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ed den storre Frihed og Selvstændighed, som siden 

1848 er bleven indfort i alle vore Forhold, folge ganske 

naturligt storre Forpligtelser for Statens Borgere. For den 

frie Forfatnings Indforelse var man under Absolutismen 

bleven saaledes vant til at Regjeringen sorgede for alting, 

at det i det hojeste faldt en og anden ind at kritisere dens 

Foranstaltninger, men ingen tankte paa selv at tage fat og 

gjore noget, og der var faa at sige heller ingen Plads for 

faadan Selvvirksomhed. Siden 1848 er der i denne Hen

seende foregaaet store Forandringer hos os; mere og mere er 

den Bevidsthed trangt ind i Folket, at det er enhver Stats

borgers Pligt at osfre sin Tid og sine Krcrfter i hele Sam

fundets Tjeneste, forfaavidt det kan fke uden Tilsidesættelse 

af eller Skade for hans private Stilling og Virksomhed. 

Men uagtet der ganske vist er gjort store Fremskridt i denne 

Retning, staa vi dog endnu kun ved Begyndelsen, der staar 

saare meget tilbage at onske og at gjore; endnu er der alt

for mange, som holde sig tilbage og saavidt muligt unddrage 

sig enhver Byrde, som Hensyn til det almindelige bedste 

maatte lcegge paa dem; endnu er der altsor mange, hvis 

Synskreds er saa indskrcrnket, at de ikke formaa at hcrve 

Blikket udover deres egen fuevre Kreds og mene at have 

gjort nok, naar de passe deres egen Forretning, om denne 

end lader nok saa megen Tid og nok saa mange Krcrfter til

bage til deres Naadighed. Enhver, der folger en lille Smule 



med de offentlige Anliggender her i Kjobenhavn, vil derfor 

snart se, at det er en temmelig indskrcrnket Kreds as Mand, 

der udfore offentlige Tillidshverv; deres Navne gaa igjen, faa-

fnart et eller andet Foretagende skal fattes igang. Saafnart 

en Mand, der har Evne til at udfore de ham betroede Hverv 

paa en tilfredsstillende Maade, tilbyder sin Tid og sine Kris

ter i det offentliges Tjeneste, vil han ved euhver Lejlighed 

blive sogt, saa stal han vcrre Medlem af Alverdens Kommis

sioner, deltage i Bestyrelsen af de mest forskelligartede Fore

tagender og vcrre med i alle mulige Komiteer og For

eninger; faaledes bliver den ene Byrde efter den anden lagt 

paa hans Skuldre, saa at Byrden ikke alene bliver ufor

holdsmæssig tung, meu saa tung, at det synes ubegribeligt, 

at han kan bcrre den. Ja man har i Sandhed god Gruud 

til at beundre saadanne Mands Udholdenhed, der altid maa 

holde sor, og det er ofte ncesten ufatteligt, hvorledes de ved 

Siden deraf kunne besorge deres egne Anliggender. Der er 

intet Sporgsmaal om, at man paa alle Sider vilde vcrre 

godt tjent med, at Arbejdet fordeltes noget mere ligeligt, saa 

det ikke altid var de samme Mcrnd, der maatte trcrkke det 

store Lcrs. Mange gode Krcrster, som sortrcrsseligt kunne 

bruges i sorskjellige Retuiuger, holde sig nu tilbage, og dog 

vilde mange ganske vist kunne finde storre Tilfredsstillelse og 

Glcrde ved at auveude uoget af den Tid til almennyttige og 

velsignelsesrig? Foretagender, som nu auveudes til de mange 

Nydelser, Adspredelser og Forlystelser, hvortil vor Stad kun 

giver altsor rig Lejlighed, og hvori megen Tid og mange 

Krcrster i alle Samfunds-Klasser forodes. Men sor at 

Arbejdet og Byrderue kunne blive noget mere ligelig fordelte, 

maa det i en ganske Grad end det endnu er Tilscrldet blive 

indlysende for enhver Borger, at det er hans ligefremme 
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Pligt efter Evne at bidrage til det hele Samfunds Gavn, 

hvortil han horer, og give sin Skjerv baade af Tid og Krcrfter 

til Fremme og Udvikling af alt hvad der kan tjene til det 
heles Tarv. 

Som en Sag, der i Scrrdeleshed maa ligge enhver 

Borger paa Hjerte, og til hvis Fremme og Udvikling alle paa 

forfkjellig Maade kunne virke, uden at det behover at vcrre 

til Hinder for deres ovrige Virksomhed, vil jeg her ncrvne 

den private Godgjorenhed, det private Understottelsesvcrsen 

eller det frivillige Fattigvcrfen. Det er en Sag, som 

ganske vist har en langt storre Betydning end mange, som 

ikke have tcrnkt alvorlig derover og kun have et ganske lose-

ligt Begreb om vore Fattigforhold, ere tilboielige til at til-

lcrgge den. At henlede Opmcrrksomheden herpaa og mnlig 

klare Blikket derfor hos en og anden og derved vcrkke Lysten 

til at tage sat derpaa, er Hensigten med de esterfolgende Blade. 

Skjoudt jeg meget godt foler, hvor mangelfuld denne 

Behandling af Sagen er, og hvor langt fra den svarer til 

den Maade, hvorpaa jeg kunde onfke denne Sag bragt frem, 

har jeg dog ikke villet opsatte at komme srem med hvad jeg, 

oplcrrt as den Erfaring, jeg har hostet under adskillige Aars 

Syslen med denne Sag, kan have at sige derom og beder 

den vellige Lcrser undskylde, om baade Fremstillingen og An

ordningen af Stoffet kommer til at bcrre vel meget Prcrg af, 

at det er skrevet i Stumper og Stykker, saaledes som min 

knap tilmaalte Tid tillod det, saa det ikke engang er bleven 

saa godt, som det kunde vcrre bleven, naar der var undt mig 

mere Ro og Tid til Arbejdet; — om end det villigt stal 

indrommes, at det endda vilde vcrre daarligt nok. Vil nogen 

sporge, hvorledes jeg efter en saadan Jndrommelse alligevel 

kan sole Trang til at udtale mig offentlig om dette Anlig--
1» / 



4 

gende, da er Svaret dette: ncestefter den varme Interesse, jeg fsler 

derfor, har det sin Grund i den Velvillie og Anerkjendelse, som 

Christianshavns Understottelsesforening har modt fra mange 

Sider og den Stilling, hvori jeg som en af dens Stiftere og 

nu i 3 Aar dens Formand staar til denne Forening. Derved har 

jeg haft god Lejlighed til at indsamle Erfaring angaaende 

de fattiges Forhold og Bilkaar og angaaende den bedste 

Maade at komme dem tilhjcelp paa. Her paa Christianshavn 

ere Fattigforholdene af den Natur, at der deri ligger en 

meget stcrrk Opfordring til at gjore noget for at afhjcrlpe 

Noden og foge at hindre den totale Bdelaggelfe og Elen

dighed, hvori mange uden Understottelse maatte synke. Deri 

ligger Grunden til Stiftelsen af Christianshavns Understot-

telsesforening; den er faa at sige opstaaet og voxet frem af 

sig selv ved Forholdenes Magt, og netop dette, at den har 

sin naturlige Grund i Forholdene og ikke ved kunstige Midler 

er fremkaldt og vedligeholdt, kan anfores som Grunden til 

at den har kunnet fore et sundt og friskt Liv, der Gud vcrre 

lovet hidtil bestandig er bleven kraftigere og fyldigere, faa det 

tor haabes, at den allerede har udrettet lidt og fremdeles 

vil kunne udrette mere godt. Som et enkelt Exempel paa, 

hvorledes det er Fattigforholdene selv, der have fremkaldt 

Understottelsesforeningen maa folgende staa her. Min Jnd-

trcedelse i Embedet som Prcrst i Vor Frelsers Menighed 

paa Christianshavn for 6 Aar siden var et Besog hos en 

fattig Kone, som jeg blev kaldet til. Hun laa i Barselseng 

med sit 6te Barn, og samtidig med, at hun blev forloft, tog 

Manden sig selv af Dage af Fortvivlelse, fordi han ingen 

Udvej saa til at ernare saa stor en Familie. Her behoves 

ikke et eneste Ord for at paavife, hvor stor Opfordring der 

i en saadan Begivenhed laa til alvorligt at tage Fattigfor



holdene under Overveielse og forsoge at gjore noget for at 

imodegaa saa megen timelig og aandelig Nod. Dette er 

kun et enkelt Exempel, og om der end ikke kan anfores mange 

saa talende, saa kan der dog let anfores mange, der raabe hojt 

nok og paa den klareste Maade lagge for Dagen, hvor nod-

vendigt det er, at den frivillige Godgjorenhed ikke alene tager 

sig af Noden, men gjor det saaledes, at der kommer en saa-

dan Orden deri, at Krafterne ikke spredes og spildes, men 

samles og organiseres, saa at de virkelig kunne udrette noget 

imod den Armod og Elendighed, som er meget stor allerede 

og utvivlsomt vil blive endnu meget storre og forfærdeligere, 

naar den ikke paa enhver mulig Maade bekampes. Dertil 

bor enhver rakke Haanden, og jeg vilde gjerne, at disse Blade 

skulde vare en saadan lille Haandsrakning. 

Statistiske Oplysninger vise tilstrækkeligt, i hvilken for

bavsende Grad Fattigdommen trods de i mange Henseender 

lykkelige Forhold, hvorunder vi leve, tiltager Aar for Aar. 

Det er saaledes klart, at de Foranstaltninger, som hidtil ere 

tagne dermod, langtfra ere tilstrækkelige og ikke formaa at 

satte Tamning for den starke Strom, der truer med i sin 

odelaggende Fart ikke alene at nedrive de hidtil oprejste Dam-

ninger, men at udbrede sig til alle Sider og rive med sig 

mange Bygninger, som man ansaa for faste og sikkre imod 

enhver Fare. Saaledes er den voxende Fattigdom en Fare 

for det hele Samfund, et Onde, som truer med at forstyrre 

mange Forhold. Jeg fkal blot anfore den ene Kjendsgjer-

ning, at Fattigfkatten i Kjobenhavn for 1867 allerede havde 
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naaet den uhyre Hojde af 522.000 Rd. og at Budgettet for 

indevarende Aar lyder paa ikke mindre end henved 630,000 Rd. 

Bedoves der mere end disse to veltalende Tal for at vise, 

hvor stor Faren er, til hvilken forfardelig Hojde Fattigskatten 

truer med at stige? — hvor er vel Grandsen? — Og kan der 

saa med en saadan Fattigfkat, d«r allerede er byrdefuld 

nok og truer med at blive utaalelig, udrettes saa meget, at 

Fattigdommen virkelig bliver bekampet, at Noden virkelig 

bliver afhjulpen, eller at der i alt Fald saa er sorget for, at 

de Laster og den dybe Fordærvelse, som voxer saa frodigt 

frem paa Nodens og Armodens Jordbund, i det mindste 

holdes faaledes inden sine egne Grandser, at dersra ingen 

Fare kan true det hele Samsnnd? Dersom disse Sporgs-

maal kunde besvares med et ubetinget Ja, saa kunde man 

vel slaa sig til Ro med, at Kjobenhavns Kommune er rig 

nok til at udrede deu hoje Fattigskat, selv om den skulde 

blive endnu betydelig hojere. Men det er ikke vanskeligt at 

vise, at dette ingenlunde er Tilfaldet, at der trods den uhyre 

store Fattigstat er saa megen Nod tilbage, der kan og bor 

afhjælpes, at det maa skare en i Hjertet at vare Vidne 

dertil, og at der i Armodens Elendighed udvikler sig saa 

mange Spirer til Laster og Fordarvelse, at deras kommer 

en bitter Host for det hele Samfund. I de Aar, jeg har 

varet Prast paa Christianshavn, har min Embedsgjerning 

fort mig i Forhold til mange fattige, og jeg har overhovedet 

fardedes saa meget mellem de fattige, at jeg i denne Hen

seende kan tale med af Erfaring, og denne Erfaring larer 

mig, at der er meget, saare meget at gjore. 

Angaaende Fattigforholdene maa det iovrigt vare nok at 

henvise til „Meddelelser om Christianshavns Understottelses-

forening" og „Om de fattiges Vilkaar paa Christianshavn" 
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udgivne af Christianshavns Understottelsessorenings Bestyrelse, 

samt til deu af Pastor Munck nylig udgivne Bog „Om 

Fattigdommen i Kjobenhavn" , der giver en tro og levende 

Skildring af disse Forhold tilligemed en Underfogelfe af 

Grundene til den megen Nod og Elendighed. Ligeledes vil 

man faa et klart men sorgeligt Indblik i mange af disse 

Forhold ved at gjennemlcrse den Betænkning. som er udgivet 

af det af Borgerrepræsentationen nedsatte Udvalg til at gjore 

Forslag til en Omorganifation af Fattigvcrfenet. 

Saa bliver Sporgsmaalet: hvad kan der gjores for 

a t  r a a d e B o d  p a a  d e n  U l y k k e ,  p a a  d e t  F a t t i g o n d e ,  m a n  

saaledes har faaet Indblik i? eller er den maaske intet at 

gjore? Maa man med Hcenderne i Skjodet slaa sig til Ro og 

lade Fattigskatten voxe og Armoden med den, lade Fattigfor

holdene udvikle sig til et bestandigt voxende og mere og mere 

Ulykke bringende Onde, indtil det voxer alle Forhold over 

Hovedet og bringer Fordærvelse over det hele Samsund? 

Skal man lade Magistratens 3die Afdeling om, hvorledes 

den vil komme ud af det med de fattige, glad ved at man 

dog med Guds Hjcelp kan slaa sig igjennem og uudgaa at 

h a v e  n o g e t  m e d  n c e v n t e  A s d e l i n g  a t  g j o r e ?  N e j  o g  a t t e r  n e j !  

Vel kan man sristes til at kalde vore Fattigforhold fortviv

lede — som de nylig i Dagspressen ere kaldte — og de 

ville visselig blive mere og mere fortvivlede, dersom vi ville 

blive staaende paa det Standpunkt, hvorpaa vi i Almindelig

hed stode for 1848 og blot fe til og med korslagte Arme 

kritisere Autoriteternes Foranstaltninger nden selv at tage 

Haand i og virke med. Men har man nogen Tillid til, at den 

rette Aand findes hos Kjobenhavns Borgere, og at den kan 

vcekkes og kaldes tillive, om den end paa nogle Steder sover, 

saa vil man finde, at vore Fattigforhold ikke ere mere for
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tvivlede, end at de lade sig udvikle og fore til et Standpunkt, 

der er langt bedre og meget lysere end det, hvorpaa de nu 

staa. Men saa maa der rigtignok tages fat paa Sagen, alvorligt og 

kraftigt, med Ihærdighed og Taalmodighed, ikke blot af en

kelte, men af mange, ja af alle. Skal det blive til noget, 

maa det ikke overlades til de enkelte Mand at trakke Las-

set, som saa ofte have maattet trakke det alene, saa maa 

alle tage Haand i med. Her er Plads til alle, de kunne enten 

paa den ene eller anden Maade hjalpe til at fremme Sagen, 

og den har Betydning nok for alle, saa at ingen bor holde sig 

tilbage. Der er mange gladelige Tegn til at Bevidstheden 

om, hvad Betydning Ordningen af den private Godgjorenhed 

har, er begyndt at vaagne hos Folk her i Kjobenhavn. 

Derpaa kan meget bygges; naar denne Bevidsthed bliver al

mindelig og tranger igjennem, saa at alle saa det rette Syn for 

Sagen og derved Lyst til at vare med, saa er der Haab om, 

at noget kan udrettes. 

Uden Stotte af et organiseret frivilligt Fattigvasen vil det 

almindelige Fattigva'sen vistnok ikke kunne magte Fattigfor

holdene, hvor godt det end ordnes og styres, hvorimod det 

forhaabentlig vil vare muligt, naar den private Godgjorenhed, 

samlet og ordnet paa en tilfredsstillende Maade, gaar Haand 

i Haand med det. 
Der maa nodvendigvis saa vidt muligt drages Grandse 

mellem saadanne Drängende, som ikke ville hjalpe sig selv og 

derfor ikke staa til at redde, og saadanne, som lade sig rejse, 

fordi de baade kunne og gjerne ville hjcelpe til selv, medens 

de dog ikke kunne reise sig uden Understottelse eller uden Un-

derstottelse undgaa at synke. Med andre Ord, der maa 

skjelnes mellem Broden og Ulykken. Den forste Slags tran
gende maa ubetinget henvises til det almindelige Fattigvasen, 
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der er i Besiddelse af den fornodne Politimyndighed til at 

tvinge de dovne og gjenstridige, der hellere ville tigge end 

arbejde. Grundlovens H 84 siger: „Den, der ikke selv kan 

ernare sig eller sine, og hvis Forsorgelse ikke paaligger nogen 

anden, er berettiget til at erholde Hjalp af det offentlige, dog 

mod at underkaste sig de Forpligtelser, som Lovene herom 

paabyde." For at den saaledes aabnede og grundlovmassig 

satte Adgang til at faa offentlig Understottelse ikke stal blive 

altfor let og indbydende og Tilstrsmningen derved altfor stor, 

er det indlysende, at der maa sattes visse indskrænkende og 

hemmende Bestemmelser, og at navnlig de, der ty til det of

fentlige Fattigvasen maa tabe deres Selvstændighed og med 

Opgivelse af en Del af deres Frihed ganske underkaste sig 

Fattigvcesenets Myndighed. Dersor har det at give sig ind 

under det almindelige Fattigvasen noget asskrakkende ved sig, 

som det ogsaa bor have, saa at ingen arekjar og strabsom 

Mand griber til at bruge den ham i Gruudloven hjemlede 

Ret til at nyde offentlig Understottelse, uden at han tvinges 

af den alleryderste Nod. Saaledes bor det vare. Men naar 

saa at sige alle trangende skares over en Kam og hjalpes 

paa samme Maade, kan det vanskelig undgaas, at Selv-

folelfen og Selvagtelsen svakkes, hvilket naturligvis i hoj 

Grad er demoraliserende. Det vil mindre og mindre blive 

anset for en Skam at falde det offentlige til Byrde, Folelfen 

af det haderlige i at kunne hjalpe sig selv bliver svakket og 

Anstrengelsen for at holde sig oppe som Folge deraf mindre. 

Allerede nu er der mange, som med fornuftig Bkonomi og 

nogen alvorlig Anstrengelse godt kunne hjalpe sig selv, der, 

naar Noden narmer sig og staar for Dören, strax gribe til 

den Udvej som den nemmeste at söge Understottelse af Fattig-

vafenet. Gjores der ikke nogen Forandring i det almindelige 
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Fattigvcesens Organisation, hvorved Undersogelsen bliver langt 

skrappere og Adgangen mindre let, saa vil dette blive mere 

og mere almindeligt og dermed ogsaa Demoralisationen al

mindelig. „Min Nabo eller Gjenbo, som er „under Direk

tionen" — saaledes er der mange, der tanke — har det 

meget bedre end jeg; han har ikke storre Familie, har ligesaa 

stor Fortjeneste, og saa saar han baade Brodhjalp og Hns-

lejehjcrlp; hvorsor skal jeg da gjore mig Livet saa surt, naar 

jeg kau gaa meget nemmere til det?" — og saa er det ingen 

vanskelig Sag at blive indstillet af Forstanderen til at saa 

Hjalp, der da heller ikke bliver negtet. Den Sag er snart 

bragt i Orden; men med det samme er en hel Del Selv-

solelse og Selvagtelse og dermed en hel Del sand Dygtighed 

og Lyst til at anstrenge sig gaaet tabt; med det samme er 

der gjort et sorgeligt Skridt nedad, et Skridt henimod det 

Maal at gjore Livet til en Nydelse, saa det, der er Livets 

evige Maal tabes af Sigte i Bestræbelsen ester blot at gjore 

sig Livets Gjerning saa let som mulig. Det kan vistnok 

synes underligt mider saadanne Forhold at tale om at ville 

gjore Livet til en Nydelse, men ikke desmindre er det sandt, 

denne Stråben findes ligesaa snldt i de allerlaveste som i de 

allerhsjeste Forhold. Skridtet koster saa lidt og gjsres der

for af saa mange, dersor saa saa mange Jnterimshjcelp og 

gjore saa let det nceste Skridt og blive faste Almisselemmer, 

skjondt de aldrig burde vcere komne i Beroring med Fattig-

vcefenet, om de end en enkelt Gang paa Grund af et eller 

andet tilstedende Uheld knnde have haft en lille Haandsrcrk-

ning behov. Hvad skal nian sige dertil, at en Mand med 

henved 2000 Ndl. i Sparekassen ikke alene soger sri Lage, 

Medicin og Hospital i Sygdomstilscelde, men endog tager 

Brodhjcelp af Fattigvcesenet, og at der er dem, der med en 
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ugentlig Fortjeneste af 10 a 12 Rdl. ty til Fattigvasenet. 

Naar det er en Kjendsgjerning, at der er grumme mange, 

der med gode Jndtcegter alligevel tilsnige sig Fattigvasenets 

Hjalp, naturligvis med Fortielse af deres virkelige Jndtcegter, 

er det faa for meget sagt, at der er Fare for, at Fattig-

forholdene kunne udvikle sig saaledes, at Selvagtelse og Lyst 

til at hjalpe sig selv paa den sorgeligste Maade nedbrydes 

hos den arbejdende Befolkning til stor Skade sor det hele 

Samfund? Er det saa ikke paa Tide, at der gjores noget 

for at standse en saadan Demoralisation og rejse og styrke 

den rette Selvfolelfe og Selvagtelse, der staar Fare sor at 

svcrkkes og gaa tabt? Er det ikke Synd at lade den hader-

lige Arbejder, der kun nodig og kun tvungen af den yderste 

Nod bekvemmer sig til at benytte den ham i Grundloven 

hjemlede Ret til at ty til det offentlige Fattigvasen, blive 

behandlet paa samme Maade som den dovne, lade. drikfaldige 

og ndfvavende Arbejdsmand, der gjerne strcekker Haanden ud 

efter en Almisse, medens han kuu nodig underkaster sig et 

alvorligt Arbejdes Anstrengelse? Bor man ikke gjore alt 

muligt for at hjcelpe den forste til at staa paa egne Ben, 

medens der for den sidstes Vedkommende ikke er noget andet 

eller bedre at gjore end at fatte ham ind i en Tvangsarbejds-

anstalt og tvinge ham til at arbejde for sit Underhold? Alle 

de, der ikke kunne rejses, men ere sunkne saa dybt, at de endog 

ere blevue saa flovede, at de ikke satte Pris paa at komme 

op af Snavset og slet ingen Anstrengelse ville gjore derfor, 

bor overlades til det almindelige Fattigvasen. Det var vist

nok onskeligt om dette udelukkende kuude have med den Slags 

trangende at gjore; det vilde da kunne udrette noget alvor-

ligt, holde den slette Befolkning i Tomme, forge for de un

der faadanne forgelige og fordarvende Omstandigheder op-
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voxende Borns Opdragelse og saaledes hindre Proletariatets 

Vaxt. Det var vistnok meget onskeligt om derimod alle de, 

der gjerne ville hjalpe sig selv og i Gjerning vise det, men 

dog i sorskjellige Anledninger komme til at trange til Hjalp, 

kunde overlades til den private Godgjorenhed, Men saaledes 

at drage Grandsen mellem de to Virksomheder lader sig na

turligvis ikke gjore nu eller i den narmeste Fremtid, og om 

det nogensinde lader sig helt gjennemsore er vistnok et Sporgs

maal; men der er intet Spsrgsmaal om, at det er godt at 

holde sig dette for Sie som Maalet, hvorefter der stal stra-

bes; og at der ved en alvorlig Stråben derefter allerede kan 

vindes meget, er der heller intet Sporgsmaal om. For at 

dette kan ske, er det naturligvis aldeles nodvendigt, at den 

private Godgjorenhed organiseres saaledes, at der bliver et 

frivilligt Fattigvasen, som med Kraft kan tage sig af de 

mange, der trods al Flid, Sparsommelighed og Arbejdsomhed 

ere ude af Stand til uden nogen Understottelfe at underholde 

sig selv og deres Familie. 

Forend jeg gaar over til at behandle det Sporgsmaal, 

hvorledes et saadant frivilligt Fattigvasen formentlig bor ord

nes og hvilke Grnndsatninger der bor folges, vil jeg anfore 

nogle af de Indvendinger, der almindeligst blive rejste imod 

hele Sagen og söge at imodegaa dem. 

En temmelig almindelig Indvending, som man moder i 

denne Sag er, at den ikke vil have Bestandighed. Om den 

end kan bestaa og blomstre i nogle Aar — hedder det — 

saa vil den dog derefter falde hen og do; det er kun enkelte 

Personer, der bare deu og fore den frem; saalange de leve 
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og virke sor den, vil den vel kunne holdes oppe; men naar 

de falde fra og andre komme i deres Sted, som ikke have 

den samme Kjerlighed til Sagen, vil den falde. Det er nu 

ganske vist ikke svart her at finde Analogier, som man kan 

henvise til; men jeg maa tilstaa, at hvorofte jeg end har 

msdt denne Indvending under forskjellige Former og Ven

dinger, saa har den paa ingen Maade kunnet svcekke min 

Interesse for og Kjerlighed til Sagen eller mit Haab om at 

den kan fores frem til Velsignelse. Sa't endog i det varste 

Tilfalde, at de have Ret, der gjore denne Indvending; lad 

vare, at denne Sag virkelig taber sig og falder hen, naar de 

Mand kaldes bort, som nu virke for den; lad vare, at der 

med Tiden udvikler sig noget helt andet deraf, end vi nu 

tanke os. Alt dette, mener jeg, kunne vi ganske trostig over

lade til Vorherre og Fremtiden; vor Sag er det kun at bruge 

den Tid, som vi have, at arbejde, medens det er Dag. Det 

hsrer vistnok til de unyttige Bekymringer at angste sig for, 

hvad der i en fjern Fremtid vil komme ud af vore Bestra-

belser i Nutiden. Hvad der gjelder hver enkelt: „Bekymrer 

Eder ikke for den anden Morgen; thi den Dag imorgen skal 

bekymre sig for sit eget; hver Dag har nok i sin Plage" — 

det gjelder ogsaa for hele Slagten. For den enkelte er den 

bedste Maade at betrygge sin Fremtid og srigjore sig for de 

trykkende og unyttige Bekymringer for den anden Morgen jo 

vistnok den, at bruge Dagen idag saa godt som muligt ved 

at arbejde med Flid og anvende med Sparsommelighed og 

Hüsholderifkhed hvad Fliden erhverver. Paa samme Maade 

forholder det sig med Slagten. Den nulevende Slagt kan 

derfor intet bedre gjsre end bruge sine Krasler med Flid sor 

at fremme og udvikle alt, hvad godt Tiden forer med sig, og 

söge at lsse Tidens Opgaver og Sporgsmaal saaledes som 



14 

Tiden forer dem frem. Derfor skal det ikke i mindste Maade 

afficere os, om vi end maatte frygte for, at det vi arbejde 

for ikke vil vare i lang Tid eller blive bestaaende igjennem 

mange Slcegtled, men vcere glade ved, om Gud vil give os 

Velsignelse til at virke noget for den nulevende og opvoxende 

Slcegt. Der gives faa ofte menneskelige Foretagender og 

Bestemmelser et Stempel, som betegner, at de skulle gjelde 

for Evigheden, men denne Evighed bliver undertiden faare 

kort; det horer slet ikke til Sjeldenhederne, at et Menneske 

kan opleve at se baade Begyndelse og Ende paa en saadan 

Evighed. Hvad, om til en Forandring det, der ikke giver sig 

ud for andet eller mere end at vcere et Foretagende af og for 

den nulevende Slcegt, fik Velsignelse til at bestaa og virke fra 

Slcegt til Slcegt i mange Slcegtled. Umuligt er det i alt 

Fald ikke. Kunne vi i vor Tid gjore noget til at dcemme 

for og om end ikke standse Fattigdommens brede og odelceg-

gende Strom, saa dog noget sagtne dens stcrrke, rivende Fart, 

saa kuuue vi trostig overlade til vore Boru og de kommende 

Slagter at tage de Forholdsregler, der i deres Tid maa 

anses for de bedste. I hvert Fald ville vi snarest kunne have 

Haab om, at vore Born ville blive dygtige til med Alvor 

at ndsore deres Gjerning og udrette noget, naar vi selv söge 

at give dem Exemplet ved at gjore hvad vi kunne. 

I Forbindelse med den nu ncevnte Indvending staar en 

anden, som hentes fra Sagens Vigtighed og lyder faaledes: 

Netop fordi det er en stor Sag af megen Betydning, tro vi, 

at det ikke er Tid at tage fat paa den nu; mislykkes For-

foget, saa vil det vcrre meget vcrrre, end om det ikke var gjort. 

Dertil vil jeg svare forst dette: Sagen er vel i en vis Hen

seende ny, sorsaavidt nemlig som den ikke har vceret fort frem 

paa denne Maade sor, men ikke desmindre er det dog egent



lig en gammel Sag og slet ikke uforberedt. Allerede for 

mange Aar siden har den varet droftet i Pressen, i hvilken 

Henseende jeg kan henvise til „Fædrelandet", i hvis tidligere 

Aargange, der allerede sor en Snes Aar siden findes adskillige 

Artikler angaaende den private Godgjorenhed og den Maade. 

hvorpaa den burde ordnes. Allerede da foltes Trangen til 

Organisation og Centralisation meget stärkt, *) Men det 

maa rigtignok beklages, at Tiden siden den frie Forfatnings 

Jndforelfe har varet saa meget optaget af de politiske For

hold og Begivenheder, at mange andre vigtige Sporgsmaal 

ere blevne trangte tilbage og deriblandt ogsaa dette. 

Dernast stal jeg gjore opmarksom paa, at det kun er 

hvad der allerede er tilstede, der soges ordnet paa en hen

sigtsmæssig Maade. Der fordres jo egentlig ikke, at der 

skal gives mere, men knn at der stal gives paa en anden, 

bedre og hensigtsmæssigere Maade. Fejlen er jo egentlig ikke, 

at der ikke er Godgjorenhed nok — den kjobenhavnfke God

gjorenhed er tit nok rost, vistnok ofte for meget — men Fej

len er. at der saa ofte gives uden Forstand, saa at Gaverne 

meget ofte slet ikke komme der, hvor de kunde gjore Gavn. 

Mindre Orden end der hidtil har varet i disse Forhold, kan 

ikke godt tankes, og naar det maa erkjendes, at Orden er af 

den allerjtor>te Betydning i alle menneskelige Foretagender og 

*) I „Fædrelandet" 1845 Nr. 20, 25 og 26 findes nogle lcrse-
vcrrdige „Bemærkninger om de fattige" af Pastor H. C. Visby; 
Nr 20, 32 og 47 et Forslag af Pastor Raffard til at stifte et 
Selskab: „Te fattiges Venner"; Nr. 20, 43 en anonym Ar
tikel om det samme; 1846 Nr. 65 en noermere skitseret Plan 
as Pastor L- H, Schmidt; 1847 Nr. 26 en Artikel af Pastor 
Visby. Se ligeledes „Fædrelandet" 1856 to Artikler 1ste og 
2den Febr. Folkebladet 1846 Nr. 41 har oasaa en herhen 
horende Artikel af P. 
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en Betingelse for at de kunne lykkes, saa maa det ogsaa ind-

rommes, at saadan en Uorden, som nu hersker i Godgjoren-

heden, maa virke hemmende og forstyrrende. Forst gives en 

stor Sum Penge ud, der mest falde i Hcrnderne paa de 

ublueste og srcrkkeste Tiggere og kun for en meget ringe Del 

komme paa saadanne Steder, hvor det kan vcere til virkelig 

Gavn, og naar det en enkelt Gang sier. er det aldeles til-

fceldigt. Derncrst er der en stor Mcrngde velgjorende For

eninger og Selskaber med sorsijellige Formaal, der virke al

deles uafhamgig af hinanden og uden gjensidig at vide, hvem 

de antage sig og i hvilken Grad. Skjondt de fleste af dem 

vistnok ere byggede paa den rigtige Grundsætning, at per

sonlig Undersogelse maa gaa forud for Hjcelpen, kunne de 

dog ikke komme til at virke med tildorlig Krast, da Krcrfterne 

svcrkkes derved, at Virksomheden er udbredt over hele Byen, 

hvorved Undersogelsen i hoj Grad bliver vanskeliggjort og 

umuligt kan anstilles saa nojagtig af den, som er fremmed 

paa Stedet, som af den. der ved idelig at fcerdes paa det 

samme Sted bliver noje bekjendt med alle de derværende For

hold, som kuuue komme i Betragtning og tjene til Oplysning. 

Endelig er der en stor Mcengde Legater og Stiftelser, hvis 

Bestyrelser med den allerstsrste Samvittighedsfuldhed have ondt 

ved at trceffe et nogenlunde rigtigt Valg mellem den store 

Masse Ansogninger og maa i Reglen lade sig noje med de 

Oplysninger, vedkommende Ansoger selv giver, og medfolgende 

Attester og Anbefalinger, uden at der i Almindelighed bliver 

Tale om personlig Undersogelse. Allerede et flygtigt Blik paa 

disse Forhold lader Savnet af Organisation troede tydelig 

frem. Dette Savn er saa almindelig anerkjendt og fslt, at 

det vistnok maa anses for at vcrre i hoj Grad betimeligt at 

gjore et alvorligt Forsog paa at afhjcrlpe det. Skulde For-

MM? 
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söget imod Forventning mislykkes, vil Tilstanden derved paa 

ingen Maade blive voerre; vi ville i vcrrste Fald vende til

bage til det Chaos, hvori vi nu befinde os, og det stal gjerne 

indrommes, at det vilde vare i hoj Grad beklageligt og 

sorgeligt. 

Endnu en Indvending stal jeg ncevne, som ofte gjores, 

nemlig denne, at den megen Anstrengelse og Umage der gjores 

for at skaffe de trcengende Understottelse og Hjcelp, de mange 

Foreninger, som danne sig i dette Siemed, let kunne bidrage 

til at ncrre Dovenstab, Slovhed og Ligegyldighed og saaledes 

flappe og svcrkke i Stedet for at ncrre og styrke Lysten og 

Evnen til Selvhjalp, idet den dovne Arbejder, ved at se hvad 

der gjores for at hjcrlpe de trcrngende, let bliver end mere 

ligegyldig og i Tillid til, at der er nok nogen, der vil hjcelpe, 

naar Noden kommer, hverken alvorlig anstrenger sine Krcrfter 

for at fortjene noget eller gjor hvad der staaer i hans Magt 

for at betrygge Fremtiden ved at spare paa sin Fortjeneste. 

Saaledes, siger man, ville Understottelsessoreningerne arbejde 

sig selv imod. Denne Indvending har ganske vist ikke saa 

lidt at sige, og paa Grund af den er der heller ikke faa 

Arbejdsherrer, som holde sig tilbage og betragte hele denne 

Sag med mistroiske Blikke, isoer faadanne, som selv have ar

bejdet sig op og derfor vide at satte tilborlig -Pris paa Ar

bejdsomhed, Flid og Sparsommelighed og have aabent Sje 

for, at det kun er derved, at Arbejderen kan hjcelpes op; at 

den egentlige og væsentligste Hjcelp stal komme indenfra og 

ikke udenfra. Denne Indvending har i mine Bjne saa meget 

at sige, at det er iscrr den, der ncesten har gjort det til en 

Nsdvendighed for mig at gribe Pennen og gjore hvad der 

staar i min Magt for at gjendrive den og faa hine Arbejds

herrer med, der hore til dem, hvis Medvirkning jeg i denne 
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Sag allernodigst vil undvare. Men denne Indvending imode-

gaas allerbedst ved den Maade, hvorpaa Understottelsessor-

eningerne virke, og jeg har det Haab, at den, der har Taalmo-

dighed til at folge mig gjennem disse Blade og vil medvirke 

til Understottelsessoreningers Oprettelse, der virke efter de deri 

udtalte Tanker og Grundsætninger, ikke längere vil gjore den 

navnte Indvending. Det, som det efter min Mening iscer 

kommer an paa, er, at Understottelsesforeningerne strax fra 

forste Fcrrd tage skarpt Sigte paa og altid holde sig for Bje, 

at den hele Virksomhed skal gaa ud paa at styrke og rejse 

den sande Selvsolelse og Selvagtelse ved at styrke og ncrre 

baade Lysten og Evnen til Selverhverv og modarbejde den 

fordarvelige Ladhed og Ligegyldighed, den Slaphed og Slov-

hed, som uden Selvanstrengelfe forlader sig paa, at Hjalpen 

kommer nok, naar forst Noden er der, uden at betanke alvor

ligt, hvad der kan og bor gjores for at afvarge og undgaa 

Noden, At Understottelsesforeningerne kunne blive meget virk

somme Midler til at bringe Folk til at gjore hvad de kunne, 

naar de blive ordnede og indrettede saaledes, at de kunne virke 

paa deu rette Maade, haaber jeg at det stal lykkes mig at 

paavise. 
Der er naturligvis endnu adskillige andre Indvendinger 

der gjores, hvoraf i det mindste nogle i det folgende skulle blive 

besvarede, hvorfor de ikke udtrykkelig fremdrages paa dette Sted. 

Efterat have dvalet ved disse Indvendinger vil jeg, idet 

jeg gaar over til Betragtningen af, hvorledes det frivillige 

Understottelsesvasen bor ordnes, og hvilke Grundsætninger der 

bor solges, forst navne Forholdet til det almindelige 

Fattig vasen. 
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Da disse to Virksomheder berore hinanden og uden Tvivl 

bsr ftaa i Vexelvirkfomhed med hinanden og gaa Haand i Haand, 

kunde der vel vare Anledning til at paavise i Grundtrækkene, 

hvorledes det almindelige Faltigvasen formentlig burde vare 

ordnet. ) Men til at anstille en saadan Undersogelse tiltror jeg 

mig ingenlunde Dygtighed, ligesom jeg ogsaa mangler den 

sornodne kundskab om mange dertil horende Forhold, hvorsor 

jeg vil indskranke mig til at henvise til Borgerrepræsentanternes 

Udvalgs Betankning, med hvilken jeg paa mange Punkter kan 

samstemme, isår i dets Udtalelse om det frivillige Fattig

vasen Pag. I II)—119, hvoraf jeg tillader mig at anfore 

folgende: „Kun de Individer, der ved egen Skyld ere ude 

af Stand til at ernare sig selv, bor sorsorges af det offent

lige Fattigvafen, hvorimod alle, som ved Sygdom, Alderdom, 

forbigaaende Arbejdsloshed (?) og andre tilsaldige Omstandig-

heder ere blevne brsdlofe, bor stottes ved Midler, der ikke ved« 

komme del offentlige og ikke anvife dem nogen exceptionel 

Stilling blandt deres Medborgere." „Der maa bestaa et 

saadant Forhold mellem det tvungne og det frivillige Fattig

vasen, at hint kan henvise Individer, der falde ind under 

Begrebet „vårdige trangende", til dette, og at det frivillige 

Fattigvasens Anmodninger til det offentlige imodekommes med 

den samme Tillid, hvormed de blive fremsatte. Det offentlige 

og det frivillige fattigvafen skulle ikke have nogen Hemmelig

hed for hinanden. De maa betragte hinanden som Virkfom-

*) Om Fattigvcrsenets Historie i Danmark giver ttieol. 
H. C. D. Müller mange meget interessante Oplysninger i sit 
Acrrk ,,^m ^tat og Kirke"; hvad Faltigvoesenet i Almindelighed 
angaar, 1ste ^el, 2den Asdel. Pog. Z4—41, og hvad det kjsben-
havnfle Fattlgvasen i Særdeleshed angaar Pag. 41—59 Fattig-
vTsenets allerforste Udvikling er meddelt' samme Sted Pag 
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heder, der ikke kunne undvcrre hinanden, uden at hver af dem 

vil savne sin naturlige Begrcrndsning og sit nodvendige Sup

plement. Ten offentlige og den private Fattigforforgelse bsr 

altsaa underholde en stadig gjensidig Forbindelse." Dette Af

snit slutter Udvalget med folgende Forstag: „Saafnart den 

private Fattigforforgelse er faaledes ordnet i Hovedstaden, at 

dens sorfkjellige Forgreninger, byggede paa sorud bestemte 

Principer og Regler, virke gjennem en falles Overbestyrelse, 

skal der soges tilvejebragt en organisk Forbindelse mellem det 

offentlige og det private Fattigvcrsen og en derpaa grundet 

stadig Samvirken mellem begge Institutioner." 

Om hvorledes det frivillige Fattigvcrsen bsr ordnes tor 

jeg derimod ikke tilbageholde min Mening, ingenlunde som om 

jeg tiltroede mig Evner til at lsse denne vanskelige Opgave. 

Langt fra! Netop derved, at jeg har haft en Tel med denne 

Opgave at gjore, har jeg faaet Nje for dens Storrelse og 

Vanskelighed, og naar jeg har troet at burde tage Ordet, er 

det alene paa Grund af, at der ikke er mange, som i längere 

Tid have vcrret beskjestigede alvorligt med Losningen af denne 

Opgave, og det gjores Haardt fornodent, at den bliver belyst 

fra forskjellige Sider og droftet af forskjellige. Langt vcegtigere 

Stemmer haaber jeg ville ogsaa lade sig hore. 

For at det frivillige Fattigvcrsen kan have sit Omraade 

klart og bestemt begrcrndset, bor det holdes saaledes ude fra 

det offentlige Fattigvcrsen, at det ikke understotter dem, som 

saa Hjcrlp af hint. Kun derved, at den ene af disse to Virk

somheder viser hen til den anden og at de gjensidig meddele 

hinanden al mulig Oplysning, ville de i Sandhed kunne gaa 

Haand i Haand; men ikke ved at understotte begge paa et og 

samme Sted, hvorved deres Virksomhed og Maalet for dem 

forplumres. Holdes de ikke ud fra hinanden, vil den private 
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Godgjsrenhed meget let synke ned og tabe sit Maal at 

s t y r k e  o g  h a v e M o d ,  L y s t  o g  E v n e  t i l  S e l v e r h v e r v  

af Sigte. I de nnvarende Forhold, hvorunder vistnok mange 

faa Hjalp af det offentlige Fattigvasen, som burde overlades 

den private Virksomhed, ligger der ganske vist en Opfordring 

til at antage sig dem, som faa Jnterimshjalp. Men i de enkelte 

Tilfalde, hvor en noje Undersogelse klart viser, at en Familie, 

der saar Jnterimshjalp, i en fortrinlig Grad er vardig til 

at komme under den private Understøttelses Forsorg, bor For

eningerne dog uden Tvivl soretrakke at lose en saadan Familie 

ud af sit Forhold til Fattigvasenet, fremfor at nojes med at 

foje lidt Hjalp til Fattigvasenets Hjalp. Den Byrde, som 

Understottelsessoreningerne saaledes paatage sig, opvejes fuld

komment derved, at den private Understottelse folger sit Prin

cip. Naar dette kommer til den rette Anerkjendelfe, vil Ud

giften vistnok mer end dakkes ved rigeligere Jndtagt. Naar 

det nemlig forst kommer til Skatteydernes Bevidsthed, af hvis 

Lomme i ethvert Tilfalde Udgiften maa komme, at den Maade, 

hvorpaa Understottelsessoreningerne hjalpe, er den billigste, ville 

de vistnok findes villige til at yde tilstrakkelige Bidrag. Ved 

de nojagtige Uudersogelser, som Understottelsessoreningerne ville 

vare i Stand til at lade foretage ved de mange personlige Kraster, 

som maa antages at staa til deres Raadighed, ville de have det 

i deres Magt i det mindste nogenlunde at aspasse Hjalpen ester 

Trangen, og det er indlysende at dette er den billigste Maade at 

hjalpe paa, at der hverken gives mere eller mindre end der netop 

gjores behov. Det bliver altsaa til Fordel for Skatteyderne, 

hvergang en Familie udlofes af sit Forhold til Fattigvasenet. 

Men selv om det ikke for Principets Skyld var rigtigt at 

indskranke den private Godgjorenhed til dem, som ikke faa 

Hjalp af Fattigvasenet hverken fast Almisse eller Interims-
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hjalp, saa vilde det dog af praktiske Hensyn vare nsdvendigt 

i det mindste i Virksomhedens Begyndelse. De, der nyde 

Hjalp af Fattigvcesenet vilde naturligvis anse sig selv som 

dem, der isar maatte komme i Betragtning, naar Talen er 

om Hjalp, de vilde alle melde sig, hvorved Arbejdet vilde 

blive uoverkommeligt og overvaldende for de nye Krafter; Under-

sogelserne vilde ikke kunne blive foretagne med fornoden Ro og 

Nojagtighed. saa at Virksomheden stod Fare for fra forste Fard 

at blive forkvaklet til ubodelig Skade for dens hele Udvikling 

og Fremgang. Derimod synes der under de nuvarende For

hold ikke at vare tilstrakkelig Gaund til at gjore Indskrank-

ningen saa stor, at ogsaa de, der faa fri Lage, Medicin og 

Hospital udelukkes, hvorfor Sygehjalp bor undtages fra den 

Fattighjalp, som udelukker sra Underftottelse af det frivillige 

Fattigoasen. 

For at den private Godgjorenhed kan blive ordnet, er 

det allerforst sornodent, atKjsbenhavn med Hensyn der

t i l  b l i v e r  i n d d e l t  i  v i s s e  D i s t r i k t e r ,  h v e r  m e d  

s i n  U n d e r s t o t t e l s e s f o r e n i n g  u n d e r  e g e n  B e s t y 

relse, der have at varetage Sagen og antage sig de trangende, 

der bor komme i Betragtning inden Foreningens Omraade. For 

at Understottelsessagen i det hele kan blive ledet ester de samme 

Hovedprinciper, og for at der kan vare en sand og levende 

Forbindelse imellem de enkelte Foreninger, bor disse igjen 

samles under en Fallesbestyrelse, bestaaende af For

eningernes Formand eller andre dertil af Bestyrelserne valgte 

Mand foruden mulig nogle flere paa anden Maade valgte. 

Dog bor hver Understottelsesforening udgjore et hele for 

sig med en vis Selvstandighed paa sit Omraade, saa at 

alle Understottelsessager paa dette asgjores, uden at Falles-
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bestyrelsen har noget dermed at gjore. Hver Understottelses-

Forenings Bestyrelse bor dele sig saaledes, at hver Be

styrer faar sin Kreds, og disse Kredse maa da igjen deles i smaa 

Undersogelsesdistrikter, hver med sin Undersoger. Paa at scrtte 

Sagen i Gang paa denne Maade har der i flere Aar vceret ar

bejdet fra flere Sider, og Christianshavns Understottelsesforening 

maa betragtes som Forsog paa at bidrage til Opgavens Los

ning. Efterat denne Forening har virket i 3 Aar, tor jeg 

udtale det som min Overbevisning, der uden Tvivl deles af 

mange, som noje have fulgt Foreningens Virksomhed og taget 

Del deri, at dette Forsog giver godt Haab om, at Sagen 

vil kunne have Fremgang, og at der ad Frivillighedens Vej 

lader sig meget udrette i denne Henseende, ja, at det paa 

Grund af den store Mcengde personlige Krafter, der udfordres, 

alene kan lykkes ad Frivillighedens Vej at naa et godt Maal. 

Det paa Christianshavn givne Exempel er gladeligt bleven 

efterfulgt overalt i Byen, saa at der nu sindes lignende Under-

stottelsesforeninger i alle Byens Sogne, der enten allerede ere 

i Virksomhed eller dog i Begreb med at troede i Virksomhed 

og for det meste ere rede til at trade sammen til en samlet 

Understottelfes Virksomhed for Kjobenhavn. 

Sogneinddelingen er bleven lagt til Grund, fordi det er 

den engang bestaaende bedst kjendte Inddeling, og desuden 

fandtes der i de fleste Sogne losere eller fastere Foreninger 

med vceldcrdigt øjemed, som kuude tjene til Grundlag for de 

nu oprettede Foreninger. Men i Sogneinddelingen ligger ingen 

Antydning af, at denne Sag skal betragtes og behandles udelukkende 

som en Menigheds Sag. Det er et almindeligt borgerligt An

liggende, der har saa stor Betydning for Kommunen, at ingen 

kjobenhavnfk Borger, til hvilket religiost Samfund han end 

horer, bsr betragte den som sig uvedkommende, men stolte den 
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efter bedste Evne. At Sagen som et humant borgerligt An

liggende tillige har Betydning i christelig Henseende folger af 

sig selv paa Grund af den nsje Forbindelse, der er imellem 

det i Sandhed humaue og det christelige, saa at Christendom-

dommen tager den sande Humanitet i sin Tjeneste, og denne 

er saavel en Forberedelse for som en Folge af hin. Derfor 

maa dette Foretagende ogsaa i Sardeleshed ligge Prasterne 

paa Hjerte; og da de isolge deres Stilling baade have Lejlig

hed til at lcrre mange trangende at kjende og ville isar fole 

sig kaldede til antage sig de fattige, tor man haabe, at de over

alt ville vare virksomme Medlemmer af Underststtelsessorenin-

gerne, forfaavidt som deres Tid tillader dem det; hvorimod 

Sagens Betridning som et almindeligt borgerligt Anliggende 

mulig vilde blive mindre klar for mange, dersom Prasterne 

overalt traadte i Spidsen for Foreningerne, hvorfor det maa 

anses for oufkeligt, at Mand i forfkjellige Livsstillinger ville 

indtråde i Bestyrelserne og navnlig ogsaa sindes villige til at 

overtage Formandsposterne. 

Det, der egentlig fkal bare den hele Institution, er den 

personlige Medvirkning. Alt hviler paa den personlige 

Undersogelse og den personlige Hjalp, der ydes de trangende med 

Bistand i Raad og Daad. Det gjelder i Sardeleshed om 

at komme til Kundskab oni, hvor Understottelsen kan komme 

til fuld Nytte og virkelig hjalpe den trangende op og stotte 

ham, til han kommer saa vidt, at han kan staa paa egne Ben 

og arbejde sig srem. Saalange Foreningerne kun have saa 

Pengemidler at raade over, er det derfor at foretrakke at 

samle Krasterne paa farre Punkter og virke helt ud, hvor 

nogen antages og det ses, at der er noget at udrette, fremfor 
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at sprede Kratterne ved vel at virke paa mange Steder, men 

intet Sted bringe Hjcelpen i det rette fulde Maal, Kun naar 

der virkes saaledes, at Hjcrlpen paa ethvert Sted afpasses 

efter Forholdene, og al den Hjalp, som maa anses for at 

vare nodvendig og hensigtsmæssig, ydes, vil det kunne blive 

nogenlunde klart, hvad det er for et Maal, den frivillige 

Understottelse har sat sig og hvad den formaar. Kun derved 

ville de, der virke personligt i Godgjorenhedens Tjeneste finde 

virkelig Tilfredsstillelse; kuu derved vil Interessen kunne op

vækkes og vedligeholdes hos de mange, som gjerne ville yde 

klakkelige Bidrag til at afhjalpe og forebygge Nod, naar de 

kunne have nogen Garanti for, at Pengene anvendes faaledes, 

at Nod virkelig bliver afhjulpen, men derimod kun fole liden 

Lyst til at give Penge ud. naar de maa frygte for, at der 

ikke udrettes noget virkelig godt med dem. Blev der end givet 

ti Gange faa meget til de fattige, fom der nu gives, men 

givet paa den samme Maade, som det nu almindeligt ster, 

saa at ingen Orden og intet Princip fulgtes, men det faldt i 

deres Hander, som bedst forstaa at trange sig frem og altid 

ere om sig for at faa noget og med stor Aarvaagenhed spejde 

efter, om der synes at aabne sig nogen ny Kilde til at ose as, 

saa tor jeg ganske vist sige, at dermed vilde aldeles ingen 

Forandring til det bedre ske i de fattiges Kaar i det hele. 

Derimod vilde en faadan i hoj Grad foroget, men aldeles 

planlos Godgjorenhed bringe Pantelaanervasen, Forlystelses- og 

Adspredelses-Steder, Dandseboder, Blkjaldere, Bevartningslo-

kaler og lignende til at florere endnu langt mere end det allerede 

nu er Tilfaldet; Antallet af faadanne Steder, som tage altfor 

mange af de fattiges Penge og leve hojt af dem, vilde 

vistnok tiltage betydeligt, og til saadanne Steder maatte 

Giverne iscer henvises, naar de vilde söge efter Frugten 
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af deres Gaver. Naar det derimod ved tilstrækkelige person

lige Krafter beoirkes, at Hjalpen kommer dem tilgode, som 

ville lade sig hjalpe og selv hjalpe til, og de tillige under

stottes ved Opmuntring. Raad og Anvisning, vil der, uden 

at der gives en eneste Skilling mere end nu. kunne gjores 

meget til at forbedre de fattiges Kaar og hindre deres surt 

fortjente Penge i saa hurtigt at gaa til Pantelaanerkontorer, 

Bevartningslokaler og Forlystelsessteder, hvor de nu altfor 

hyppig have LErinde og tit blive hjemme, hvorimod Vejen vil 

anvises dem til Syge- og Begravelseskasser, til Sparekasser 

og lignende Steder, hvor de kunne bare Rente og bidrage 

til at give Arbejderen den styrkende, foradlende og frigjorende 

Folelse af at knnne hjalpe sig selv og arbejde sig frem og op. 

Det kommer derfor i Særdeleshed an paa, hvorledes 

Underfoger-Gjerningen rogtes, hvor mange og hvor gode 

Krafter der kan vindes dertil. At der behoves grumme 

mange personlige Krafter er indlysende; mange saavel Kvin

der som Mand maa tilbyde deres Tjeneste, dersom det skal 

blive til noget. Thi hver Undersoger maa have sit eget bestemte 

Distrikt, som han (hun), hvad Trang og Fattigdom angaar, 

soger at tage sig af i enhver Henseende. Disse Under-

soger-Distrikter maa vare meget smaa, ellers ville Under-

sogelserne ikke kunne blive saa nojagtige og udtommende, som 

det bor kraves; ellers ville Undersogerne ikke kunne lare 

de trangendes Forhold tilstrakkeligt at kjende; ellers ville 

de ikke kunne trade i et saa nart og stadigt For

hold til dem. Foreningen tager sig af, at de kunne saa 

nogen rigtig gavnlig Indflydelse paa dem og blive kjendte af 

dem som deres sande Venner, til hvem de have Fortrolighed og 

til hvem de derfor gjerne henvende sig i deres forskjellige 

Anliggender for at hente Raad og Bistand. I de fattige 
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Kvarterer vil ofte et eneste Hus vare nok til at ndgjore et 

Undersoger-Distrikt og vil endda give Undersogeren fuldt op 

at bestille, naar Undersogergjerningen stal gjores godt og for

svarligt, og der tages tilborligt Hensyn til, at de Fordringer, 

der billigt kan stilles til Underssgerens Tid, ikke bor vcere 

store. Naar Distriktet ikke er for stort, vil Undersogeren 

ved jevnlig at bessge det inden lang Tid saa saadant Kjend-

stab til alle dets Beboere og Forhold, at han (hun) vil kunne 

have en begrundet Mening om, hvem der tranger til Hjalp 

og hos hvem der sindes saadanne Forudsatninger, at Under-

ststtelsen kan gjore virkelig Nytte — og hvor dette ikke er 

Tilfaldet; ligeledes hvilken Tid der er den rette til at yde 

Hjalpen, samt paa hvilken Maade den helst maa ydes. Det 

vil naturligviis ikke lykkes ved det forste eller andet Bessg at 

faa et klart Indblik i Forholdene eller faa at se, hvorledes 

den ydede Hjalp bliver brugt og hvad Virkning den gjsr; 

men naar Undersogeren vedbliver at folge den eller de Familier, 

som han (hun) tager sig as, vil han (hun) esterhaanden lcere det 

altsammen at kjende, saa han (hun) med temmelig Sikkerhed kan 

trcesfe det rette i at bestemme hvor Understottelsen bor vedblive 

og hvor den bor ophore. Kun ved jevnlig at sardes mellem 

de fattige og lagge Marke til den store Forfkjel, som findes 

imellem dem og lare af dem selv, hvad de kunne komme 

ud af det med, og hvorledes de kunne komme ud af det med 

saa lidt, vil man kunne komme til en saadan Forstaaelse af 

disse Forhold, at man kan virke til Gavn i dem og paa dem; 

hvorimod den, der fra en hojere og heldigere Stilling kommer 

med Forndsatninger fra sit eget Hjem og de Forhold, hvori 

han er vant til at bevage sig og kun ganste loseligt har lart 

de fattige at kjende, aldeles ikke vil vare i Stand til at be

komme, hvad en fattig Familie kan leve as og hvad der kan 
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og bor fordres af den. Han vil vare tilbojelig til at finde 

Nod og Trang til Understottelse overalt; og naar han sva

ledes lader sig narre til at yde Hjalp, hvor den i Grunden 

slet ikke var fornoden, vil det vare saa langt fra. at han i Sand

hed hjcrlper de fattige, at han tvertimod ved sin utidige God-

gjorenhed gjor den? Skade; og det er ligeledes langt fra 

at han dermed vil vinde dem. de blive meget snarere bestan

dig mere paatrangende og spotte paa samme Tid hans God

troenhed. Ten forste Gang en Undersoger gaar til sin Gjer-

ning vil han, om han end iforvejen er vel instrueret, let lade 

sig narre, allerede anden og tredie Gnng sker det mindre 

let, og naar han har saaet nogen Tids L>velse og lart de 

ejendommelige Forhold i sit Distrikt at kjende, vil han snart 

vide at komme efter Sandheden og ikke lade sig narre; forst 

da vil han kunne have rigtig Gloede og Tilfredsstillelse af 

sin Gjeruiug. 

Har du Lyst, kjere Laser, at folge med, saa stal jeg 

strax fore dig ind i et Par fattige Familiers Hjem, hvor 

Forskjellen er iojnefaldende. saa at det snart vil vise sig, 

hvor der bor ydes Hjalp og hvor ikke. Du maa undskylde, 

at det er en haslig mork Trappe jeg forer dig op ad og 

at dens Trin ere temmelig nsikkre, saa du maa gaa med 

megen Forsigtighed; ad saadanne lidet indbydende Veje maa 

man meget ofte söge den trangende. Idet du aabner Do-

ren, som fra den smudsige Trappe forer dig ind i Familiens 

eneste Varelfe, moder dig en ejendommelig i hoj Grad ube

hagelig Lugt og Luft, som er meget vanskelig at beskrive, men 

meget let at kjende, og som den, der har bevaget sig noget 

i de fattiges Boliger, godt kjender. Er det forste Gang du 

gjor Besog hos de fattige, betanker du dig maaste lidt 

inden du tråder ind, saa lidet indbydende er alting her
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inde, saa megen Smuds er der paa Gulv, Bagge og Loft, 

kort sagt over alt i den fattige Stue. Dog, du er jo kom

men for at lare Noden at kjende og afhjalpe den. Du tager 

altsaa Mod til dig og tråder ind. Ved Sengen, der er 

uredt, fkjondt det er temmelig hsjt paa Dagen og der ikke 

er meget at rede, sidder Konen paa en Stol, som engang 

har haft Betrak og Udstopning, meget loselig paakladt med 

et Barn ved Brystet, medens sire meget pjaltede og endnu 

mere smudsige Born tumle sig paa Gulvet. Saasnart Ko

nen horer dit ZErinde, gjsr hun mange Undskyldninger, 

fordi der er saa uordentligt, men „hvor kan det vare ander

ledes med saa mange smaa Born, og saa megen Fattigdom, 

der er saamand intet, hun hellere vil, end have det rent og 

ordentligt hos sig." Efterat have bredt et smudsigt Klade 

over den anden Stol, som findes i Stuen, for at berede et 

Sade for dig, som du dog ikke benytter dig af, da du 

foretrakker at staa i saadanne Omgivelser, udbreder hun sig 

med stor Tungesardighed i en ustandselig Strom af Ord om 

hvor stor deres Nod er, da Mandens Fortjeneste kun er 

ringe og ubestemt, og hun selv, hvor gjerne hun end vil, 

intet kan bidrage til Erhvervet, da hun er bunden af den 

store Borneflok. Det meget fattige Bohave, de pjaltede Kla-

der, kort sagt alt stadfaster Konens Ord, at der er Fattig

dom, hvilket ydermere bekrastes ved en stor Bunke Pante-

laanersedler, som Konen under sin Talestrom har saaet 

bragt for Lyset. For den Uorden og Urenlighed, som har 

gjort dig det korte Ophold til en Lidelse, finder du til-

strakkelig Undskyldning i den store Borneflok, det indskrankede 

Rum og den store Fattigdom. Du ved fra dit eget Hjem, 

hvor megen Uorden en Flok Born kan foraarsage, hvor For

holdene ere ganske anderledes gunstige, hvor der er Tjeneste



30 

folk til at holde Orden og Plads nok. Hvad stal man 

saa kunne vente at sinde af Orden og Renlighed i et saa fattigt 

Hjem, hvor Konen er ene om alting og intet kan for

tjene og Mandens Fortjeneste er saa ringe og ubestemt. 

Der kan jo ikke vare Tvivl om, at her bor ydes Hjalp, og 

det snart. — Jeg begriber godt, at du er bleven rsrt over den 

megen Nod og langes efter at faa bragt Hjalp og glader 

dig ved Tanken om, hvorledes en klakkelig Hjalp stal kunne 

forandre dette usle Hjems Udseende og den hele stakkels Fa

milies Forhold, Konen vilde jo saa gjerne have det ordentligt 

og rent hos sig. hvor dejligt at kunne hjalpe til et saa godt 

og billigt Enstes Opfyldelse! Men du glemmer i din Glade 

over Udsigten til allerede at kunne indstille en vardig tran

gende Familie til Hjalp, at du endnu ikke har uudersogt 

Mandens Forhold. Hvad siger du, naar du ved nojere Un-

dersogelse saar Underretning om, al Mandens Fortjeneste vel 

er ubestemt men ingenlunde ringe? I den längste Tid af 

Aaret har han en meget god Fortjeneste, ja der kan vare de 

Dage, paa hvilke han kan tjene sine 3 a 4 Rdl. At faa 

nogen Oplysniug om, hvormeget han har tjent endog blot i 

den sidste Maaned er meget vanskeligt, thi derover holder han 

aldeles intet Regnskab; derimod kan Vartshusholdereu i Kjal-

deren paa Pladsen nok skaffe Oplysning om, hvor stort et 

Kvantum Brandevin han konsumerer om Ugen, og det lober 

op til en ikke ganske ringe Sum; naar dertil lagges hvad 

der gaar med til den ovrige Fortaring i Kjalderen, hvor han 

tilbringer den meste Tid, naar han ikke arbejder, saa er det 

let at sorstaa, at han ikke kan bringe ret meget hjem til Ko

nen. Til hende og Bornene og den Elendighed, hvori de 

leve, ser han ikke meget, thi det er egentlig kun Natten og 

ofte kun en Del af den, han tilbringer i Hjemmet, da han 
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ellers foretratter Vartshuskjaldereu, og det kan ikke negtes, 

at hvor langt den er fra at vare indbydende eller hyggelig, 

saa er den dog et misundelsesværdigt Opholdssted i Sam

menligning med Hjemmet. Disse Oplysninger gjore dig vel 

en Smule betænkelig med Hensyn til den Understottelfe, som 

skal ydes denne Familie; men hvor vred du end er paa 

Manden, gjor det dig dog ondt for Konen og Bornene, for 

deres Skyld mener du. at der dog bor ydes Hjalp, og du 

fastholder din Indstilling, fljondt noget modificeret. — Ja 

ganske vist barer Manden megen Skyld, men lad os fort

satte Undersogelsen; det turde maaske vise sig, at han ikke er 

ene om den. Hvad, om det viser sig, at den urene Luft og 

ubehagelige Lugt og alt det, der gjorde dig Bessget saa ube

hageligt, ingenluude alene er en Folge af Fattigdom, men 

har sin Grund i Mangel paa Sands for Renlighed og Or

den. Denne Kone, som endnu er ung og kraftig, mangler 

nemlig aldeles Evne til at forestaa sit Hus vel; hun har al

drig haft denne Evne og har som Folge deraf aldrig kunnet 

vare Mandens relte Medhjalp. Fra Confirmationen til 

Brylluppet var hun bestandig befkjeftiget paa en Fabrik, hvor 

hun havde ret god Fortjeneste og Aftenen fri, den blev da 

ofte tilbragt paa et af de faare mange Forlystelsessteder, paa 

Dandsebod eller lignende Steder. Hun har derfor aldrig 

lart rigtig at lave Mad og gjore ordentligt og fornuftigt 

Jndkjob, hun forstaar ikke at fore en ordentlig Husholdning 

eller at holde et Hus rent. og ligesaa udygtig, som hun er 

til Husgjerning. ligesaa udygtig er hun til anden kvindelig 

Haandgjerning, hun kan hverken sy eller strikke ordentligt, ja 

hun forstaar neppe saa meget, at hun kan lappe Mandens 

og Bornenes Klader og saaledes holde lidt sammen paa 

Stumperne. Med det forste Barns Fodsel, som ikke lod 
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vente ret lange paa sig, forsvandt derfor den sidste Rest af 

Orden og Renlighed; der blev ikke Spor af Hyggelighed til

bage. Det er da ikke faa underligt, at Manden esterhaauden 

tabte Lysten til at komme i et saadant Hjem og foretrak at 

blive paa Pladsen og i Vartshuskjaldereu, hvor han altid 

traf Kammerater nok, med hvem han kunde forslaa den Tid, 

han fik tilovers fra sit Arbejde. — Med disse Oplysninger 

stiller Sagen sig helt anderledes end det fra forst af faa ud 

til; hvor stor Skyld end Manden har, saa er dog i dette 

Tilfalde Konens endnu storre. Det er nu let at indse, at her 

vil Pengehjalp kun gjore liden eller snarere slet ingen For

andring i Familiens Kaar. Blev det pantsatte Toj udlost, 

vilde det dog ikke ret lange blive hjemme, og i den Tid, Klo

derne vare hjemme, vilde de rimeligvis kun blive brugte til at 

gjore det muligt for Konen igjen at befoge de saa godt kjendte 

kjere gamle Forlystelsessteder, hvor hendes Garderobe nu for

byder hende at komme; mere vilde der neppe opnaas ved 

Understottelsen. — Hvad bliver der nu af Indstillingen af den 

vårdige trcengende Familie til at faa Hjalp? — Vi ere vist

nok let enige i, at her er intet at gjore for den private God-

gjorenhed; her er intet, der lader sig rejse. Det er sorgeligt 

at komme til denne Erkjendelse, men det kan ikke nytte at 

vugge sig i Illusioner og spilde sine Krafter ved at anvende 

dem der, hvor dog intet kan udrettes. 

Dersom jeg imidlertid ikke kunde have fort dig ind i 

andre Forhold end de nu skildrede, saa havde jeg visselig ikke 

indbudt dig til at folge mig; men jeg skal strax vise dig, at 

denne Urenhed og Uorden, denne trykkende og kvalende Luft, 

denne ejendommelige Lugt paa ingen Maade ere Fattigdom

mens uadfkillige Ledsagere, hvoroste de end sindes i Folgefkab 

med den. I det Hus, hvori vi aflagde det forste Besog og 
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som du befinder dig vel ved at vcere kommen ud af, ville vi 

have ondt ved at finde et renligt og ordentligt Hjem. Hele, 

Stedet er faa flet vedligeholdt og alle Forholdene saa usle, 

at de let kvcele Sandsen for Orden og Renlighed; det stal 

vcrre den yderste Nod, der tvinger en ordentlig Familie til 

at tage tiltakke med en saadan Lejlighed, og den forlader den 

saasnart som muligt, dersom den ikke selv under sit Ophold 

der er snnken under Borgten af det meget, fom der er at 

kcempe imod. Men vi behove ikke at gaa mange Skridt, for 

jeg kan fore dig ind ikke alene i et. men i mange Hjem. hvor 

selv under meget fattige Kaar den ftsrste Renlighed og Orden 

hersker, fordi Gudsfrygt, Nojsomhed og Flid der har hjemme. 

Her bor en fattig ung Enke med 4 Born, hvoraf det celdste 

kun er mellem syv og otte og det yngste kun et halvt 

Aar gammelt. Bohavet er meget fattigt og Kloderne i hoj 

Grad tarvelige, men alting saa ordentligt og rent, at man 

med stor Fornojelse kan opholde sig i den fattige Stue og 

gjerne giver sig Tid til at hore Moderens jevne og lige

fremme Fortalling om sine Forhold. Hvilken Tid paa Da

gen man kommer, trcesser man hende flittigt befljeftiget med 

sit ^ytoj, som dog ikke kan give hende mere end i det hojeste 

2 Rdls. Fortjeneste om Ugen, hvortil kommer, at hun faar 

lidt Mad paa et Sted, hvor hun gaar lidt tilhaande; hun 

bor meget billigt ved at leje et Vcerelse ud, som hun har 

foruden fln egen nette Stue. Ligefaa stadig som man finder 

Moderen ved jit Arbejde, ligesaa trolig kan man trcrfse den 

aldste lille Pige befljeftiget med sin lille Halvaars Broder; 

hun er tidlig bleven Barnepige og passer denne Gjerning saa 

trolig under Moderens kjerlige Tilsyn, at man ikke kan tvivle 

om, at hun, naar hun bliver stor, vil udfylde sin Plads i 
Verden paa en tilfredsstillende Maade. Nu gjor hun Mo-

3 
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deren god Nytte, da hun ved hendes Hjalp kan blive ufor

styrret ved sit Sytoj. Men det er dog indlysende, at hun 

umuligt med Synaalen kan ernare sig og fire Born; de fire 

Rigsdaler om Maauedeu, hun faar af Christianshavns Under-

stottelsessorening, ere derfor vel anvendte, fkjondt det endnu bliver 

vanskeligt at udregne, hvorledes denne Jndtcegt kan slaa til. 

For det ene Exempel, som jeg anforte paa en daarlig 

Familie, vil jeg gjerne give to gode, og det ikke som Fanta

sien kan udmale dem, men som de sindes i lys levende Bir

kelighed; derfor her endnu et. Nylig er her ved et ulykkeligt 

Tilfalde en Kone dod, som for faa Aar siden blev Enke med 

sex Born, hvoraf det crldste da nylig var confirmeret. Me

dens Manden levede, havde de haft deres gode Udkomme; 

men da han ved fin pludselige Dod i sin bedste Alder ikke 

efterlod hende det mindste andet end Bohavet, var hendes 

Stilling i hoj Grad beklagelsesværdig, og hvis Christians

havns Understoltelsesforeniug ikke havde taget sig af hende, 

havde der ikke vcrret anden Udvej for hende, end at ty til 

Fattigvcrfenet. Ta Foreningen betalte Huslejen for et eneste 

og det endda temmelig lille Varelse, som hun med sin store Borne

flok maatte tage tiltakke med, og desuden paa anden Maade hjalp 

hende lidt, lykkedes det hende ved utrattelig Flid og magelos 

Nojsomhed at faa faa meget, at hun med sine Born til Nsd 

kunde komme ud as det dermed; men det var kun muligt 

derved, at baade hun og de af Bornene, som vare store nok 

dertil, arbejdede strengt fra tidlig Morgen til fildig Aften, 

hvilket de ogsaa trolig gjorde. Kun om Sondagen tog Konen 

sig nogen Fritid for at kunne befoge Guds Hus. hvor hun 

fandt den Hvile, Oplivelse og Bestyrkelse, som hun trcengte 

til og som mange mene at maatte söge i Adspredelser og 

Forlystelser. Det var en Glade at se den Orden og Ren
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lighed, der altid herskede i hendes Hjem, den Glade og Tak

nemmelighed, hvormed hun altid modtog den ydede Hjcelp, 

den Nsjsomhed og Tilbageholdenhed, hun derved lagde for 

?agen. Hun maatte med saa stor en Bsrneflok naturligvis 

mange Gange have det meget surt og strengt og gaa meget 

igjennem, men hun klagede aldrig, hun led, stred og arbejdede 

og tao med sin Smerte. Ved hendes pludselige Dsd staa 

endnu fire uconsirmerede Bsrn tilbage i en aldeles hjcelpelss 

Stilling. Men ved den gode christelige Opdragelse, hun har 

givet dem, ved det Exempel paa Gudsfrygt og Nsjsomhed, 

Flid og Orden, som hun har vist dem, er der vistnok lagt 

en god Grund i deres Hjerter. Hvad hun saaledes har be

gyndt. maa det vcrre Samfundets Pligt at ssrge for at holde 

vedlige. at det ikke bliver nedbrudt og fordærvet. Her er 

noget for den private Godgjorenhed at gjsre. Det er rigtig

nok en stor Byrde, den paatager sig ved at antage sig saa-

danne soroeldrelsse Bsrn, som jo kunde overlades til Fattig-

vcrsenet; men det vilde efter min Formening vare den stsrste 

^5ynd, hvor Bsrnene, som i dette ^.ilfcelde, er? udgaaede fra 

et omhyggeligt og kjerligt Hjem og hvor der derfor med Kjer-

lighed bsr fredes om de i Hjerterne nedlagte gode Spirer, 

at de kunne udvikle sig og ikke gaa tilgrunde. Er Byrden 

tung, vil der med Guds Hjcelp ogsaa nok vcere kjerlige Hcen-

der nok til at bcrre den, og jeg tvivler slet ikke om, at Bi

dragene ville indflyde saa rigeligt, at Underststtelsesforeningerne 

kunne bcere denne og lignende Byrder. Enhver, der virkelig 

bryder fig om de fattige og gjerne vil hjcrlpe dem, vil vist 

baade bifalde, at Christianshavns lluderststtelsesforening har 

taget sig af disse forladte Bsrn uden at bryde sig om, at 

Byrden kan blive meget tung, — og vide den Tak derfor. 

Ved saaledes at besoge de fattige og sammenholde det 

3* 
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ene med det andet, ville de, der have Interesse for Sagen 

og ville anvende nogen Tid og nogle Krafter paa den, efter-

haanden faa det rette Greb paa at bedomme, hvem der kan 

og bor hjalpes og hvem ikke. Skjsndt Underfsgervirksom-

heden maa bringe mange bittre Skuffelser og er rig paa sor

gelige Erfaringer, vil dog den, som med varm Folelse for 

andres Nsd giver sig alvorligt af med den, bestandig mere 

og mere fole sig tiltrukket af den; ikke alene vil han fole 

Velsignelsen i den Gloede, han har af at bringe Hjalp til 

den, han har lcrrt at kjende som ocrrdig trangende, men han 

vil ogsaa for sit eget Vedkommende have Gavn deraf ved den 

Lejlighed, som saadan Virksomhed giver til at se Livet fra 

dets alvorligere Side og derved faa L)jet op for, hvor megen 

Skyld der ogsaa med Hensyn til Fattigdommen ligger hos 

det hele Samfund, for den Mangel paa Alvor og fast Villie 

til at fore noget igjennem og tage rigtig fat paa Livets Op

gaver, for den Loshed og Lethed i mange Forhold, for den 

Forlystelses- og Nydelsessyge, som altsammen horer vor Tid 

til og hvorunder vort Samfund lider, idet der synes at vare 

en almindelig Stråben henimod at ville gjore Livet til Lyst 

og Nydelse med Tilsidesættelse af det alvorlige Arbejde og den 

alvorlige Kamp og Strid for at naa Livets Maal. — Men 

vil det i en saadan nydelses- og forlystelsessyg Tid, i hvilken 

Livets Alvor staar Fare for at gaa til Grunde i Nydelser 

og Forlystelser, vare muligt at finde Mand og Kvinder nok, 

der have Lyst og fole Kald til at overtage en saadan Gjer-

uing som den at vare Undersoger og saaledes faa en Del 

med Livets Alvor at gjore? — Der kunde jo virkelig vare 

Grund til at tvivle derom; men vi have i Christianshavns 

Understottelsesforening hast Lejlighed til at gjsre en gladelig 

Erfaring i den Henseende. Fra Begyndelsen syntes det at 
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vcrre et af de vanskeligste Punkter, og adskillige, som havde 

Interesse for Sagen og gjerne vilde vcere med at kalde den 

tillive, frygtede for, at den vilde strande paa denne Klippe; 

men indtil denne Dag have vi ikke savnet Underssgere, som 

med trofast Kjerlighed udfore denne Gjerning. Jeg narer 

ingen Tvivl om, at det samme vil blive Tilfaldet overalt, 

hvor Understottelsesforeninger danne sig. Men paa den anden 

Side maa Fordringerne heller ikke stilles for hojt til Under

søernes Krafter og Tid. Enhver, der har et varmt Hjerte 

og Lyst til at gavne og med Alvor vil söge at udfore Gjer

ningen, vil vistnok vare flikket dertil. Flere af de Under

ssgere, som vi have sardeles Grund til at glade os ved, vare 

fra Begyndelsen angstelige og tvivlede om, at de havde Dyg

tighed til denne Gjerning. Undersogeren bor da heller ikke 

have et storre Distrikt, end at han godt kan lare det at kjende, 

og i det hojeste have en halo Snes Familier at tage sig af. 

I de tre Aar Christianshavns Understottelsessorening har 

virket, har ingen Undersoger haft mere end 26 Underssgelser i 

det hele og vistnok ingensinde 10 Familier paa engang, ligesom 

heller ingen nogensinde har besvaret sig over, at Gjerningen 

blev for byrdefuld. Gjores der ikke storre Fordringer til 

Undersogernes Tid, og kraves der ikke overdrevent meget af 

deres Krafter og Evne, er jeg overbevist om, at der til enhver 

Tid vil findes et tilstrakkeligt Antal Kvinder og Mand, som 

ville tilbyde deres Tjeneste. Det gjelder kun om at ssge paa 

den rette Maade for at finde de brugbare Krafter, og den 

bedste Maade at lokke dem frem paa er vistnok den at söge 

at gjore Sagen bekjendt og vakke Interesse for den, saa ville 

Krafterne nok komme frem og tilbyde sig. Den Fordring 

maa rigtignok stilles til Undersogerne, at de ikke alene under-

soge de trangendes Forhold og derefter, om der findes Grund 
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dertil, indstille dem til at erholde Understottelfe og bringe 

dem Hjalpen, men at de stadig folge dem og jevnlig se til 

dem, saalcrnge der er Grund til at beholde dem under For

sorg og at de navnlig ikke indskranke deres Besog alene til 

den Tid, da de paa Grund af Sygdom, Dyrtid, streng Vin

ter eller af anden Grund sårdeles trange til Hjalp, men og-

saa i den forholdsvis gode Tid, naar Trangen ikke er saa 

stor. Til saadanne Tider vil der ofte vare den allerbedste 

Lejlighed til at lare en fattig Familie at kjende, at se, hvor

vidt den sorstaar med Husholderifkhed og Flid at benytte den 

gode Tid; et godt Raad, et Vink om en eller anden nyttig 

Besparelse vil den erfarne Underfsger da ofte finde Lejlighed 

til at give; den, der har bragt Hjalp i Nodens Stund, vil 

da kunne finde et villigt L)re og saaledes yde en Hjalp, der 

tit er af mere Betydning og bringer storre Velsignelse end 

den blot materielle. 

Medens der ikke bor stilles store Fordringer til Under-

ssgernes Tid eller Krafter, ikke storre end at sardeles mange, 

som have Hjerte sor Sagen, kunne gjore dem syldest, maa der 

naturligvis stilles storre Fordringer til Bestyrerne baade hvad 

Tid og Kraster angaar, da de bor kunne raade og vejlede 

Undersogerne, i vanskelige Tilfalde komme dem tilhjalp og 

paatage sig hvad en endnu uovet Uudersoger ikke kan magte. 

De bor derfor vare godt inde i saadanne Sager og vel sor

trolige med de Gruudsatninger, som bor solges, ligesom de 

maa have en Del Tid til deres Raadighed, som de kunne 

anvende paa denne Virksomhed. Da det imidlertid neppe tor 

forudsattes, at der findes ret mange, som noget alvorligere 

have befkjeftiget sig med Understottelsesfagen og derved have 

vundet klar Indsigt deri, vil det mulig have sin Vanskelighed 

strax at finde tilstrakkelig mange rigtig dygtige Krafter; derfor tsr 
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Fordringerne, navnlig hvad Indsigten angaar, fra Begyndelsen 

ikke stilles for hsjt; det tor haabes, at den fornodne Indsigt 

vil vindes i temmelig kort Tid ved Erfaring. Naar der kun i 

hver Bestyrelse findes enkelte, som have den fornodne Indsigt, 

vil det vistnok vcere tilstrækkeligt, ifcer da det er at forudse, at 

Virksomheden fra Begyndelsen ikke vil blive faa sårdeles stor. 

Fsrst efterhaanden som Sagens Betydning vinder Indgang i 

Folks Bevidsthed og mange samle sig om den, faa at flere bidrage 

dertil, vil den voxe og saaledes stille bestandig storre Fordringer 

til de ledende Krcefter; men saa vil ogsaa en hel Del Erfaring 

vcere vnnden; de i Begyndelsen svage og usikkre Krcefter ville 

vcere voxede til og have faaet fornoden Styrke og Sikkerhed 

til at boere den storre Byrde. Kun een Betingelse vil jeg 

opstille som uundvcerlig, nemlig Kjerlighed til Sagen, og sor 

deres Vedkommende, der som Formcend stille sig i Spidsen, til 

hvem der overhovedet naturligvis maa stilles de storste For

dringer, vil jeg endnu ssje til: Tro til dens Fremgang. 

Der kan vcere mange, som nok ville vcere med, fordi de se, 

at denne Sag engang er kommen saaledes frem, at den ikke 

lader sig skyde tilside, og derfor mene, at de ikke bor eller 

tor holde sig tilbage og unddrage den deres Hjcrlp, fkjondt de 

ingen Tro have til, at den vil kunne fore til noget. Ogsaa 

saadanne kunne uden Tvivl gjore god Nytte, og det kritiske 

Blik, hvormed de ganske naturligt betragte Sagen, vil let op

dage og paapege de Mangler, Fejl og Farer, som maaske de, 

der med mest Varme omfatte Sagen, ikke have Lljet aabent 

nok for. Desuden er jeg overbevist om, at mange, som fra 

forste Fcerd kun halvt ere med, fordi de kun halvt skjenke 

Sagen deres Hjerte, ville, naar de kun cerligt gjore Forfoget, 

bestandig knyttes ncermere og inderligere dertil. Kun mener 

jeg, at det er mindre heldigt, om saadanne, der endnu ere 
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tvivlende, vaklende og nolende, kom til at staa i Spidsen som 

Formand, om end Stilling og Evne fvrovrigt nok saa meget 

gjorde dem flikkede dertil. 

Hvad den Tid, som kraves, angaar, da kan det ikke 

negtes, at den ikke kan vare ganske ubetydelig for deres Ved

kommende, der som Bestyrere og Formand skulle fore Sagen 

frem og lede den. Men Erfaringen her paa Christianshavn 

viser dog, at man godt kan have mange Forretninger og dog 

faa den sornodne Tid til Underststtelsesfagen, naar man har 

faamegen Kjerlighed og Tro til den, at man er villig til at 

bringe nogle Offre for den. Te Mand, der nu i tre sam

fulde Aar have varet Bestyrere as Christianshavns Understot-

telsesforening, have, skjondt de ere i saadanne Stillinger, at 

deres andre Forretninger godt kunde udfylde deres Tid, dog 

funden Tid til at beskjeftige sig tilborligt med Understottelfes-

sagen, og her var det saa meget mere sornodent at anvende 

megen Tid, som den var den forste i sit Slags og dersor i 

alle Henseender maatte prove sig frem. Den nu vundne Er

faring vil dog nu kunne spare nogen Tid sor andre Forenin

ger. som indrettes omtrent ester samme Monster. Den Fam-

len og Usikkerhed, som nodvendigvis maatte betegne den forste 

Del af vor Virksomhed, inden vi fandt det rette Standpunkt, 

maatte felvfolgelig tage megen Tid, og hvorvel det er saare 

langt fra, at vi tor sige i alle Henseender at have trusfet det 

rette, men tvertimod haabe endnu at blive bedre belarte saavel 

ved vor egen som ved andres Erfaring, tor vi dog nok sige 

saa meget, at vi tor glade os i det Haab, at den anvendte 

Tid ikke er spildt, hvilket Haab i hoj Grad styrkes ved den 

Velvillie, som vor Virksomhed fra mange Sider har modt. 

Naar jeg ser hen hertil og til den Gjenklang, som lyder 

overalt og viser, at de rette Strenge ere rorte, saa kan jeg 

> i «WM» tMWW 
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ikke ncrre den ringeste Tvivl om, at der, trods de storre For

dringer, der bor stilles til Bestyrerne og iscrr til Formandene, 

let vil findes Mcrnd. som ere villige til at paatage sig dette 

Hverv, iscrr naar det tages i Betragtning, at det er kun et 

meget indskrænket Antal Mcrnd, som hertil behsves, og navn

lig kun saa til at vcrre Formcrnd. 

Jeg har opholdt mig saa lcrnge ved dette Punkt om de 

personlige Krcrfter, fordi det er et Hovedpunkt, hvorpaa der 

ligger den allerstorste Bcrgt og hvorom der endnu kunde vcrre meget 

at sige; men jeg srygter for allerede at have trcrttet Lcrseren, 

hvilket jeg dog nsdig vilde, da jeg tvertimod hjertensgjerne 

vilde vcrkke Interesse for Sagen og Lyst til paa den ene eller 

anden Maade at bidrage til dens Fremme. Dog er der 

endnu een Bemcrrkning, som jeg ikke kan undlade at gjsre, 

forend jeg forlader dette vigtige Punkt. En Hovedbetingelse 

for Sagens lykkelige og ordentlige Fremgang er det, som 

gjentagende paavist, at hver Undersoger har sit bestemt be-

grcrndsede lille Distrikt, hvortil hans <hendes) Virksomhed er 

indskrcrnket. Men det vil let kunne ske, at en Undersoger foler 

sig saaledes knyttet til en Familie, som han (hun) har taget sig 

af, at han (hun) nodig vil give slip paa den, naar den 

flytter ud af Distriktet, men onsker at blive ved at beholde 

Tilsynet med den. At saadanne Baand knyttes, som man 

paa begge Sider nodigt vil bryde, er jo det onskeligste og Be

vis paa, at Undersogergjerningen er udsort paa den rette 

Maade og har naaet sin Hensigt idetmindste i een Henseende. 

Derfor bor der faavidt muligt tages Hensyn til et saadant 

af Undersogeren yttret Snske, og dette vil uden nogen Ulempe 

kunne ske, naar vedkommende Familie ikke er flyttet lcengere 

bort, end at den endnu horer til samme Bestyrerkreds; mindre 

godt vil det kunne ske, naar den er flyttet til en anden Be
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styrerkreds, da Undersogeren saaledes vilde faa med en anden 

end sin egen Bestyrer at gjore, og det vil naturligvis slet ikke 

kunne lade sig gjore, naar Familien flytter udenfor Foreningens 

Omraade, saa at Forsorgen for den tilfalder en anden For

ening. Der bor dog vistnok vaages over, at dette at en 

Underfoger virker udenfor sit Distrikt altid bliver betragtet 

som Uudtagelse og at Uudtagelserne ikke blive saa hyppige, 

at der bliver Fare for at Underssgerdistrikternes Grcrndser ud

viskes. Christianshavns Understottelsesforening har ingen 

Ulempe sporet af under visse Betingelser at komme Under-

ssgernes Bnske imsde i den ncevnte Henseende. 

Derncrst vil jeg henlede Opmærksomheden paa et andet 

Punkt, som jeg allerede tidligere har haft Lejlighed til at be-

rsre og som ligeledes har megen Betydning for Understottel-

s e s s o r e n i n g e r n e s  V i r k s o m h e d  o g  B e s t a a e n ,  n e m l i g ,  h v o r 

ledes man skal boere sig ad for ikke at n«re D.o -

v e n s k a b ,  L i g e g y l d i g h e d  o g  d e n  s l o v e  S o r g l o s -

h e d ,  d e r  g j e r n e  v c e l t e r  B y r d . e n  o v e r  p a ä  a n d r e  i  

S t e d e t  f o r  a t  g j o r e  a l v o r l i g e  F o r s o g  p a a  s e l v  a t  

bare den. I denne Henseende maa der vistnok auveudes 

deu yderste Varsomhed, og kan man ellers opstille den Regel, 

at ligesom det er bedre at lade ni skyldige gaae fri end at 

straffe een uskyldig, saaledes maa man ogsaa hellere hjcrlpe ni 

uvcerdige end lade een vcrrdig trcrugende uhjulpen, saa tor jeg 

dog paa ingen Maade tilraade at folge den her, da det 

gjelder om fra forste Fcrrd at gjore alt muligt, for at God-

gjoreuhedeu kan faa den rette Gange og saavidt muligt trceffe 

de vcerdigste. Ved her ikke at anvende tilborlig Strenghed 

vilde man let forkvakle og fordarve den hele Virksomhed fra 
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Begyndelsen. Her maa det altid hedde og idelig indskærpes: 

„hjalp dig selv, og ssrst naar du har gjort de alvorligste For-

sog derpaa, ville vi hjalpe". Man maa hnfke paa, at det 

navnlig i Begyndelsen, da Foreningerne ikke have store Midler at 

raade over. dog bliver umuligt at underststte alle, som kunde synes 

vårdige, naar navnlig Understottelsen skal vcere saadan, at den 

bringer virkelig Hjalp; thi en lille Almisse kunde jo nok 

gives til alle, saa man kunde tröste sig med, at ingen var 

gaaet uhjulpen bort, men det var dog kun Sandhed med 

Modifikation, og saadan Sandhed hedder ellers paa godt 

bredt Dansk Logn, man vilde vistnok komme Sandheden en 

hel Del narmere, naar man sagde, at de alle, trods den 

lille Almisse, de havde modtaget, vare gaaede uhjulpne bort. 

Naar man dog ikke kan hjalpe alle, tsr man nok gaa lidt 

strengt tilvarks, naar man stal gjsre Udvalg, for at man ikke 

skal vare altfor meget udsat sor at tage fejl og komme til 

at hjalpe de uvardige, det vil her sige dem, der ssge Understst-

telse, skjsndt de kunde eller burde idetmindste kunne hjalpe sig selv. 

Man bor ssge at gjsre det vitterligt for alle baade Givere 

og Modtagere, at man kun vil hjalpe der. hvor der virkelig 

behsves Hjalp, og hvor der findes en alvorlig Villie til saa-

vidt muligt at hjalpe sig selv. og hvor denne Villie bliver tydelig 

lagt for Dagen; thi de sige naturligvis alle, at de gjerue 

ville hjalpe sig selv, men ogsaa her er det kun altsor ofte 

Sandhed med Modifikation, og Meningen er, at de gjerne 

ville hjalpe sig selv, naar de kunne gaa let til det. men op

byde alle deres Kraster og anstrenge sig alvorligt og til det 

yderste derfor, det ville de ikke; ogsaa her gjalder det ssrge-

lige: „De sige det vel, men de gjsre det ikke." — Naar 

unge og raste eller overhovedet suldt arbejdsdygtige Mand söge 

Underststtelse, maa man i hvert Fald stille sig meget mistro ist, 
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og den Grund, der som oftest aufsres, nemlig Arbejdsloshed, 

bor vistnok aldrig uden videre tages for god. Skal Arbejds

loshed vcrre en gyldig Grund, da maa det vcrre under saa-

danne Forhold, hvor såregne Omstændigheder have fremkaldt 

almindelig Arbejdsloshed, saa at de scrregne uregelmæssige Om

stændigheder retfcrrdiggjore såregne uregelmcrssige Forholdsregler, 

som det maa regnes for at vcrre, at Understottelse ydes fuldt ar

bejdsdygtige Mcrnd, uaar der uavnlig ikke er meget stor Fa

milie eller andre Omstændigheder have sat dem tilbage. Eller 

ogsaa maa der vcrre saadanne Forhold tilstede, at det scrttes 

uden for al Tvivl, at den trcrngende aldeles ingen Skyld har 

deri, at han er uden Arbejde og tilmed, at han, medens han 

havde Arbejde, anvendte sin Fortjeneste paa en god og ordent

lig Maade og sogte saavidt muligt at betrygge sin og sin 

Families Fremtid. Der kommer jo ganske vist hvert Aar 

en kortere eller längere Tid, hvori en stor Del af det Ar

bejde, som giver en Mcrngde Arbejdere Brodet, standser; men 

det horer til de almindelige Forhold, som enhver Arbejdsmand 

godt kjender og som han kan og bor vcrre belavet paa, saa 

at deri kan der ingen Grund ligge til at yde Understottelse. 

Vore Arbejdsforhold ere vistnok i det hele — at der gives 

Undtagelser folger af sig selv — saadanne, at den flittige, 

sparsommelige og forsynlige Arbejder godt fra den gode Tids For

tjeneste kan spare noget op, som han kan have at staa imod 

med i den slette, arbejdsløse Tid. Herpaa afgive de hcrderlige 

Arbejderfamilier Beviset, der opdrage endog en meget stor Flok 

Born uden mindste enten offentlig eller privat Understot

telse. Selv fra mange Familier, som fore en daarlig øko

nomi, kan Beviset hentes for, at Sommerens Fortjeneste i 

Neglen er stor nok til at kunne dcrkke mere end de sornodne Udgifter, 

idet de om Sommeren saa Raad til at indlsse, hvad de om Vin
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term have sat ud; men de svcere Renter gjsre denne Ind

losning meget besvcerlig og oste umulig. I de allerfleste Til

falde vilde nogen Forsynlighed fra forste Fcerd have kunnet 

mere end dcrkke de fornodne Udgifter. Naar Arbeiderne i tidligere 

Tider havde sat den gode Tids Overskud i Sparekassen i 

Stedet for strax at fortoere den, vilde de meget ofte have und-

gaaet den sorgelige Nsdvendighed at maatte satte deres Toj 

ud, hvilket for mange Familier er Begyndelsen til den fuld
komne Ädelceggelse. 

At det er meget vanskeligt at komme til Kundskab om, 

hvorvidt en Familie har gjort og vil gjore, hvad der staar i 

i dens Magt for at hjcelpe sig selv, er indlysende, navnlig 

i Begyndelsen af en Forenings Virksomhed, naar Underso-

gerne endnu ere fremmede for Personer og Forhold; jo län

gere de have virket og jo bedre de have lcrrt deres Distrikter 

at kjende, desto flere Kilder vil der aabne sig for dem, hvoraf 

de kunne ose den fornodne Kundskab ogsaa i denne Henseende. 

Men nogle Kilder findes dog, hvoraf de strax kunne ose nogen 

Kundskab om en Families Forsynlighed og Villie til at hjcelpe 

sig selv. Deri, om en Faniilie er i Syge- og Begravelses-

kasser eller i andre gjensidig forsikkrende og nnderstottende For

eninger eller ikke, i den Maade, hvorpaa der sorges for Bornenes 

Skolegang og Opdragelse, i den Orden og Renlighed, der 

hersker i Hjemmet, indeholdes Vink, som trolig bor benyttes 

og solges. Naar en Familiesorsorger ikke er i Syge- og 

Begravelseskasse, har man deri strax et Vidnesbyrd om, at 

han ikke har gjort hvad han kunde og burde for at hjcelpe 

sig selv. Man indvende ikke, at det ikke kan overkommes af 

den, der er kommen tilbage, thi dels er det naturligvis noget, 

der ligefra Begyndelsen burde vcere sket, for der kunde vcrre 

Tale om tilbagegang, og dels ere Udgifterne i og for sig 
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meget ring?, 8 a 10 ß. om Ugen i forenede Syge- og Be-

gravelseskasser, hvorfor der saa i Sygdomstilfælde betales 

15 a 16 Mark ugentlig i Sygehjalp foruden Begravelses

hjalp, I Mark om Maaneden i Bkgraoelseskasser, der ikke 

ere forbundne ved Sygekasser, hvorfor der gives en Begra

velseshjalp af 50 Rd. Enhver, der lever udelukkende af sine 

Handers Gjerning. og hvis Fortjeneste altfaa standser ved 

enhver Sygdom, der satter ham ud as Stand til at arbejde, 

burde vare saa forsynlig, at han, om ikke for, saa dog i det 

mindste, naar han stifter Familie, fsger at betrygge sin og 

sin Families Fremtid saa meget som muligt ved at gaae ind 

i saadanne Foreninger; gjor han det ikke, er det ikke mere end 

billigt, at han kommer til at lide sor sin Forsommeligheds og 

Ligegyldigheds Skyld, og det vilde vare Synd imod den for

synlige Arbejder strax at vare tilrede med Hjalp, hvorved 

utvivlsomt saadan Ligegyldighed vilde finde Naring. For 

den, der lever af sine Handers Gjerning, bor dette at vare i 

Syge- og Begravelseskasse anses for nasten lige saa nødven

digt som at have det daglige Brod, Tag over Hovedet og 

Klader paa Kroppen, og Underftottelsesforeningerne bsr gjsre 

hvad der staar i deres Magt for at indskarpe dette og der

for i alt Fald vare i hojeste Grad tilbageholdne imod dem, 

som have vist Forsømmelighed og Ligegyldighed i denne Hen

seende. 
Naar det altid holdes klart for Sje, at al sand og virk

som Velgjorenhed maa gaa ud paa at rejse, have og styrke 

Selvagtelsen og den dermed uadskillelige Lyst til ved eget Ar

bejde at ernare sig og sine og Frygt for at falde andre til 

Byrde, vil det ikke vare vanskeligt at se, at man ved at gaa 

en anden Vej end den her antydede og ved at vare lige villig 

til at understotte, hvad enten de trangende ere i Sygekasse 
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eller ej, vil arbejde imod sit eget Formaal og svakke og ned

bryde Folelsen af den sande Haderlighed, som bestaar i saa--

lcrnge og saavidt muligt at hjcrlpe sig selv, og af den Ned

værdigelse, som der er i uden Nodvendighed at ty til andre 

og tage Hjalp af dem. Det kan desvarre ikke negtes, at 

denne Selvstandighedsfolelfe, denne rette Selvfolelse og be

rettigede Stolthed, som krymper sig ved at ty til andres 

Godhed og söge deres Hjalp, er i temmelig hoj Grad svakket 

hos en stor Tel af vor Arbejderbefolkning, ja jeg kan vist 

gjerne gaa et godt Stykke udover og hsjere op end til hvad 

man i Almindelighed forstaar ved Arbejderbefolkning. Der 

kan vistnok anfores mange Grunde til at det er saaledes; paa 

to vil jeg pege, som synes mig for vor Fattigbefolknings 

Vedkommende at staa i forste Rakke. Den ene er den alt

for store Lethed, hvormed Understottelfe af vort dumane Fat-

tigvasen tilstaas saa at sige alle, som melde sig som tran

gende, uden at en blot nogenlunde nsjagtig Undersogelse finder 

Sted af vedkommendes Forhold, om de ere faadanne, at de 

virkelig behove Underststtelse og ikke kunne eller bor kunne 

hjalpe sig selv. Den anden ligesaa meget medvirkende Grund 

falder isar den private Godgjsrenhed til Last, det er nemlig 

Mangel paa Folelse og Bevidsthed af det Ansvar, som er for

bundet med at give og den dermed forbundne Mangel paa Alvor 

og Grundighed, som saa almindelig viser sig i Godgjoren-

tzeden hos os. Man gaar overfladisk og let og ikke alvor

ligt tilvarks, hvorfor det fornemmelig er den Nod, som isar 

falder i øjnene, der vakker Medlidenhed og som man derfor ifar 

fsger at afhjalpe; jo mere Noden kan stilles tilskue, saa den 

bliver ret isjuesaldeude. desto lettere vakkes Medlidenheden, desto 

villigere, rundeligere gives der; medens det som oftest flet 

ikke er den Nod, som saaledes tildrager sig Opmarksomheden, 
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der iscer bor ashjalpes, men langt snarere den, der holder sig 

tilbage og ikke gjerne tråder frem mere end nodvendigt og 

frygter for at drage alles Bjne paa sig. Naar det for at 

faa Hjalp isar gjalder om at stille Noden tilskue, er det 

ganske naturligt, at de, der söge Understottelse, fremstille deres 

Forhold saa usle som muligt, og dette vil man finde som et 

gjennemgaaende Trak hos vore trckngende; man vil finde at 

mange endog gjore sig selv Uret ved at tillagge sig en Mangel 

ikke alene paa Dygtighed men ogsaa paa forstandig Forsyn

lighed, hvori de dog ikke ere skyldige. I den Grad mis-

sorstaa de den rette Godgjorenhed, at de frygte at gaa glip 

af Hjcrlp, naar de lade se, hvad de have gjort for at hjcelpe 

sig selv, og i den Tanke at ville fremstille de sig som ret 

vårdige trangende, fremstille de sig tvertimod saa uvcerdige 

som muligt og tillyve sig endog Uværdigheden. Det er dog 

et stärkt Stykke og Bevis for, i hvilken forfardelig Grad 

Selvagtelsen er nedbrudt. Men herfor barer den Maade, 

hoorpaa Godgjorenheden ofte udoves vistnok en stor Tel af Skyl

den. Enhver, der har befkjestiget sig noget med Undersiot-

telsessager og har sogt at komme lidt tilbunds deri og i de 

fattiges Forhold, vil idelig have stodt paa faadau sorgelig 

nedværdigende Selvblottelse, og navnlig vil man idelig stode 

paa den med Hensyn til Syge- og Ligkasser, idet mange, so^i 

ere i saadanne Foreninger, negte det, fordi de tro at vare 

narmere til at faa Hjalp, jo uslere deres Forhold ere. I 

denne Henseende kunne Understottelsessoreningerne gjore en hel 

Del. Jeg har haft Lejlighed til at spore Virkning af Chri

stianshavns Underststtelsessovenings Virksomhed i denne 

Henseende, idet det langt fra er saa almindeligt nu som det 

var i Begyndelsen af Foreningens Virksomhed, at de, som 

henvende sig til dem om Hjalp, söge at udmale deres Stilling 
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langt uslere, end den virkelig er. Det har ikke varet forgjeves, 

at saa mange, naar de have givet den ynkeligste Beskrivelse af 

deres usle Stilling og derved troet at vakke en saadan Med

lidenhed, at de kunde vare visse paa Hjalp, have saaet 

et saadant Svar: „Er Tilstanden saa elendig og Noden saa 

stor, saa kan Understottelsesforeningen slet ikke tage sig deraf; 

thi vi understotte kun dem, som kunne og ville hjalpe noget 

til selv; men den, der i enhver Henseende er saa blottet og 

sunken saa dybt ned i Armod, maa enten mangle Villie eller 

Evne til at hjcelpe ordentligt til selv og behsver saa ikke alene 

at underftottes men at underholdes; saadanne maa henvises 
til det offentlige Fattigvasen". 

Det forste, den fattige i Almindelighed griber til, naar 

Noden narmer sig eller allerede staav for Dören, er at 

bringe nogle af sine Ejendele til Pantelaaneren. og dette ko

ster desvcerre altsor liden Ulejlighed, thi i de fattige Kvarterer 

af Byen findes der nok af dem. Naar den ojeblikkelige Nod 

nogenlunde afhjælpes, tankes der i Almindelighed kun lidt 

paa, hvor dyrt denne Hjalp kjobes og hvor snart de ublu 

Renter ville styrte dem, som betjene sig af denne Udvej, i en 

endnu storre Nod og tilsidst i deu dybeste reduingslose Ar

mod. Dette at indlose pantsat Toj er derfor en Virksomhed, 

som strax tilbyder sig for Understottelsessoreningerne, thi det er 

et sjeldent Tilfalde, at nogen, som soger Understottelse, ikke 

har lart Vejen til Pantelaaneren altfor godt at kjende. Det 

kan derfor ikke vare andet end at Understottelsessoreningerne 

ofte maa hjalpe ved at indlose det pantsatte Toj. Men 
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ogsaa her niaa megen Forsigtighed og Aarvaagenhed anbefales, 

saa at det, at en Familie „er udsat" til det yderste og staar 

Fare for at miste sit udsatte Toj, ingenlunde i og for sig 

bor anses soni tilstrækkelig Grund til at yde Hjcelp. Det 

kan let hendes, at Tojet kjender Vejen saa godt, at det strax igjen 

giver sig paa Vandring, og saaledes kan det gaa saa tit det 

bliver lost hjem. saa at til syvende og sidst saar Pantelaaneren 

langt mere Fordel af den ydede Understottelse end den, man 

vilde hjalpe. Ter bor nndersoges af hvad Grnnd, hos hvem 

og paa hvilke Vilkaar Tojet er sat ud. Tet kan godt vcere 

Tilfaldet, at den forste Grund til. at Toj blev sat ud, var 

Lyst til at deltage i en eller anden Forlystelse eller deslige. 

Med Hensyn til Udsættelsen vises ogsaa oste stor Letsindighed 

og Ligegyldighed deri, at man blot soger det ncermeste Sted 

som det nemmeste og voelger at give tM)p(5t. og derover hos 

en Pantelaaner, medens man kunde slippe med 50 pCt. paa 

de billige Pautelaauerkoutorer og med 12 pCt. paa Assistents-

huset. Alle saadanne Forhold bor tages med i Betragtning, 

naar det skal asgjores, om en Familie bor hjcrlpes eller ikke. 

Her sindes flere brugbare Momenter til at lcrre vedkommende 

at kjende, som ikke bor lades ubenyttede, da det er og bliver 

Hovedsagen ved al fornuftig og grundig Godgjorenhed, at 

Personer og Forhold lcrres saa noje som muligt at kjende, 

saa at mau ikke handler efter Schemaer og Nubriker, meu 

tager tilborligt Heusyu til Ejendommeligheder hos Personerne 

og i Forholdene. Hele dette Pantelaanervcesen er, som Pa

stor Munck i sin Bog om Fattigdommen i Kjobenhavn, gjor 

opmcerksom paa, en af de fattiges vcerste Fjender. Men saaledes 

betragte de fattige det ingenlunde. „De ere vore eneste 

Venner, havde vi ikke haft dem, havde vi slet ikke kunnet 

leve" — saadanne Ådringer kan man ofte faa at hore om 
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Pantelaanerne. Ta jeg engang gjorde et Forsog paa at hjcrlpe 

en fattig Kone op og ved at nndersoge hendes Forhold 

fandt, at hun iscrr var bleven udsuget as en af de vcrrste 

Aagerkarle og dersor brugte nogle stärkt dadlende Udtryk om 

ham, tog hun meget ivrig hans Forsvar og ndbrod: „Sig 

ikke det; han har mangen Gang hjulpet mig i min Nod, 

hvor slet ingen anden vilde hjcrlpe mig." At denne Hjalp 

havde bragt hende ned i den allerdybeste Elendighed, hvorfra 

kun Toden kunde udfri hende og har udfriet hende — derpaa 
tankte hun kun lidt. 

I den Lethed, hvormed den fattige, saalcrnge han endnu 

har en ^.revl tilbage, kan faa den ojeblikkelige Nod afhjulpen 

hos Pantelaanerne, ligger en stor Fare. og den bidrager i 

boj Grad til at ncrre Letsindighed og Ligegyldighed, hvoras 

kun altfor let kommer en gruelig Slovhed, der kan gaa faa 

vidt, at et Menneske kan se sig prisgiven den yderste Elen

dighed uden at kampe alvorligt imod. De fattige stille sig 

paa denne Maade altfor let af med deres Ejendele i det 

Haab, at de kunne indlofe dem igjen — for mange et for« 

fcrngeligt Haab — og berove faakedes sig selv og deres 

Hjem det ene Stykke efter det andet og tabe ofte ikke alene 

deres Ejendele, et Tab, der skjondt stort nok dog ingenlunde 

er det storste; men de tabe ofte tillige Sandsen for at holde 

deres Person og Hjem ordentlige og rene, og det er et meget 

storre Tab; hvormed da let solger Tabet af Selvagtelse, af 

Lyst og Mod til at arbejde og strcrbe frem, og det er det 

allerstorste .».ab; det lader sig saare vanskeligt oprette. 

Men hvor stort et 5^nde end Pantelaanervcrfenet er, er 

>.et dog under de nuvcrrende Forhold ikke at tcrnke paa at 

faa det rent afskaffet; dertil er det bleven de fattige altfor 

uundvcrrligt. ^om en midlertidig Foranstaltning til dog 

4* 
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noget at bekampe dette Onde og tvinge Renterne noget ned maa 

man derfor meget paaskjonne „de billige Laanekontorer", fom 

private Mand, der have Bje og Hjerte for de fattiges Nod, 

have oprettet, ligesom det er gladeligt, at Pantelaanervafenet 

nu er bleven ordnet ved Loven af 21 de Juni 1867 og det 

som Folge af denne Lov udstedte Regulativ for Pautelaan, 

der er traadt i Kraft med dette Aars Begyndelse og hvorved 

de varste Virkninger af dette Uvcesen Heinines. Men hverken 

ved det ene eller ved det andet bor man aldeles slaa sig til 

No, som om nu var alt som det skulde vare, Det er 

ganske vist et stort Fremskridt, naar den fattige kan nojes 

med at give 50 pCt. naar han fsr maatte give 100 pCt. 

og derover, men selv 50 pCt. er dog saa hoje Renter, at 

den, der tvinges til at laane paa saadanne Vilkaar, meget 

let vil synke. Der er desuden en Omstændighed, som gjor, 

at de „billige Laanekontorer" ikke ganske knnne naa deres Maal 

og tvinge Renten ned hos Pantelaanerne, nemlig den, 

at de ikke give saa store Laan paa Panterne som disse, 

hvorfor de fattige endnu ofte gaa til Pantelaanerne istedetfor 

til de „billige Laanekontorer" eller Assistentshuset; de fore

trække at give hojere Renter og faa en storre ojeblikkelig Sum 

frenifor at nojes med den mindre Sum paa bedre vilkaar. 

Paa den anden Side kan det ikke negtes, at Letsindigheden 

v i l d e  f a a  n y  o g  s t a r k  N a r i n g ,  s a a  a t  e n d n u  m e g e t  m e r e  T o j  

vilde blive udsat, dersom Renterne bleve nedsatte til hvad 

man under andre Forhold kalder billige og rimelige ^n'nter, 

og saa vilde intet vare vundet, maaske snarere noget tabt. Det 

som Understottelsessoreningerne derfor af al Magt maa ftrabe 
efter, er saavidt muligt at bringe de fattige til ikke at benytte 

Pantelaanerkontorerne og söge at aabne deres 5?jne for den 

Nod, de styrte sig selv i ved letsindigt og uden tvingende 
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Nodvendighed at satte ud, og er deu tvingende Nodvendighed 

tilstede, maa de fattige endda i Almindelighed foretrække at 

salge for at fatte ud, saa spare de dog Renten. Kun naar 

der er Vished for at man om ganske kort Tid kan indlofe 

det pantsatte Toj, kan der vare Rimelighed derfor, men det 

er i de fjeldneste Tilfa'lde. Terfor bor Understottelsesfor-

eningerne i denne Henseende holde L^je med dem, de antage 

sig, og ikke tilstede dem at salte ud uden i ganske enkelte Til

falde. Selv hvor det kun er en forbigaaende Forlegenhed, 

der skal afhjcelpes, saa at vedkommende godt kunne betale det 

tilbage, bor det foretrakkes at lade saadanne faa et lille rente

frit Laan; derved vil der ofte kunne hjalpes godt. Tenne Frem-

gangsmaade har Christianshavns Uuderstottelsesforening i den 

senere Tid oftere brugt og har funden den hensigtsmassig, fkjondt 

Pengemidlerne kuu have tilladt at bruge den efter en meget 

indskrænket Maalestok. Vinder det frivillige Fattigvasen Til

slutning og Indgang, vil det let kunne ordues saaledes, at 

en betydelig Sum kan anvendes til smaa rentefri Udlaan, 

hvorved Pantelaanervafenet efter min Mening paa den bedste 

Maade modarbejdes saaledes, at de, der virkelig ville hjalpe 

sig selv, ikke behsv? at ty dertil. At der alligevel vil blive 

nok tilbage, som ikke ville lade sig hjalpe og i Stedet for at 

ty til deres Venner ty til Fjenderne, som de kalde Venner, 

og lade sig slaa af dem, er desvarre kun altfor vist, 

Skal det frivillige Fattigvafeu kunne udvikle sig saaledes, 

at det kau virke til Velsignelse og naa sit Maal at bidrage 

til at bekampe Fattigondet og satte en kraftig Tamning for 

Fordarvelsens Strom, maa Opmarksomheden altid vare hen
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vendt paa, hvad der kan gjores for at forebygge 

Fattigdommen. Man maa ikke alene tanke paa at hjalpe 

paa den Nod, som er forhaanden, men söge saa vidt muligt 

at holde sig Fjenden fra Livet og hindre Nodens Komme. 

Disse to Virksomheder hore saa noje sammen, at de maa gaa 

Haand i Haand, og jeg tror ikke, at den ene kan faa rigtig 

Fremgang uden at tage den anden med. Men alt kan ikke 

naas paa engang; ved at ville formeget, naar man ofte slet 

intet. Hvor det er muligt at forebygge Fattigdommen, er det 

naturligvis at foretrække for blot at afhjcelpe Noden, hvor den 

har indfnnden sig. Men det er netop ved at befkjeftige sig 

med den tilstedeværende Nod, ved at undersoge dens Kilder og 

betragte den under alle Forhold, at man faar Bjnene rigtig 

op for, hvor dens Rodder ligge, hvor der er Fejl, der kunne 

rettes, og hvorledes man bedst kan imodegaa Noden og hindre, 

at den i Fremtiden indfinder sig. Jo mere man giver sig 

af med de fattige for at stotte og hjcrlpe dem, desto lettere 

vil man finde den rette Vej at slaa ind paa, for at forebygge 

Armoden. Jeg maa derfor anse det for det ene rette at gaa 

den Vej. som der ogsaa overalt her i Kjobenhavn er slaaet ind paa, 

at danne Foreninger med det ncermeste Formaal at ashjcelpe 

Noden, hvor den findes og kan afhjcrlpes, saa vil det andet ganske 

vist ogsaa komme med og da have et fastere Grundlag at staa 

paa, ikke at tale om, at al Virksomhed, der ashjcrlper Nod 

tillige forebygger Nod, da Nod naturligvis igjeu avler Nod. 

Derimod frygter jeg rigtignok, at dersom man dannede For

eninger alene med det Lijemed at sorebygge uden at tanke 

paa at ashjcrlpe Nod, vilde man let komnie til at mangle det 

rette Syn for Ondets Rod og Kilde og komme ind paa skjeve 

Veje og saaledes gaa forbi meget og lade meget ligge, som 

kunde benyttes. Paa den anden Side vil det ligefrem folge 
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af sig selv, at enhver Forening, som med Kjerlighed, Iver og 

Kraft tager sig af de fattiges Nod, fores til ogsaa at gjore 

det mest mulige for at forebygge og hindre den. Ogsaa i 

denne Hensende har det sin store Fordel, at hver Forening 

har sit bestemt begrcrndsede Omraade, saa at Nnm og.For

hold kunne overstues, hvorved der ogsaa i forebyggende Ret

ning kan virkes med ganske anderledes Kraft, end naar den 

har en altfor vid Kreds at virke paa. Paa det mindre Rum 

kunne alle de stedlige Forhold blive noje kjendte og benyttede 

med Fordel. Der kan meget let sindes saadanne ejendomme

lige Forhold paa et enkelt Sted, at de, benyttede paa rette 

Maade, kunne give stor Fordel og virke til Velsignelse, hvor

imod de ikke kunne anvendes i Almindelighed. Men paa den 

anden Side har det ogsaa i denne Henseende sin store Fordel, 

at Virksomheden igjen samles i et Centrum, hvorved det vil 

blive muligt med samlede Krcester at udfore saadanne storre 

Foretagender, som ville overstige de enkelte Foreningers 

Krcester. 

Det er vanskeligt at ncevne alt hvad der kan gjsres i 

forebyggende Retning og hvad der kan gjores for at aabne 

nye Erhvervskilder; ofte kan det ske, at der kan tilbyde sig en 

saadan, som man aldrig har tcenkt paa; den vil ikke undgaa 

en nidkjer Understottelsesforenings Opmærksomhed, der vil vide 

at drage Nytte deraf, medens den ofte ikke vilde knnue benyt-

tes af de enkelte Arbejdere, fordi de mangle de Midler, som 

kroeves dertil. Saaledes har Kasferensning ved Christians

havns Understottelsesforenings Hjcelp bragt mange Familier 

god Fortjeneste, medens de uden Foreningens Mellemkomst 

og Hjalp neppe vilde have knnnet have denne Fortjeneste. Som 

Foranstaltninger, hvorpaa Understottelsesforeningerne altid bsr 

have Bjet henvendt til Forebyggelse af Fattigdom, vil jeg blot 
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pege paa Oprettelse af hensigtsmæssig indrettede Syge- og 

Begravelseskasser. Husholdningsforeninger og andre gjensidig 

forsikkrende og uuderstotlende Foreninger, Arbejds-Anvisnings-

Kontorer, Sparekasser samt Opforelse af gode og billige Bo

liger pr den fattigere Befolkning. 

Paa dette sidste meget vigtige Punkt er heldigvis Op

mærksomheden i de senere Aar bleven rettet, og der er ikke 

gjort saa ganske lidt i den Retning. Ogsaa Christianshavns 

Understottelsesforening har i den af Bestyrelsen udgivne lille 

Bog „Om de fattiges Vilkaar paa Christianshavn", henledet 

Opmærksomheden paa, hvor vigtigt det er at arbejde hen til 

at befri den arbejdende Befolkning fra den sorgelige Nodven-

dighed at maatte tage tiltakke med saadanne usle Boliger, der 

i iugeu Heuseende svarer til hvad man bor forlange af en 

uogeulunde god Bolig. Bestyrelsen har ogsaa sogt praktisk 

at virke sor denne Sag, og 3 temmelig store Bygninger med 

gode Lejligheder til omtrent 80 Familier bcrre et gladeligt 

Vidnesbyrd om at dens Bestræbelser ikke have vceret sorgjeves, 

en fjerde noget mindre Bygning bliver nu paabegyndt, saa at 

der om ikke lang Tid vil vcrre Lejligheder til omtrent I<>0 

Famlier, hvorved der dog er gjort noget til at hindre disse 

Homilier fra at synke i Fattigdom. Det er meget glcedeligt 

og bor i hoj Grad paaskjonnes, at dette Foretagende fandt 

saa megen vnksom Interesse og Deltagelse, at det saa hurtigt 

kunde sattes i Vcrrk. Det giver godt Haab om, at der i 

Fremtiden vil kunne gjores mere i denne Retning; thi hvor 

meget der end er gjort og hvor meget godt man end tor love 

sig deraf, maa man endelig ikke tro, at Trangen derved i 

nogen vcrsentlig Grad er afhjulpen, thi det er saare langt fra. 

Hvad der hidtil er gjort kan man med Nette betragte som en 

god og lovende Begyndelse, men heller slet ikke som mere. og 
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ethvert Foretagende til at skaffe Arbejderne gode Boliger ved 

egen eller andres Hjalp fortjener i hojeste Grad at anbefales 

som hensigtsmassigt, ja som paatraugeude nodoendigt. 

Som det bedste Middel til at forebygge Fattigdom, naar 

Talen er om ndenfra at bringe Hjalp, maa naturligvis det 

at skaffe dem, der gjerne ville hjalpe sig selv, ordentlig lonnet 

Arbejde, navnes fremfor alt. Men det er ogsaa anerkjendt, 

at dette er det allervanskeligste, og hvor mange der end hidtil 

have tankt alvorligt derover og arbejdet derpaa, er det dog 

hidtil ikke lykkedes nogen at lose denne vanskelige Opgave. 

Men derfor bor den naturligvis paa ingen Maade erklares 

for ulofelig, og det bliver bestandig en Fordring, der stilles 

til dem, som virkelig ville tage sig af de trangende, at ar

bejde paa at lose den, ligesom det da heller ikke kan negtes, 

at der ogsaa i denne Retning dog er udrettet noget. Hvor 

meget der vil kunne udrettes ved en samlet Birksonihed i denne 

Sag i Kjobenhavn er umuligt at sige, men der er dog al 

Grund til at haabe, at den heller ikke i denne Henseende vil 

vare forgjeves. En Ting er i alt Fald vis, at et ordnet 

frivilligt Fattigvasen i det mindste indirekte vil kunne bidrage 

meget til at skaffe de trangende Arbejde derved, at de mange 

Underssgere komme til uarmere at kjeude de fattige - og ville 

have Lejlighed til at aubefale dem, som de lare at kjende som 

vårdige, til at saa Arbejde og efter det uojere Bekjeudtfkab de 

have til dem, kuuue de foge at skaffe dem netop det Arbejde, 

som bedst svarer til deres Krafter. Idet der faaledes arbejdes 

*) I Mcianedsskrift for Literatur, 6te Bind 1831 Pag. 187—209 
og 527—536 findes to sårdeles lafevcrrdige Artikler af N. David, 
hvori Spsrgsmaalet om den bedste Mande at skaffe de trangende 
Arbejde paa behandles. 
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hen til, at navnlig de faa Arbejde, som ikke misbruge For

tjenesten, vil allerede meget vare vundet. 

Oprettes der saaledes Understottelsessoreuinger overalt i 

Kjobenhavn, saa at hvert Sogn har sin Forening eller hvor 

Forholdene tale derfor to Foreninger, og hver Forening igjen 

er delt i Kredse, hver med sin Bestyrer, og hver Kreds igjen 

i smaa Distrikter, hver med sin Undersoger, der er noje be-

kjendt med Fatligsorholdene i sit Distrikt, saa kan der vare 

Haab om, at der kan udrettes noget ordentligt til at afhjalpe 

Noden og modvirke Fattigdommen, saa ville de Gaver, som 

ydes, kunne sinde en saadan Anvendelse, at de kunne stiste 

d e n  s t o r s t  m n l i g e  N y t t e .  M e n  f o r  a t  d e t  f r i v i l l i g e  F a t 

tig vasen, der saaledes organiseres kan faa den tilborlige 

F a s t h e d  o g  K r a f t  m a a  i g j e n  a l l e  F o r e n i n g e r n e  s a m l e s  

i en Overbestyrelse, et falles Organ. De enkelte 

Foreninger bor vel have tilborlig Frihed og Selvstandighed 

saa at de kunne virke det bedst mulige ester de forhaanden-

varende Forhold og Omstændigheder, de maa dersor ikke ind

skrænkes ved sormange i det eukelt gaaende Bestemmelser; de 

bor have Myndighed til at asgjore alle paa deres Omraade 

msdende Understottelfestilfalde ester deres Skjon og efter den 

Kundskab, som de ved Undersogerne faa angaaende de sår

egne Forhold. Saaledes maa hver Forening ndgjore et hele 

for sig, men tillige et Led i den Kjede, som det hele frivillige 

Fattigvasen i Kjobenhavn danner. Ved en Fallesbestyrelse, 

som tankes sammensat vaseutlig af Foreuiugernes Formand 

eller andre af Foreningerne udvalgte Mand og mulig uogle 

andre paa anden Maade valgte, maa der sorges for, at alle 
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Foreninger i det vasentlige handle efter de samme Grund

principer og i Hovedsagen paa samme Maade. ligeledes maa 

der ved en Fallesbestyrelse sorges for, at de Pengemidler, 

som det srillige Fattigvasen faar at raade over, fordeles 

nogenlunde ligelig imellem de sorskjellige Foreninger i Forhold 

til den tilstedeværende Trang. Forst naar saadanne Forenin

ger overalt ere oprettede og igjen samlede til falles Virksom

hed, kan det siges, at det frivillige Fattigvasen er kommen i 

den rette Gange, og forst saa kan man vente, at Sagen vin

der saa almindelig Indgang, at Bidragene ville indslyde rige-

ligt, saa at Maalet i det mindste tilnærmelsesvis kan naas, 

forst saa kan der ogsaa tankes paa en Samvirken med det 

offentlige Fattigvasen. Uden Tvivl vil den Omordning af 

det ossentlige Fattigvasen, hvis Nodvendighed nu sra alle 

Sider synes at vare erkjendt, foregaa i deu narmeste Frem

tid, og dersom denne Ordning kommer til at gaa i den Ret

ning, som er angivet i det af Borgerreprasentationens Udvalg 

forfattede Betankning, vil det offentlige Fattigvasen i det sri-

villige se sit nodvendige Supplement og der vil vare godt 

Haab om at de ved gjensidig at stotte hinanden ville kunne 

naa et godt Maal ^). Kau end ikke det Maal naas, som 

j e g  m a a  a n s e  f o r  d e t  o n f k e l i g s t e ,  a t  a l t  h v a d  d e r  v i l  o g  

k a n  r e j s e s  o v e r l a d e s  t i l  d e t  f r i v i l l i g e  F a t t i g v a s e n s  

Forsorg, saa vil dog saa meget kunne opnaas, at mange 

udloses as det almindelige Fattigvasen eller hindres fra at 

*) Allerede li?nge for Borgerrepræsentationen ved Nedsættelsen af 
Udvalget til at gjore Forslag angaaende Fattigvcrsenets Ordning 
18^5 udtalte denne Tanke (Borgerreproes-mtanternes Fortiand-
linger 26de Aarg. 1866, Pag. 187) er den oftere kommen frem. 
Smiledes urgerede Indenrigsminister P. G. Bang den stcrrkt i 
Folkettnnget 7de Sess. 1855 nnder en Foresporgsel om Dyrtiden 
i Kjobenhavn, se Rigsdagstid. 7de Sess., Pag. 269—70. 
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ty til det og mange hjalpes sanledes paa Fode, at deres 

Selvagtelse og Lyst til Selverhverv bevares og styrkes og 

mange Kra'fter reddes og bevares for Samsundet. Derved 

vil det uden Tvivl ogsaa blive lettere for det almindelige 

Fattigvasen at gjennemfore den nodvendige Sondring mellem 

saadanne, som kun ved ulykkelige Omstændigheder ere satte i 

den sorgelige Nodvendighed at maatte ty til Fattigvasenet, og 

saadanne dovne og ligegyldige, gjenstridige og udsvavende 

Personer, som ikke bor hjalpes paa anden Maade, end at de 

tvinges til at arbejde. Derfor har og maa det offentlige 

Fattigvasen have en Politimyndighed, en Magt til at tugte 

og tviuge, som det frivillige Fattigvasen naturligvis hverken 

har eller har Brug for; det har stet ikke Brug for anden 

Magt og Myndighed end den, som ligger i Kjerligheden, der 

yder Hjalp, og som den, der modtager Hjalpen med Glade 

og frivillig bojer sig for. Moder der Tilfalde, hvor der er 

Brng for anden Magt og Myndighed, maa de naturligvis 

henvises til det offentlige Fattigvasen. 

Hvad vil saa et saadant frivilligt Fattigvasen koste? 

hvor stor er den Sum, som behoves for at det skal faa no

gen virkelig Betydning? — Det er vistnok vanskeligt at give 

Svar herpaa, ja det er rent umuligt allerede nn at give et 

blot nogenlunde fyldestgjorende Svar og navne en Sum, der 

endog kuu tilnarmelsesvis vil knnne svare til, hvad der be

hoves, naar de Krav, som stilles til det srivillige Fattigoasen, 

nogenlunde skulle syldestgjores. At det ikke er Smaasummer, 

hvorom Talen bliver, vil blive indlysende, naar man tager i 

Betragtning i hvilken Grad Fattigskatten Aar for Aar stiger, 
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for 1867 over 500,000 Rd. og iaar over 600,000 Rd. 

Skal der tankes paa en Virksomyed, som kan saa nogen Be

tydning ved Siden as saa store Summer, saa maa der kra

ves meget; stal det kunne naas at bevirke, om ikke at Fat-

tigskatten synker, saa dog, at den ikke stiger i et saa for

færdeligt Forhold, saa maa der store Summer til. Ja, 

det kau ikke vare andet, og dersom Sagens Betydning forst 

gaar rigtig op for Kjobenhavns Jndvaanere, saa at Inter

essen derfor vaagner og Lyst til at stotte og hjalpe den og 

fore den frem vakkes, om ikke hos alle, saa dog hos den 

overvejende Flerhed, saa at de. ville rakke Haanden dertil, 

hver efter sin Evne, saa vil det ogsaa let lykkes at saa en 

stor Sum bragt tilveje, og det er min Overbevisning, at ikke 

alene de trangende, men ogsaa de skatteydende Borgere, ja 

det hele Samfund, vil staa sig godt derved. — Forholdene her 

i Kjobenhavn og i Provindsbyerne ere naturligvis saa for-

skjellige, at der ikke lader sig drage nogen bestemt og paa-

lidelig Slutning fra det ene Sted til det andet; men det kan 

dog mulig have Interesse for nogen at erfare, at efter Med

delelse fra en af Bestyrerne as Understottelsessoreniugeu i en 

Provindsby paa c. 4,500 Jndb. med en Fattigstat af c. 9,000 

Nd. har Resultatet af Foreningens Virksomhed i det forste 

Aar varet, at ikke en eneste ny Familie eller enkelt Person i 

det Aar kom til Fattigvasenet. Skjsndt der herfra ingen 

Slutning lader sig drage med nogen Paalidelighed til Kjs-

benhavu, saa kan det dog ikke vare andet, end at det maa 

bidrage til at styrke og nare Haabet om, at ogsaa her vil 

saadan Virksomhed i ikke ringe Grad bidrage til at formindske 

Tilgangen til Fattigvasenet. Det vil vistnok for mange vare 

et vagtigt Motiv til at bevage dem til at yde Bidrag til det 

frivillige Fattigvasen. Naar dertil kommer hvad et frivilligt 
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organiseret Fattigva'sen vil kunne bidrage til at formindske 

Tiggeriet, der i mange forstjellige Skikkelser florerer hos os 

i faa hoj Grad, og hvad der kan indvindes af den store Ud

gift dertil, kan jeg ikke tvivle om, at tilstrcrkkelig store Sum

mer ville indkomme til dermed at udrette noget ordentligt. 

Jeg kan ikke negte mig den Glade her at anfore et Par 

enkelte meget talende Vidnesbyrd om en varm og inderlig 

TilslnMing til denne Sag. En Mand, som sidder i en stor 

Virksomhed, har tilsagt mig til dette Vjemed et aarligt Bi

drag af 400 a 500 Rd. med den Tilfojelse, at selv med et 

saa stort Bidrag mente han ikke at bringe noget Offer, men 

endog at kunne staa sig derved, naar han beregnede, hvad han 

vilde kunne vinde baade i Tid og Penge ved at kunne tien< 

vise til Understottelsessoreningen den store Momgde Tiggere, 

som han yder Hjalp uden at kjende det allermindste til dem 

eller deres Forhold og uden at have den mindste Tilfreds

stillelse af de mange Gaver, der maafke gjore mere Skade end 

Gavn. Af et Brev, som jeg i samme Anledning har mod

taget fra en anden Mand, tillader jeg niig at anfore folgende: 

„Da jeg begyndte min Forretning, tog jeg den Bestemmelse, 

„at der af Netto-Ubyttet af min Forretning sknlde svares en 

„Procent-Afgift i veldcrdigt Bjemed og bestemte denne sore-

„lobig saaledes: af 600 Rd. Skatteindtægt I pCt., af 700 

„Rd. 2 pCt., af 800 Rd. 3 pCt, af 900 Rd. 4 pCt., af 

„1,000 Rd. og derover 5 pCt., og beder Dem, Hr. Pastor, 

„tage under Lvervejelse, om der ikke burde og kunde virkes 

„til, at flere optoge et lignende System i deres Forretning. 

„Det vilde efter min Mening give det heldigste Resultat i en 

„saadan Sag, og navnlig naar der skal arbejdes paa den 

„Slags Velgjorenhed, som i det Ajeblik, der tilsyneladende 

„ses Nod og Elendighed, lader sig bevcrge til at vise sig. 
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„Jeg frygter nemlig meget for, at den Tribut, som ydes paa 

„denne Maade i hoj Grad vil reduceres, naar den skal ydes 

„til en Forening; thi det er øjeblikkets Indskydelse og den 

„Maade, hvorpaa Medlidenheden bliver paavirket, der dikterer 

„at yde den i forste Tilfalde, hvorimod i sidste Tilsalde in-

„gen faadan Paavirkning kan finde Sted. Det vilde vistnok 

„vare de sarreste, som esterat have afvist en nbekjendt Betler, 

„gik hen og indbetalte til Foreningen det Belob, som han 

„mulig vilde have givet Betleren, hvis der ingen saadan For

ening havde varet; og bedre vilde det ikke gaa med hvad 

„man tanker at give efter hvad Kassen formaar — den Slags 

„glemmes saa let, hvad uden Tvivl flere Velgjorenhedsfor-

„eninger have maattet sande. Har derimod en Mand bestemt 

„sig for at give en vis pCt. Afgift og givet Velgjorenheds-

„foreningen en Conto i sine Regnsrabsboger, saa bliver den 

„en Del as hans Forretning, og han vil altid komme til at 

„betragte Afgiften som en Gjeld, han maa afgjore lige faavel 

„som enhver anden." Det er mig naturligvis en stor Glade 

at kunne anfore et faadant Bevis paa varm Interesse for deuue 

og jeg kau ikke andet end paa det varmeste anbefale 

denne Fremgangsmaade til alle Forretuiugsmands Overvejelse 

med det Suste, at mange ville solge det her givne Exempel. 

Det er et sjeldent varmt Hjerte, der har sat en saa hoj Skala 

for Afgiften som den anforte, og det er ikke at vente, at ret 

mange pille folge den, men selv med en meget lavere Skala 

vilde det vare til stor Gavn, om Systemet blev optaget af 

mange, og jeg haaber, at Forflaget vil befindes at vare prak

tisk, da 'Afgiften til Understottelfe saaledes altid kommer til at 
staa i Forhold til Forretningens Gang. 

Naar jeg har kuuuet uavne to saadanne Exempler paa 

storartet Godgjorenhed og varm Interesse sor det srivillige 
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Fattigvasen, som begge have det Fortrin at vare ndgaaede 

fra praktiske Forretningsmand, som rigtignok begge have gjort 

deres Beregninger med sårdeles varme Hjerter, saa mener jeg 

mig berettiget til at have godt Haab om den Sags Fremgang, 

hvis Talsmand jeg gjerne vil vare og her har gjort mig til. 

Men een Svale gjor ingen Sommer, det er vel sandt, men 

her er ogsaa to, og saa staa de to endda slet ikke ene; sra mange 

forsijellige Sider har jeg modtaget Vidnesbyrd om Samstem

ning med og Tilslutning til denne Sag, og paa disse Vidnesbyrd 

i Henvendelser til mig tor jeg lagge saa meget mere Vagt, som jeg 

for min Person itke har kunnet lagge den mindste Vagt i Skaa-

len, eftersom mit Navn vistnok i denne Anledning for forste 

Gang er Hort af de fleste af dem, som angaaende denne Sag 

have henvendt sig til mig. Havde Henvendelserne varet rettede 

til en Mand, hvis Navn var almindelig bekjendt og som 

ved sin Virksomhed havde knyttet mange til sig, saa kunde 

mulig noget af Interessen vare at skrive paa Personlighedens 

Regning, men som det nu er, kan der ikke vare den ringeste 

Tvivl om, at det er Sagen selv, der har vakt Interesse uden 

mindste personlige Hensyn. Det er just det gladelige, thi det 

giver godt Haab om at Sagen vil saa god Fremgang og 

finde Anklang mange Steder. Jo mere den bliver bekjendt 

og droftet, desflere Venner vil den vistnok saa, desflere ville 

uden Tvivl yde Bidrag til den. 

For mange vil det vistnok synes at vare langt be- ... 

hageligere og give en storre ojeblikkelig Tilfredsstillelse 

selv at uddele sin Skjerv til de trangende, man traffer 

paa; men det er et Sporgsmaal, om det er det uyt-

tigste og rigtigste og om det er en sand Tilfredsstil

lelse, man paa den Maade opnaar. Det behover maaske 

neppe at siges, men for en Sikkerheds Skyld vil jeg dog her 

.. 
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sige det, at det aldrig kan eller bor vare Meningen med at 

danne Foreninger at fritage den enkelte for den personlige 

Pligt at hjcrlpe og gjore vel i en saa vid Kreds som muligt 

og at give dem. han kjender; det vilde vcere aldeles absurd, 

om den, der kjender en vardig trangende Familie og staar i 

Forhold til den, vilde unddrage den sin Hjalp for at bringe 

Gaven til Understottelsessoreningen; det vilde vare urimeligt, 

om nogen ved at give Bidrag til det frivillige Fattigvasen, 

vilde mene sig lsst sra de Baand, hvorved han ellers maatte 

fole sig bunden til en trcrngende Person eller Familie. 

Hvor Hjalp ydes personlig i kjendte Forhold, saa at Gaven 

bringes med Kjerlighed og der saaledes er et Baand mellem 

Giver og Modtager, der bor naturligvis et saadaut Baand 

bevores, som det overhovedet med denne Sag aldrig kan vcere 

Meningen at lose noget Baand, at sonderbryde og adsplitte, 

men tvenimod at sammenknytte, samle og forene. I det per

sonlige Forhold til en trcrngende Familie kan der vcrre sand 

Tilfredsstillelse, fordi der kan oves en sand Kjerlighedsgjerning 

og der kan saavel Trangen som Pligten til at gjore godt og 

at meddele ske fyldest. Der er jo netop det tilstede, som ved 

det frivillige Fattigvasen skal tilstrabes: en virkelig sand Un-

derstottelse, grundet paa personlig Undersogelse og Kjendskab, 

der gjor det muligt at hjalpe de vårdige trangende d. v. s. 

dem, som ville lade sig rejse. — Men ganske anderledes for

holder det sig med de Almisser, som gives til alle Slags 

fremmede, ganske ubekjendte Tiggere; det er kun imod en saa-

dan Godgjorenhed, denne Virksomhed er rettet, det er den, 

som man vil söge at gjore mere frugtbringende, det er i den, 

der ingen sand Tilfredsstillelse er og med Hensyn til den, at 

det er berettiget at tvivle, om det er rigtigt hellere at ville 

give saadanne Almisser end give Hjalpen til en Understottelses-
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om at det sidste er bedre end det forste. Naar der gives Almisse, 

som det i Almindelighed sker til den forste den bedste Tigger, 

som oftest blot svr at stippe for hans Overhang, mener jeg 

rigtignok, at det beror paa en Misforstaaelfe af hvad det er 

at gjore godt, dersom man vil kalde det saaledes, og naar 

man mener dermed at have fyldestgjort sin personlige Pligt 

til Godgjorenhed, faa ligger deri en stor Fare, idet man saa

ledes srigjor sig for det Ansvar, der er forbundet med at 

give, og gjor sig Godgjorenheds Pligten altfor let og ledes 

derved let til i det hele at tage sig Livets Pligter og dets 

Opgave altfor let. Vil man virkelig gjore den Pligt fyldest, 

som uden Tvivl paaligger enhver: efter Evne at gjore vel 

og at antage sig de trangende, saa kraves der noget helt 

andet end at tilkaste en Tigger en Almisse, derved er intet 

gjort, saa maa man folge den trangende, besoge ham i hans 

Hjem, se hvor stor hans Nod er og hvorledes den bedst kan 

ashjalpes. Forst saaledes kan man berolige sig med virkelig 

at have gjort en Kjerligheds Gjerning, forst saaledes vil man 

kunne finde sand Tilfredsstillelse, hvorimod man ved at give Al

misse til Betlere, som tigge ved Dorene eller paa Gaderne, 

i Avisen eller paa anden Maade, og lade det bero dermed 

uden den mindste Beroring med den trangende, og saa bilde 

sig ind, at det er en sand Godgjorenhed, vugger sig i en 

Illusion og bringer sin Samvittighed til at sove paa den Ind

bildnings blode Pude at have gjort noget godt. Dersom 

de, der saaledes give Almisse ved Dorene eller paa anden 

Maade udeu at anstille nogensomhelst Underssgelse, uden at 

kjeude det allerringeste til Belleren, uden at folge ham et eneste 

Skridt over Dortarskelen. kunde se, hvormange af deres Penge 
der umiddelbart gik ned i den narmeste Bevartningskjalder 
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uden at bringe nogen Gavn eller anden Gloede end den, der 

kan vcere forbunden med en Rus, hvorofte en saadan Almisse 

blev Begyndelsrn til et Menneskes Ruin ved at give ham 

Smag paa at tigge i Stedet for at arbejde^ hvorofte den blev 

anvendt til tidspildende, unyttige og sdelceggende Fornojelser, 

hvorofte til Udsvævelser og andre Laster — saa vilde de vist

nok sorscerdes og fole, hvilket Ansvar der ligger i at give, og 

lcrre at forstaae, at maa man ikke lade den venstre Haand 

vide hvad den hojre gjor, saa skal man derimod lade sit 

Hjerte folge med, saa man ikke slipper den, man vil hjcelpe, 

saa snart Almissen er gleden ud af Hamiden. Det er slet 

ikke saa vanskelig en Sag, som mange bilde sig ind, at saa 

lidt klarere Indblik i, hvorledes det forholder sig med Tiggeriet 

og hvormegen Fordcrroelse der er forbundet dermed, en For

dærvelse som bliver ncrret derved, at man lader det vcrre nok, 

naar man blot bliver af med sin Almisse. Enhver, der vil 

gjore sig den Ulejlighed, endog blot for en ganske kort Tid, 

at indlade sig lidt med de Tiggere, som henvende sig til liam, 

udsporge dem angaaende deres Hjem, Familie og andre For

hold og derpaa ssge dem i deres opgivne Hjem og endogsaa 

kun ganske loseligt undersoge, hvorvidt deres Opgivelser stem

me overens med Sandheden, vil snart blive overbevist om, 

at den storste Del af den Hjalp, som ydes som Almisse 

ved Dorene og paa Gaderne, gjor Skade i Stedet for Gavn. 

Denne saakaldte Godgjsrenhed fortjener virkelig i Almindelig

hed flet ikke Navn af Godgjsrenhed, det er ofte kun Magelighed, 

Ulyst til virkelig at indlade sig med Noden og forssge paa 

at afhjcrlpe den, Forsog paa for godt Kjob at slippe for den 

sande Godgjorenheds Pligt, som fordrer en hel Del mere. 

Der kan ganske vist gives Tilscelde, hvor Forholdene 

stille sig saaledes, at man ikke bor undslaa sig ved at give 
s* 

» 
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uden at kunne undersoge eller folge den videre, som modtager 

Hjcelpen, men det bliver dog Undtagelser; i Reglen maa man 

gjore langt mere, naar man har Evne til at hjcelpe andre. 

Men nu er det let at se, at dersom de rige og velhavende, 

som have baade Evne og Villie til at hjcelpe andre, as disse 

Hensyn skulde vcere indskrænkede til at hjcelpe dem, de per

sonlig kunde loere at kjeude, saa vilde det kun blive et meget 

indskrænket Antal, der vilde blive hjulpen, og de vilde langt 

fra kunne yde Hjcelp til saa mange, som deres Evne ellers 

vilde strcekke til; de baade ville og kuune give i langt rigere 

Maal end de selv personlig kunne lcere de trcrngende og deres 

Forhold at kjende, og derfor trcenge de til saadanne, som 

ville udfore den Gjerning. som det er umuligt for dem per

sonligt selv at overkomme, nemlig at undersoge Forholdene, 

folge de trcrngende og tilligemed de riges Gaver ogfaa yde 

dem personlig Vistand i Naad og Daad og saaledes ogsaa 

hjcelpe dem til at rejses og styrkes i scedelig Henseende, saa

ledes kan Kjerligheds og Godgjorenheds Pligten ske fyldest. 

Dette at vare Mellemled mellem de rige og de fattige er det, 

som det frivillige Fattigvcrsen tilbyder. Saaledes gives der 

en Udvej, hvorved det kan gjores muligt, at den trængende 

ikke behover at gaa uhjulpen bort og hvorved der tillige paa 

den anden Side serges for at i det mindste de groveste Mis

brug af Gaverne fjernes. 

Vil nu nogen sporge os, som med varm Kjerlighed virke 

for denne Sag: Tro I med et faadant organiseret frivilligt 

Fattigvcesen at kunne raade Bod paa Fattigondet og oprykke 

det med Rod? saa vil jeg for mit Vedkommende svare — 
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og jeg er vis paa at alle de, der i denne Sag gaa med 

mig, ogsaa heri ville vcrre enige: Nej, det tror jeg paa ingen 

Maade. Jeg vil endog soje til, at jeg antager, at den, der 

tror ved den her foreslaaede eller ved hvilkensomhelst anden 

Ordning af disse Forhold at kunne raade Bod paa dette 

Onde og oprykke det med Rode, kun kan have beskjestiget sig 

meget lidt med dette Sporgsmaal og kun have betragtet det 

ganske overfladisk. For ethvert forskende L?je, for enhver 

blot noget dybere gaaende Undersøgelse vil det vise sig at 

dette Samfundsondes Rodder ligge dybt, saare dybt og ere 

meget stcrrke og vidt forgrenede; dette Onde er saaledes rod-

fastet i vor hele sociale Tilstand, i alle vore sociale Forhold 

og i den hele scrdelige Tilstand, hvori vi leve, at ingen-

somhelst blot menneskelig Institution, den vcrre saa vist 

indrettet og saa godt udstyret, som tcrukes kan, vil vcrre istand 

til at rykke Rsdderne op og hcrve dette Onde. Dertil krcrves 

en Lostestang af en ganske anden Art, thi dertil krcrves en 

Forbedring af hele Slcrgtens fcrdelige Tilstand, en Forbedring 

ikke blot i de lavere men ligesaavel i de hojere Samfunds

lag. Fattigdommens og den dermed folgende Elendigheds 

Rodder ligge i Samfundets Synder, i de fattiges Synder, 

men ikke i dem alene, ogsaa i de bedre stilledes Synder, og 

det er da klart, at der til at rykke saadanne Rodder op skal 

stärkere Krcrster, end blot mennestelige Indretninger have at 
raade over. 

Skylden for at Fattigdommen og dens Elendighed kan 

gribe saa stcrrkt om sig, at det kan blive farligt for det hele 

Samfund, ligger hos det hele Samfund felv, hvorfor Betragt

ningen af dette Onde maa indeholde en alvorlig Paamindelse 

for alle til at vende Blikket paa sig selv. Ter kan paa-

vises meget, som virker skadeligt og sdelcrggende paa den 
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arbejdende og fattigere Befolkning, mange Forhold, hvori der 

indeholdes store og farlige Fristelser for den, mange Ind

retninger, der ligefrem ere til Fordcervelse for den; i alt 

dette maa for en stor Del Grunden til> Elendigheden so-

ges. De fattige have mange Fjender, fom Pastor Munck i 

sin Bog om Fattigdommen klart har vist det, Fjender, der hver 

paa sin Maade bidrage til at trykke de fattige dybere ned, 

skjondt de mange Gange give sig Skin af at ville rejse 

dem op, og hvad der er det vcrrste, tit af de fattige blive 

betragtede og sogte som Nenner i Stedet for at blive 

bekcrmpede og skyede som Fjender. Saadanne Fjender bsr 

man af al Magt bekcempe, og medens de spredte Krcefter her 

kun kunne udrette lidet og let spildes, saa ville Foreninger, 

der samle Krcrfterne, kunne udrette meget. 
Men den egentlige Rod, der bestandig skyder nye Skud, ligger 

meget dybere. I ydre Henseender ere vore Forhold i det hele 

taget saa gode, at det vistnok er de sjeldneste Tilfalde, hvor det er 

udelukkende Forholdenes Magt, der styrte en Familie i Armod 

og Elendighed, uden at den selv barer nogen Skyld. De 

overdrevent mange Forlystelsessteder i alle mulige Grada

tioner og alle mulige Arter, ligefra de allerlaveste og usleste, 

hvor kun den allerraaeste Natur, der er bleven ncrsten til 

Dyriskhed, kan finde Tilfredsstillelse, og til dem, der ere ud

styrede med Kunst og Smag, saa at selv den mere dannede 

Sands kan finde Nydelse der; de mange Pantelaanerkontorer, hvor 

der paa den ublueste Maade spekuleres i de fattiges Forle

genhed og Nsd, saa man lever godt deraf; de usle Boliger, 

hvis Ejere ikke give de vcerste Pautelaanere og Aagerkarle 

det mindste efter, men udsuge Blodet af de Stakler, som 

tvinges til at ty til saadanne elendige Nonner for dog at faa 

Tag over Hovedet; alt dette og andet mere kan vel med 
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Rette ncevnes som medvirkende Aarsager til Fattigdom, Nsd 

og Elendighed. Hvo kan et eneste Bjeblik tvivle om, at de I 

have gjort ubodelig Skade? Men saa megen Skade kunne 

de kun anrette, fordi der i Befolkningen, paa hvilke de ere be

regnede, findes saa megen Forlystelses- og Nydelsessyge, sau 

megen Letsindighed og Ligegyldighed, saa megen Dovenskab 

og Ladhed, saa megen Usædelighed og Drukkenskab, over

hovedet saa mange onde Tilbojeligheder, som naturligvis i 

de omtalte Forhold finde god Naring. Men naar jeg saa-

ledes ikke kan andet end udtale som min Mening, at det i 

scedelig Henseende kun staar daarligt til hos tn stor Del af vor 

fattige Befolkning og at deri den egentlige Grund maa soges 

til den Armodens Elendighed, hvori de saa ofte synke ned, 

saa maa det paa ingen Maade misforstaas, som om det skulde 

gjelde den hele fattige Befolkning; det er saa langt fra Til

faldet, at jeg tvertimod ved Siden af det meget daarlige 

har fundet saare meget godt. Har jeg i Henseende til Sæde

lighedens Tilstand hos den fattige Befolkning maattet gjore 

sorgelige Erfaringer, saa har jeg ogsaa gjort mange glæ

delige og set mangen Familie paa den hæderligste Maade 

kampe sig gjennem Nod og Fattigdom med beundringsværdig 

Mod og Styrke. Som Resultaltet af min Farven mellem 

de fattige kan jeg sige dette, at jeg bestandig mere og mere 

har saaet Kjarlighed til dem og bestandig stsrre og storre 

Lyst til at virke for dem hvad jeg kan og hvad der gives mig 

Velsignelse til. Alt det sorgelige og nedslaaende. ja jeg kan 

gjerne sige forfærdelige, som jeg har lart at kjende hos de 

fattige, har paa ingen Maade kunnet betage mig Haabet om 

og Troen paa, at der kan gjores meget for dem og ved dem, 

thi de maa selv vare medvirkende, saa at hvad der gjsres 

maa saavidt muligt ikke alene gjsres for men ogsaa ved dem. 



Men det gjelder naturligvis om at sinde dem, som ville lade 

sig hjalpe. Netop fordi jeg har Kjerlighed til de fattige, 

kan jeg ikke lukke Viet for de mange Brost og Brak, szm 

findes, og ikke lade vare at paapege dem saa bestemt som 

muligt. Terncrst maa jeg vargemig mod den Missorstaaelse, 

at jeg skulde mene, at det alene er i Samfundets lavere Lag, 

at et faadaut sadeligt Forfald som det paapegede findes; det 

er langt fra. I de lavere Samfundslag blive rigtignok La

sterne og deres fordarvelige Folger mest iojnefaldende, fordi 

der ikke haves saa mange Midler til at dakke dem med; de 

kunne ikke skjule sig under det glatte, smukke og blceudende 

Adre, hvormed de hojere Stander saa tit sorstaa at skjule 

niegen sadelig Raadenskab og Fordarvelse. Under andre 

Former sindes de samme Laster og onde Tilbojeligheder paa 

alle Samfundets Trin; her gaaer ingen Ram forbi. Jeg vil 

blot pege paa den Loshed og Lethed i saa mange Forhold, i 

hvilken al Alvor staar Fare for at gaa til Grunde; den Over

fladiskhed og Forsaugelighed, hvormed kun Skallen ssges og 

Kjernen bliver liggende urort; deu Nydelsessyge, som griber 

saa stärkt om sig, at der for lutter Nydelser snart ikke 

bliver Tid og Plads til alvorligt Arbejde. Herved kan 

jeg ikke lade vare at navne et Forhold, hvor Nydelses- og 

Forlystelsessygen isar synes mig at vare sarlig, nemlig dette, 

at Bsrnene saa tidlig vannes til at kjende og nyde de mange 

Slags Fornsjelser. saa at man ikke lader dem tilborlig Ro 

til at blive oplarte og opdragne til Livets Gjerning og Al

vor. Man har haft meget travlt med at paase, at Bsrnene 

ikke blive overlasfede med Arbejde i Skolerne; men kun lidt 

har mau haft Bje for den langt storre Fare for at Bsrnenes 

Krafter i Hjemmene fortåres ved Baller og Selskaber, Be-
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sog i Theatrene og olle Slags Forlystelser. Dette burde 

tages under alvorlig Overvejelse. ^ 

Som et Bevis paa den Slaphed i scedelig Henseende, 

hvorunder vi lide, vil jeg henvise til et Forhold, som staar i 

n o j e s t e  F o r b i n d e l s e  m e d  d e n  S a g ,  s o m  v i  h e r  h a v e  f o r ,  d a  

den i hoj Grad har Indflydelse paa de fattiges Forhold og 

Omstændigheder, nemlig Forholdet mellem Husbonde og 

Tyende. Den Loshed, som desvcrrre sindes i dette Forhold, 

kan ikke andet end have en meget skadelig Indflydelse paa 

det hele Samfund; men iscer kommer den arbejdende og la

vere stillede Befolkning, hvorfra hovedsagelig Tyendet ndgaar, 

til at lide derunder. Vel barer dette ogfaa selv en meget 

stor Del af Skylden, men dog langt fra den hele, en stor 

Del falder ogfaa paa Husbonden og Arbejdsherren. Den 

Mangel paa Alvor og Fasthed, som ogsaa i dette Forhold 

vises, bor drages srem, for at alle kunne blive opmærksomme 

paa del fordærvelige deri, for at der kan blive gjort noget 

for at styrke og befaste det altfor lofe Baand. Denne Loshed 

er Skyld i, at saa mange fattige staa saa forunderlig ene, 

at de, naar Noden kommer, ikke have en eneste, som de med 

Tillid kunne henvende sig til for at ssge Hjalp og Raad. 

De allerfleste, som ere i Traug, have, inden det gik saaledes 

tilbage for dem, tilbragt mange Aar i tjenende Stillinger og 

have saaledes staaet i ncrrmere Forbindelse med og nojere 

Forhold til forskjellige i sorskjellige Livsstillinger, til hvem 

man dog skulde tro, at de vare knyttede med saadanne Baand. 

at de ogsaa hos dem kunde finde noget Tilhold, og dog er 

det meget almindeligt, at de fattige, naar man sporger om, 

hvem de kunne henvise til som dem, der kjende noget til dem 

og kunne aslcrgge Vidnesbyrd om deres Trang og Vcrrdighed, 

henvise til den Urtekræmmer, hos hvem de handle, eller til 



74 

andre, til hvem de staa i et lignende aldeles lost Forhold, 

eller dog kun til saadanne. som de i den senere Tid ere komne 

i nogen Forbindelse med. De have naturligvis dels Skuds-

maalsbsger, dels Attester og Anbefalinger sra dem, de have 

tjent eller arbejdet for, ofte i en altfor stor Overflodighed, 

som de komme srem med og henvise til, men det er meget 

sjeldent, at der blandt de mange findes en eneste, som har 

fulgt deres Forhold og kjendt noget til dem siden Tjeneste

tiden. Ligger der ikke heri et Vidnesbyrd saavel mod Tyende 

og Arbejder som med Husbonde og Arbeidsherre, mod de 

fattige saavelsom mod de bedre stillede, at de ikke have op

fattet Forholdet mellem Tyende og Arbejder paa den ene og 

Husbonde og Ardejdsherre paa den anden Side paa den rette 

Maade, et Vidnesbyrd om sadelig Slaphed i denne Hen

seende. Den ulige Fordeling af de materielle Goder, som 

ligefrem er begrundet i den menneskelige Natur, skal efter 

Skaberens vise Hensigt aabenbart tjene til at holde det menne

skelige Samfund sammen derved, at Menneskene netop paa 

Grund as denne Forfkjellighed komme til at trange til hinanden; de 

fattige trange til de rige, at de ved dem kunne faa Brodet, 

og de rige trange til de fattige, at de ved dem kunne faa det 

Arbejde udfort, som er dem uuudvarligt. Saaledes skal 

Forskjellen tjene til at forene dem, og ethvert Forsog paa ad 

Socialismens eller Commnnismens Vej — hvortil vi Gud 

vare lovet ikke kjende noget hos os — at ophave og tilintetgjort 

denne Forskjel langt fra at befaste og styrke Samsundet netop 

paa den allersorgeligste Maade vil adsplitte og odelagge det. 

Skal denne gjenfidige Trang til hinanden imidlertid virkelig 

kunne tjene til at forene de forskjellige Samfunds-Lag og 

holde dem sammen, maa der vare saa megen Alvor i Opfat

telsen af Tyendeforholdet, at derved et virkeligt Baand knyttes 
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mellem Husbonde og Tyende, mellem Arbejdsherre og Ar

bejder, Men saaledes som det nu er hos os — og det er 

i denne Henseende i en lang Aarrakke gaaet nedad — er der 

en sorgelig Loshed i dette Forhold; en idelig Omfkisten 

finder Sted; de tjenende ere neppe saa lange paa et Sted, 

at et Baand faar Tid til at knyttes og befastes. Tjeneren 

har haft saa mange Herrer, at han derfor ingen har at holde 

sig til, ingen, af hvem han med mindste Skin af Ret eller 

Rimelighed kan vente, at han vil tage sig af ham i Noden; 

og Herren har haft saa mange Tjenere, at han hverken ved 

Navn eller Tal paa dem og derfor ikke har Interesse for 

eller Kjerlighed til en eneste as dem. Heri aabenbarer sig 

den samme Mangel paa scedelig Alvor og Fasthed, som der 

gjsr sig gjeldende overalt. Man vil gjore Livet til Nydelse 

alene og har derfor ikke Taalmodighed til at bare og lide 

noget; saasnart der er noget, som skal taales og bares, noget, 

der skal fordrages og bares over med, noget, der kraver nogen 

alvorlig Anstrengelse, saa er man strax fardig; Baandet bry

des og lettere Forhold soges, og saaledes gaar det i det 

uendelige. Men saa er det intet Under, at de fattige saa 

ofte staa ene; saa er det intet Under, at der aabner sig en 

gabende Kloft mellem de trangende og de bedre stillede, saa 

at de gjensidig have altfor ringe Tanker om hinanden; de forste 

tro om de sidste, at de slet ikke have Hjerte for dem, og disse 

igjen om hine, at de due ikke til noget. Men her er paa 

begge Sider en stor Fejltagelse, og det frivillige Fattigvasen 

med de mange personlige Krafter, der arbejde i dets Tjeneste 

vil kunne bidrage til at oplyse Fejltagelsen, For de fattige 

vil det give et levende Bevis paa, at der ikke alene blandt 

de bedre stillede er dem, der ville give af deres Overflod men 

at der ogsaa er dem, der ville bessge de fattige og per
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sonlig tage sig af dem og staa dem bi. og de ville i 

dem sinde deres sande Venner, til hvem de gjerne ty og söge 

Naad. Det horer til de glcrdeligste Erfaringer, som Chri

stianshavns Understottelsessorening har gjort, at adskillige af 

dem, som den har antaget sig, have saaledes sluttet sig til dem, 

dersom Ilndersogere have bragt dem Hjalp, at de have hen

vendt sig til dem ikke alene naar det var Nod der trykkede 

dem, men ogsaa under andre Sorger og have fundet Trost 

og Opmuntring derved. 

Det altfor lose Forhold imellem Husbonde og Tyende 

viser sig ikke alene sordcrrveligt derved, at de trcrngende komme 

til tit at staa saa sorgelig alene uden Veuner, der have Evne 

og Villie til at hjcrlpe dem, at de ikke skulle synke ned i Ar

mod; det har navnlig for Tjenestepigernes Vedkommende en 

anden ligesaa alvorlig og betænkelig Side. Derved at Tje

nestepigerne vcrnnes til at betragte Forholdet til Husbonde 

og Madmoder som saa lidet bindende, at det let kan loses, 

saasnart der er det mindste i Vejen, det mindste som ikke 

behager dem, unddrage de sig bestandig mere og mere det kjer

lige Tilsyn og den gode Vejledning, som en omhyggelig og 

god Husmoder anser det for sin Pligt at yde og gjerne 

yder den unge uerfarne Tjenestepige. De ville ikke finde sig 

i noget Slags Baand eller noget Slags Tugt, og om de 

end lcere noget mere af hvad der er aldeles nodvendigt for 

enhver Huusmoder at forstaa, naar hun skal kunne forestaa 

Huset vel, ligegyldig i hvad Stilling det er, end de Piger, 

der tilbringe al deres Tid i en Fabrik, saa er det dog kummer

ligt nok; thi deres idelige Skiften gjor det umuligt for dem 

at lcere noget tilgavns, de mange forskjellige Huses forfkjellige 

Skikke og Indretninger, som de komme ind i, forvirre dem 

saaledes, at der ikke kommer Orden og Ro ind i deres Vir-
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ken og det bliver umuligt for dem at arbejde med den Or

den og Stadighed, udeu hvilken det er let at se, at en Kones 

Gjerning ikke kan gjores forsvarlig. Af de ustadige, slette, 

uordentlige og idelig skiftende Tjenestepiger bliver der natur

ligvis ogsaa daarlige, uordentlige og jeg havde ncer sagt idelig 

stiftende Hustruer. Saa meget er i alt Fald baade vist og 

sandt, at den Loshed, hvormed de have betragtet de tidligere 

Baand, den overordentlige Lethed, hvormed de ofte af intet

sigende Grunde stiftede fra Sted til Sted, kan ikke undlade 

at have sin Indflydelse paa AZgteskabets hellige Baand og 

gjore det utilbsrligt lost. De have ikke lcert med Taalmo-

dighed at udholde noget, med Sagtmodighed at fordrage noget, 

med Kjerlighed at gjore noget, med Hengivenhed at bcere og 

lide noget; derfor kunne de heller ikke i AEgteskabet taale, 

lide, fordrage noget eller bcere over med noget. Derfor 

bliver ogsaa saa mange 8Egteskaber ulykkelige, og hvad Under 

at de, der aldrig have varet vante til at fole sig fast bundne 

af noget Baand, ogsaa strax tcrnke paa at bryde LEgteskabsbaandet 

i Stedet sor at tcrnke paa Ansvaret for Gud og Mennesker 

og holde ud, kcrmpe og overvinde Vanstelrghederne. Deraf de 

mange sorgelige Skilsmissesager, som enhver Prcrst i Kjo-

benhavn kun altsor godt kjender. Her er et af de Forhold, 

hvor den sorgelige Mangel paa scrdeligt Alvor allerstærkest 

trcrder frem, og her er da ogsaa et af de Forhold, som iscer 

bidrage til at mange Familier synke i Armod, her er en af 

Fattigdommens dybeste Rodder, hvoraf mange forgiftige Skud 
skyde frem til Fordcrrvelfe. 

Efter hvad jeg tidligere har yttret, behsver jeg vel neppe 

at tilfoje, at det ingenlunde er min Mening, at Skylden for 

det lose og daarlige Forhold ligger alene hos Tjenestepigerne, 

ogsaa Husmsdrene bcere i denne Henseende Skyld, idet mange 

/ 
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langt fra ere komne til den rette Erkjendelse af den Pligt 

der paaligger dem, at have Omhu for deres Tjenestepiger 

baade i timelig vg i sadelig og aandelig Henseende, og der

for ikke tage sig rigtig af dem, hvoraf da ligefrem folger, at 

de ogsaa kun have liden Taalmodighed med dem, og komme 

saaledes til at bare deres Del af Ansvarets tunge Byrde 

for al den Jammer, som den idelige Skiften faa let bringer 

over Tjenestepigerne. Gid dette Ansvar maatte ssles alvor

ligt, saa det apostoliske Ord maatte finde Indgang: „Dersom 

nogen ikke har Omsorg for sine egne og mest for sine Hus

folk, da har han fornegtet Troen og er voerre end en van

tro"! (l Tim. 5, 8.) 
Der er saaledes i alle vore Forhold og hele vor scede-

lige Tilstand Brost og Brak nok; heri ligger Armodens dybe 

Rodder, her er den Kilde, hvoraf Fordcervelsens Strom bryder 

frem. Det var godt om vi alle kunde saae Bjnene op derfor, 

at derved noget mere Alvor kunde komme ind i vort Liv. thi 

paa den fände scrdelige Alvor skorter det os meget. Den 

sidste Menneskealder har i vort Folk varet rig paa Begiven

heder, som dog synes flikkede til at kalde til Alvor, men 

de synes ikke at have grebet Folks Hjerte synderlig dybt, 

altfor hurtig udviftes eller tildcrkkes Sporene, og det er som 

Kjobenhavns Befolkning neppe var bleven berort af de alvor

lige Begivenheder. Choleraepidemien flog Folk med Ncedsel, 

og det lod til, at det vilde gaa op for Folk, at Livet er noget 

andet end Nydelse, at det er Alvor og kraver alvorlig Gjer-

ning. Det Sårsyn saas, at Kirkerne fyldtes, medens For

lystelsesstederne stode tomme. Vel er Erindringen om denne 

Tid endnu levende, denne Ulykke har präget sig saa fast i Tanken, 

at man ofte horer regne fra Choleraaaret, som om en ny 
Periode dermed begyndte; men dog varede det kort inden et
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derefter kom Handelskrisen og bragte Forstyrrelse i mange 

Forhold; mange Familiers Formues-Omstændigheder bleve 

sdelagte, saa de sank ned i Fattigdom. Dette maatte dog 

vare en alvorlig Paamindelse for mange om at satte Taring 

efter Naring, en Paamindelse sor alle om at indfkranke den over-

haandtagende Luxus og Lyst til at leve over sine Kaar. Hvor langt 

har vel denne Paamindelse naaet? hvor mange have vel ladet sig 

belare af den sorgelige Erfaring ? Er der vel Spor af at det 

har bevirket at Letsindighed maa vige for Alvor, Forsange-

lighed og Luxus for Tarvelighed? Endelig skulde mau dog 

tro, at den sidste ulykkelige Krig og dens for os alle saa sorge

lige Udgang maatte have vakt et saadant Alvor, at det maatte 

kunne kjcndes i alle Forhold, idetmindste saalange Folgerne af 

Krigen foles saa smerteligt og vi hver Dag mindes derom ved de 

Alvors Roster og Smertens Skrig der stadig lyde til os fra 

vore Brodre, som sukke under fremmed Herredomme; men 

hvor sindes Spor af saadant Alvor? barer ikke Livet hos os 

endnu ganske det samme muntre Prag som sor Krigen? 

Ikke et eneste Forlystelsessted er derved bleveu lukket; tvert-

imod har Trangen til Forlystelse og Adspredelse varet saa 

stor, at bestandig nye have kunnet rejse sig ved Siden af de 
gamle. 

Blive vi os rigtig bevidste, hvorledes hele Samfundet, 

vi alle uden Undtagelse bare vor Del af Skylden for den 

Nod og Elendighed, som sindes hos os, ville vi ogsaa have Bje 

for, at det er de allerstorste og hojeste Krafter der maa paakaldes 

og benyttes mod dette Onde. Det er virkelig Religiositet, 

levende Christendom og sand Oplysning der maa til sor at 

bekampe og overvinde dette Onde ved at forbedre den hele 

sadelige Tilstand. Kirke og Skole er derfor ifar de Insti
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tutioner, ved hvilke der skal arbejdes til at naa dette Maal, 

og intet fornuftigt Menneske kan tanke paa, at det frivillige 

Fattigvasen sknlde stilles sideordnet med Kirke og Skole som 

Middel til scedelig Forbedring, end mindre trade i Stedet 

for dem; men derfor kan det gjerne indtage en Stilling blandt 

andre Institutioner, som kunne have en gavnlig Indflydelse paa 

Arbejderbefolkningen og Samfundet idetliele ogfaa i sadelig Hen

seende. iThi den Ting er klar, at der ikke kan arbejdes for at forbe

dre de fattiges ydre Kaar udeu at de fattige tillige selv forbedres. 

Naar man vil fsge at bekampe Uorden og Urenlighed, Usade-

lighed og Drukkenskab, Dovenflab og Ligegyldighed, saa udkraver 

det at man ikke alene bringer Hjalp i Penge, men fremfor 

alt at man personlig gaar ind i de fattiges Forhold og larer 

dem rigtig at kjende, da vil man efterhaandeu kunue vinde 

nogen Indflydelse og virke noget til at forjage disse de fat

tiges varste Fjender. Det vil neppe flaa fejl at den, der 

med varm Fslelse for de fattige og redelig Villie til at hjalpe 

dem paatager sig den Gjerning som Uudersoger at komme til 

dem, ogsaa vil kunne vinde nogen Indflydelse paa dem i sadelig 

Henseende, og det frivillige Fattigvasen vil med Guds Hjalp saa-

ledes kunne gjore meget godt og kunue virke til megen Velsignelse 

ved at satte mange Krafter i Bevagelse, og noget bidrage til 

vor fadelige Tilstands Forbedring. 
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Til Slutning tillader jeg mig at ansore nedenstaaende 

„Regler", som ere afsattede af en Comite paa 14 Medlemmer 

,til at behandle Sporgsmaalet om en Organisation af en 

forenet Understottelsesvirksomhed i Kjobenhavn", hvoraf Halv

delen er udvalgt af Centralkomiteen og Halvdelen af et storre 

Antal Mand, der vare traadte sammen for at tage denne 

Sag under Overvejelse. 

Regler 

for Tilvejebringelse af en forenet Understottelsesvirksomhed for 

Kjobenhavn. 

1. Ter soges under Centralkomiteens Medvirkning og ad Fri

villighedens Vei dannet en hele Byen omfattende Forening 

for at udsve en samlet Virksomhed til at hjcelpe de tran

gende. saaledes at disse sor Fremtiden ikke strax ere nodte 

til at henvende sig til Fattigvasenet. 

2. Byen deles i dette øjemed i passende storre Kredse. Hver 

storre Kredses Bestyrere valge sig en Formand. Samt

lige Undersogere og Bestyrere danne Foreningen. 

Foreningens Hovedbestyrelse bestaar af Kredsformæn

dene og nogle flere indtil videre af Centralkomiteen ind

satte Medlemmer. 

3. Man ssger saavidt muligt at samle og indordne de nu 

bestaaende Understottelsessoreniuger, som dertil egne sig, 

under narvarende falles Forening. 

4. Alle Foreningens Midler samles i en falles Kasse, idet 

ingen Kreds har sine sarlige Midler. Af denne falles 

Kasse lader Hovedbestyrelsen udbetale til de enkelte Kredse 

efter disses Budget og Behov og afholder de foruodue Fal-

lesudgifter ved Foreningens Virksomhed. 
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5. Saasnart Forholdene tillade det. udvides Foreningens 

Virksomhed til ogfaa at trcefse forebyggende Foranstaltninger 

imod Trang. 

6. De enkelte Kredse fordele de personlige Krcefter, hvorover 

de raade saaledes, at ethvert Hus, hvori trangende findes, 

bringes i fast Forhold til en bestemt Person, der som 

Undersoger har at varetage Foreningens Formaal for dette 

Huses Vedkommende. 
7. Personlig Undersogelse, saa nsjagtig og udtommende som 

mulig, finder Sted hos enhver, som soger Foreningens Hjalp. 

8. Der hjcelpes uden Hensyn til Kjon, Alder, ^tand og ^.ros-

bekjendelse o. s. v,, overalt hvor Hjoelp behoves og kan an

tages for nyttig. Dog maa ingen, som understottes af 

Foreningen, samtidig modtage Hjalp af det offentlige Fat

tigvasen, Sygehjalp undtagen. 
9. Saavidt muligt folger Undersogeren stadig de trangende, 

som Foreningen gjennem ham antager sig. 
10. Hjalpen retter sig udelukkende efter hvert enkelt Tilfaldes 

Behov. 
I  I .  Virksomheden er uafbrudt hele Aaret igjeuuem. 

12.  Ten onskeligste Form for  Virksomheden i hver Kreds an

tages at vare som ovenansort: en Formand, Bestyrere 

og Undersogere. Herfra kan dog afviges, naar der kun 

gjennem Formanden tilvejebringes (Äaranti for, at man i 

Kredsen folger de under 6 — 11 ansorte Regler. Over

hovedet tilstrabes saavidt muligt ensartet Virksomhed i 

de forskjellige Kredse, dog saaledes at Frihed i det En

kelte ved Siden deraf er bevaret. 






