker, som indtræffer under Arbejdet, saaledes at Udgifterne regnes som en
Del af Erhvervets Produktionsomkostninger. (Steincke, 1933)
Socialreformen af 1933 indførte et rettighedsprincip, der betød, at hvis man opfyldte
bestemte kriterier, skulle man have ret til at modtage fastsatte ydelser uden at miste
nogle rettigheder. Man fik som borger således krav på ydelserne, hvis man opfyldte
kriterierne. Desuden var ydelsernes størrelse fastsat efter objektive kriterier og ikke
på subjektive skøn.
Loven om folkeforsikring betød, at staten gav flere penge til sygekasserne, og at
muligheden for at få hjælp fra sygekasser blev bestemt af ens indtægt. Ydelserne blev
pristalsreguleret.
Steincke udgav i 1933 en ”Socialreformen – en kortfattet Oversigt” – 72 sider, hvor
han havde disponeret stoffet således: I. Ulykkesforsikring (7 s.), II.
Arbejdsløshedsloven (4 s.), III. Folkeforsikringen (14 s.), IV. Offentlig Forsorg (20 s.)
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I 1958 blev tilladelsen givet til nedrivning af karreens bag- og mellemhuse. Hvor
bag- og mellemhusene havde ligget, blev der efter rydningen anlagt grønne rekreative
områder med bænke og legeplads for børnene.
Den totale fornyelse af området med nedrivning af forhusene blev skubbet ud i
fremtiden. Først i 1985 blev det og de øvrige forhuse ned mod Matthæusgade revet
ned i overensstemmelse med lov om byfornyelse fra 1983.
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Bistandsloven samarbejdede alle 1960’ ernes love og samlede de efterhånden
talrige institutioner (børne- og ungdomsværn, sygekasser, revalideringscentre,
mødrehjælp) i en kommunal social- og sundhedsforvaltning med et rådgivende
amtskommunalt socialcenter som overordnet led. En enkelt sagbehandler ofte i
samarbejde med en behandlergruppe skulle herefter løse borgernes sociale
problemer som en samlet helhed, mens en ankestyrelse skulle sikre hans rettigheder,
fortrinsvis i pensionssager.

En måling som Epinion foretog for DR januar 2013 viste, at 33% af befolkningen var
helt eller delvist enige i, at langtidsledighed skyldtes, at de ledige ikke vil tage de job,
der var til rådighed . 47% af de borgerlige vælgere mente, at længere tids ledighed
skyldtes, at dagpengemodtagere ikke ville tage de ledige job.
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