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I Vinteren 1866 til 1867 deltog jeg i et af Central

komiteen nedsat Udvalgs Forhandlinger om Indretningen 

af en frivillig Fattigforsørgelse. Under Forhandlingerne 

modnedes mine Anskuelser om denne Sag, og jeg udtalte 

disse i en fra Flertallets afvigende Betænkning. Jeg antog 

nemlig, at en Organisation af frivillig Fattigforsorgelse var 

utilrådelig og ikke vilde svare til Forventningerne, fordi 

den, medens den vilde have samme skadelige Indflydelse 

på de Fattiges Holdning og Selvfølelse som den nuvæ

rende offenlige Fattigforsørgelsesmåde, måtte stå tilbage 

for en velordnet offenlig Fattigforsorgelse, både i Hen

seende til Institutionens Varighed, og især på Grund af 

de talrige Hjælperes Skrobelighed i Henseende til Pålide

lighed i Udovelsen. Dernæst forekom Tiden mig ej vel

valgt, fordi en Reorganisation af det officielle Fattigvæsen 

måtte synes nærforestående. Medens jeg vel anså en storre 

Samarbejden imellem de bestående Velgjorenhedsforeninger 

for særdeles gavnlig, foretrak jeg, at Associationer for vel-

gjorende Formål specialiseredes, for at virke så meget sik-

krere og være mindre udsat for at fremkalde Demoralisa
tion hos Fattigfolk. 

Fremfor alt sogte jeg at gjore gjældende, at den 

virksomste Hjælp imod Fattigdommen måtte søges i 

forebyggende Foranstaltninger og især i en kraftig Væk

kelse af Fattigfolks Selvhjælp; thi det er min Overbevis

ning, at de såkaldte Arbejderforeninger for forskjellige 



Formål indeholde Spiren til en fremtidig gunstigere Ud

vikling af Samfundsforholdene. Jeg var imidlertid ikke 

dengang så heldig, at mine Anskuelser trængte igjennem. 

Senere har jeg fra Tid til anden nedskrevet efter

følgende Bemærkninger. Jeg véd vel, at de, således som 

Stemningen nu for Tiden er for en frivillig Fattigforsør

gelse, ikke ville finde Bifald hos Mange, med hvilke jeg 

ellers samstemmer. Men efter min Overbevisning ere disse 

Forsøg gjennem frivillig Fattigforsørgelse at sætte en 

Dæmning for det Onde, der tynger Samfundet, kun et 

Gjennemgangsled, som alt ved Prøven ville vise deres 

store Mangler og deres Magtesløshed, og derfor hurtig 

ville falde sammen. 
Eftersom nu for Hovedstadens Vedkommende den 

hojst påtrængende Omordning af den hele Fattigforsør-

gelsesmåde foreligger til Afgjoreise, har jeg antaget, at 

dette Indlæg i Sagen dog måske kunde bære nogen Frugt. 

Kunde jeg endda bevirke, at den offenlige Opmærksomhed 

henledtes på Nødvendigheden af ad Lovgivningens Vej at 

frede om Arbejderforeningerne, og ved Privates Sammen-

træden at fremme og vejlede dem, da vil mit Arbejde ikke 

være spildt. 



1. 

Den frivillige Fattigforsørgelse. 

Det er en Kjendsgjerning, at vore Arbejderes Kår ingenlunde 

ere gode eller så betrjggede, som de burde være, og som 

man så såre ofte antager dem at være. 

En Gjennemsnitsindtægt af 4 til 10 Rdl. ugenlig, det 

er Lønnen for en sund og arbejdsfør Mands anstrængte Ar

bejde, en Kvinde når sjelden det Halve, og den skal afgive 

Midlerne for lians eget og en ofte talrig Families Ophold, 

Føde, Klæder, Bolig, Brændsel alt iberegnet; ,for den skal 

ban sikkre sig for Nød, nar Arbejdskraften svækkes ved 

Sygdom, eller med Årene ved tiltagende Alder. Var denne 

Indtægt endda stadig og sikker, så ordnes en lille Hushold

nings Udgifter og Fornødenheder efterhånden derefter, og af 

og til ser man Familier, hvis Børneflok endda ikke er så 

lille, komme smukt ud af det med noget nær den mindste af 

hine Indtægter. Uheld, Arbejdsstandsninger, Vinteren med 

sine korte Dage og med sin Frost afbryder imidlertid for 

mange Fag Erhvervet for længere Tid eller mindsker samme. 

For at tilvejebringe de første Fornødenheder, bødes der på 

dette Afsavn ved at udsætte de få Gjenstande, Familien ejer; 

thi Forsynlighed er desværre ej almindelig. Det tarvelige 

Indbo vandrer Styk pi Styk til Pantelåneren, og når Våren 

kommer og Arbejdet atter begynder, så optager Indløsningen 

af disse Gjenstande, deres Søndagsklæder, Ur, små Kostbar

heder, ja endog Sengklæder og de fornødne Arbejdsredskaber, 

med de påløbne høje Renter hver Skilling, der efter Bestri-
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delsen af de første Fornødenheder kan undværes af den tar

velige Indtægt. Det store Antal Pantelånere (omtrent 160), 

der leve af denne legaliserede Åger, benyttes dog ej ude

lukkende til Hjælp for Tilvejebringelsen af Livets første For

nødenbeder. Hvergang Klasselotteriet skal trækkes, er der 

i de nærmest foregående Dage regelmæssig en stor Tilstrøm

ning af Pauter til alle Lånekontorerne; thi jo større Elendig

hedener, desmere klynge de sig til dette jammerlige Håb. Klasse

lotteriet med dets hundrededels Lodder er nu ligeså fordærve

ligt som i sin Tid Tallotteriet, og Velunderrettede ere af 

den Mening, at den ene Serie af samme vilde være aldeles 

overflødig, ifald den fordærvelige og desuden ukontrollerede 

Deling af Lodderne blev forbudt. Således går hver Som

mer, og ved Vinterens Komme begyndes den samme Krebse

gang, som stadig og sikkert fører ind på Nød og Elen

dighed. 
Således er en stor Del af vore Arbejderes Skjæbne, sådan 

deres Kamp. En for en opgives den Unges Forhåbninger 

om sorgfrit Udkomme, hyggeligt Hjem og betrygget Alderdom; 

så føres en Tid Fortvivlelsens Kamp for at ende i en ussel 

Jagen efter de milde Gaver, Stiftelsespladser og Legater, der 

love en rigeligere Hjælp, end de på Grund af de Jagendes 

Tal formå at yde, og som for mange alt fra første Færd af 

udgjorde en Del af deres Beregning, sløvede Kraften i den 

Unges Arm og lammede hans Modstandsevne. 

Det af Centralkomitén nedsatte Udvalg lod forfatte en 

Oversigt over de Summer, der her i Staden årligen uddeles 

af Legater, milde Stiftelser, veldædige Foreninger og lignende 

Institutioner, og man kom derved til Kundskab om, at der, 

uagtet Fortegnelsen langtfra er fuldstændig, på denne Måde 

årligen ydes den forbavsende Sum af imellem 600,000 og 

700,000 Rdl. Hertil må føjes Udgifterne til den offenlige 

Fattighjælp og til Sinds- og Legemssyges Frikur og Pleje, 

der for 1869 er budgetteret til ialt 594,040 Rdl. (Total-
udgiften for Fattigvæsenet, iberegnet Administrationsudgifter 

var efter Regnskabet for 1867 ialt 543,403 Rdl.) og Fattig
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skatten vil således i Hovedstaden løbe op til 3^ Rdl. årlig 

pr. Individ af dens 170,000 Indb. I 1859 var Totaludgiften 

345,079 Rdl. til en Folkemængde af 155,000 Indb., altså 

omtrent 2 Rdl. 24 Sk. pr. Individ. Men trods disse store 

Krav til offenlig og privat Hjælp, er det en Kjendsgjer-

ning (man efterse Politidirektørens Indberetninger for de 2 

sidste År), at Omløben af Tiggere i alle Aldere og af begge 

Kjøn er i høj Grad tiltagen, med de Laster og Forbrydelser, 

der derved fremelskes. Deu opmærksomme Iagttager bliver 

slået af den Letsind i alt, men især i Indgåelsen af Ægte

skaber, den Råhed og Usædelighed, der synes at være i 

Fremvæxt, medens Hengivelse til Drik hos såre mange ud

fylder den sidste Del af Tilværelsen, og yderligere forøger 

den tildels selvvoldte Nød og Elendighed ved den derfra 

uadskillelige Nedværdigelse. 

Der er derfor grundet Anledning til at opkaste det 

Spørgsmål, om også denne Måde at hjælpe på ene er i 

Stand til at bekæmpe Nøden, eller om den ikke langt 

snarere bidrager Sit til at fremkalde Mangel på Selvfølelse, 

på Stræbsomhed og Opfindsomhed og Anspændelse af alle 

Evner, om ikke den har sin Del i, at Forsynlighed og 

Sparsomhed i Reglen tilsidesættes. Thi uden just at lægge 

særlig Yægt på, at hine store Kapitaler unddrages industriel 

Virksomhed, og at derved Arbejdet formindskes, så forekommer 

det mig indlysende, at Arbejdernes Arm og bedste Kræfter må 

sløves ved Udsigten til Lod og Del i hin rigelige Hjælp, og i de 

Efterladnes, de Sløves Sted trænge sig hele Rækker af Lykke sø

gende Indvandrede, for efter nogen Tids Forløb at undergå samme 

Smitte, samme Skjæbne. Derfra den hyppige Klage fra Arbejds-

herrernes Side over Arbejdernes Sløvhed og Ligegyldighed, og 

deri ligger Grunden til, at de foretrække de nys indvandrede. Men 

mange indvandre og kun for at tage Del i Hjælpen, der så 

rigelig ydes her, hvor, når Huslejen undtages, Opholdet i det 

mindste er ligeså billigt, som i Kjøbstæderne, og foruden 

tomme Hænder medbringe de alle ledige Arme. Fra 1840 

til 1860 er Daglejerklassen i Hovedstaden fordobblet, medens 

I* 
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dens Befolkning i det Hele kun er tiltaget 28 pCt.; men efter 

den Tid er Forøgelsen udentvivl endnu større. 

Er dette Tilfældet, da er der ingen, der mere lider 

derunder, end den endnu uafhængige og selvstændige Arbejder, 

tlii Arbejdet får ikke det Omfang, det kunde og burde have, 

Søgningen om Arbejde voxer mere end Søgningen om Arbejdere, 

eller rettere Arbejdernes Tal bliver større, end nødvendigt til Ar

bejdets forsvarlige Udførelse ; derfor holdes Arbejdslønnen nede 

og Fortjenesten er ringe, og når Arbejderne trods al Anstrængelse 

uforskyldt og massevis komme i Trang, da bliver Hjælpen for 

tarvelig, fordi Trængslen om den er større, end den mest 

udstrakte Godgjørenhed vil være istand til at fyldestgjøre. 

Den Erkjendelse synes også at være almindelig udbredt, 

at Resultatet af Kampen, der føres imod Fattigdommen i 

Hovedstaden, ikke står i noget Forhold til Anstrængelserne 

og til de store Offre, der ydes. Tilsynet taber sig altfor 

meget i Enkelthederne, istedetfor at have Opmærksomheden 

henvendt på Årsagerne til dette Samfundsonde, det ser ikke 

Skoven for Træerne, ikke Fattigdommen for de Fattige. 

Denne Bebrejdelse gjælder især det System, som gjør sig 

gjældende i den offenlige Fattigforsørgelse, der for at tilfreds

stille den Enkeltes øjeblikkelige Trang overser den fornuf

tige Behandling af hele Ondet og dets Årsager. For hvert 

mødende Tilfælde søger den at afknappe sin Hjælp til det 

mindst mulige, i Håb om på den Måde at bekæmpe, at op

nå en Begrændsning af Fattigdommen i det Hele. 

Er der Husvilde, da yder den, uden at undersøge Årsagen 

til denne Nød, de Fattige Husly. Den søger kun en Begrænds

ning ved at tilbyde et ringe, usselt Hjem, selv med Fare for 

at nedværdige og fordærve ved selve Hjælpen dem, der 

blive hjulpne, istedetfor at skjelne imellem den ved over

ordenlige Tidsforhold fremkaldte Husnød, der bør afhjælpes 

ved midlertidige Foranstaltninger, og den ved de Pågjældendes 

Mangel på Evne til at betale, enkeltvis foranledigede, der 

henhører under almindelig Fattighjælp. Ved de regelmæssige 

Afbrydelser af Arbejdet, som Vinteren medfører, ydes den 
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såkaldte Interims Hjælp til Enhver, der melder sig, uden 

nøje Prøvelse af Vedkommendes Trang, uden at anse Hjælpen 

som et Udlæg, der kan fordres erstattet, så at såre ofte 

Modtagernes Selvfølelse, Selvopholdelsesdrift, Sparsommelighed 

og Forsynliglied vil sløves. De vænnes til Ligegyldighed for at 

falde det Offenlige til Byrde, og lempe deres Kraftanstrængelse 

for at sikkre deres Fremtid efter Udsigten til denne Forsørgelse. 

1 Tilfælde af Sygdom ydes Lægehjælp og Lægemidler og fri 

Kur og Pleje i Hospitaler uden foregående Undersøgelse af 

Vedkommendes Kår, uden Krav på Erstatning, uden Hensyn 

til at man derved sløver deres Sands for Selvhjælp ved Syge

foreninger. Og så fremdeles. 

I den Sammenhæng med den offenlige Fattigpleje virker 

den private Godgjørenhed her i Hovedstaden igjcnnem talrige 

Foreninger og i så rigt Mål, som noget andet Sted. Disse ere 

tildels specielle og søge at afhjælpe hver sin særegne Nød, 

efterstræbe hver sit Formål, og jeg tror, at den Sikkerhed, 

hvormed de arbejde i disse begrændsede Øjemeds Tjeneste, 

i Reglen lader dem være til stor og anerkjendt Velsignelse, 

selv om også ved ældre Institutioner en vis Forretnings-

sløvhed at og til kan gjore sig gjældende. Hvad Velsignelse 

høster således ikke den kvindelige Plejeforening eller Foreningen 

tor Ijenestepigehjem, Asylforeningen eller Foreningen for Børne

hospitalet, for ikke at nævne de talrige andre. Tildels om

fatter denne associerede Godgjørenhed almindelig Forsørgelse 

og Fattighjælp og søger da at begrændse sig enten sognevis 

eller efter vilkårlig valgte Dele af Staden. Den første af 

disse Understøttelsesforeninger, oprettet for henved 3 År siden, 

er den på Kristianshavn, hvor der ganske vist tindes en stor Fat

tigbefolkning, Arbejdere og deres Familier, der for den største 

Del have deres Arbejdssteder i de talrige og betydelige 

Fabriker, Værksteder og Skibsbyggerier i denne Del af 

Byen. Flere Mænd, som også ved andre Lejligheder stedse 

have vist en varm Interesse for deres nødlidende Med

mennesker, stillede sig i Spidsen for Sagen, idet de antoge, 

at de ved en sådan frivillig Fattigforsørgelse vilde kunne 



6 

sætte en Dæmning mod den overhåndtagende Fattigdom, imod 

hvilken de med et bekymret Sind så det Offenlige føre en 

frugtesløs Kamp. Den Kjærlighed, hvormed Sagen omfattedes, 

den anerkendelsesværdige Iver, hvormed disse Mænd virkede, 

og den Yarme, hvormed de talte deres Sag, gav Stødet til, 

at Spørgsmålet efterhånden rejstes i de forskjellige Dele af 

Hovedstaden, ja også flere andre Steder i Riget; thi de 

samme Trængsler, det samme Tryk føles overalt. Efter

hånden er der således oprettet flere lignende Foreninger i de 

andre Dele eller Sogne af Hovedstaden, og man har den Plan 

omsider at samle dem under en Central-Bestyrelse for hele 

den frivillige Fattigforsørgelse i Hovedstaden. Man har tænkt 

sig efterhånden ved dens Omsorg at omfatte alle de såkaldte 

værdige Trængende, med Udelukkelse af dem, man kalder 

uværdige, eller de af Politiet til Fattigvæsenet henviste Om

løbere og Lediggængere; man har trot på den Måde, at 

kunne komme Fattigdommen, om jeg så må sige, bedre til

livs, forhindre, at Velgjørenheden bliver misbrugt og sætte 

en Bom for Tiggeri og Demoralisation. 
Man har således sagt, at de talrige bestående Forenin

ger för velgjørende Øjemed, den store Mængde Legater og 

milde Stiftelser foruden den storartede private Velgjørenhed, 

der findes her i Hovedstaden, meget ofte krydse hinanden 

under deres Virksomhed på Grund af det gjensidige Ubekjendt-

skab med hinandens Færd; og det er ganske vist en Kjendsgjer-

ning, at den rigelige Hjælp, der ydes, såre ofte bliver misbrugt, og 

at mange Fattige drive en indbringende, men for dem selv meget 

fordærvelig Industri med den, medens Andre forgjæves søge 

den Hjælp og Håndsrækning, som de så højligen mene at trænge 

til, og som de med Mismod og Forargelse se hine Industri

riddere i rigt Mål tilvende sig. Ofte kjende de Trængende 

heller ikke de tilgængelige Hjælpekilder, som kun have været 

altfor benyttede af hine, der bruge deres Armod, deres 

Pjalter, deres Smuds som et Skilt. Medens det endelig ikke 

kan negtes, at der gives nødlidende Fattige, der hellere føre 

en hård Kamp, end de kunne overtale sig til at stille deres 



Trang til Skue, så er dog på samme Tid Dovenskab, Mod

løshed, Tiggeri og Omløben bleven såre almindelig, ja har 

været i stadig Tiltagen. Man har endvidere antaget som 

givet, og det med Rette, at medens mange Rigmænd med 

Glæde vilde offre en Del af deres Overflod for at afhjælpe 

Medmenneskers Savn og Lidelser, trykkes de af den pinlige 

Bevidstlied, at de på Grund af Mangel på Tid og Kjendskab 

til de Fattige, deres Kår, deres virkelige Hjælpekilder og 

deres Måde at være på, såre ofte under Udøvelsen af deres 

menneskekjærlige Bestræbelser begå Misgreb, demoralisere, 

idet de bedrages, istedetfor at hjælpe værdige Trængende. 

Derimod gives der en anden Del af Samfundet, hvis Evne 

ikke svarer til deres Medfølelse og deres brændende Higen 

efter at lindre Kummer og Elendighed og afhjælpe Nød. Når 

disse nu bød hine deres Tid og Flid til denne Kjærligheds-

gjerning, da, mente man, \ilde man kunne beherske Ondet, 

afhjælpe al virkelig Nød og Trang ved at ordne og regel

binde hele denne store Virksomhed og de rige Midler, der an

vendtes til den. En sådan frivillig Hjælp fra privat Hånd, 

ydet med Velvillie, antog man vilde være mindre ydmygende 

og nedtrykkende for den Fattige, mere bevare hans Selv

følelse, lettere være istand til at opretholde ham i Kampen 

for Selvophold end den offenlige Fattighjælp, der deler de 

Fattige efter deres Trang og ikke efter deres Værdighed, der 

får sine Midler ved Skat og tvunget Pålæg, og ikke som her 

ved frivillige Bidrag, der må virke forretningsvis bundet til 

kolde ufravigelige Forskrifter, og ikke som her frit følgende 

Hjertets Trang med kjærlig Omsorg for hvert enkelt Tilfælde. 

Derfor mener man, må denne frivillige Fattigforsørgelse med 

Udsigt til et ganske andet Udbytte end den offenlige kunne 

give sig i Kamp med Fattigdommen. 

Jeg tror, at disse Påstande ere fejlagtige, at de bero på 

urigtige Forudsætninger, og at de store Forventninger om det 

endelige Udbytte af hele denne Bestræbelse ville skuffes, 

fordi de bero på en Vildfarelse, og fordi man overser 

Betydningen af de talrige personlige over- og underordnede 



Kræfters Omfang, Dygtighed og Udholdenhed, og da disse 

altid ville blive mangelfulde og skrøbelige, ville Frugterne af 

denne Forsørgelsesmåde næppe svare til de anvendte Midlers 

Omfang. Jeg frygter, at de ikke ville vise sig i en For

mindskelse af Fattigdommen, men at de snarere, når nogen 

Tid er gået, ville give Anledning til, at Fattigfolk opgive 

deres Selvfølelse, vænnes til at stole på andres Hjælp fremfor 

på egen Kraft og utrættelig Virksomhed, som er så påtræn

gende nødvendig for at de kunne holde sig oppe, og endelig 

fristes til at sætte deres Lid til Tiggeri og Omløben, og for

falde til de fordærvelige Følger, dette medfører. 

Endelig tror jeg, at hele denne Plan om en ordnet og 

samlet frivillig Fattigforsørgelse ikke vil have lang Varighed, 

thi den stemmer ikke længere med Tids- eller Samfundsfor

holdene, som de nu ere, den er en Anachronisme. Patronat-

skabets, Formynderskabets Tid er forbi, vor Tid giver alle 

Statsborgere lige Rettigheder, lige Pligter, at modne dem, 

gjøre dem disse voxne, må være Menneskevenners Formål; 

en sådan Institution, der havde hjemme i patriarkalske Tider 

og Forhold, eller som støtter sig til ideelle Forudsætninger, 

vil såre let medføre Afhængigheds og Umyndighedsforhold, og 

Sligt har ikke længere nogen Varighed. Lad os tage hele 

denne Virksomhed noget nærmere for Øje. 
Medens Enkeltmand under Udøvelsen af sin Godgjø-

renhed er fuldkommen ansvarsfri i Valget af Midlerne, Måden 

og Omfanget for dens Anvendelse — han kan f. Ex. udfylde 

sin Klients Indtægter til 2000 Rdl., til 1000 Rdl. eller kort 

sagt gjøre det, som og i hvad Omfang han vil, alt som det 

passer ham og han finder det rigtigst — så er det indlysende, 

at en privat Understøttelsesforening eller frivillig Fattigfor

sørgelse, hvad man nu vil kalde den, som den, der handler 

på Andres Vegne, virker med Andres Midler, mister hins 

Ansvarsfrihed og må virke efter et bestemt System, hvis den 

ikke aldeles vil forfejle sit Mål. Enten der nu udtrykkelig 

vedtages bestemte Regler, eller og sådanne først under selve 

Virksomheden efterhånden gjøre sig gjældende, så er det en 
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Selvfølge, at disse også må blive kjendte af de Fattige, så de 

blive en Gjenstand for deres Beregning, og disse indrette deres 

Forhold, deres Livsplan med Hensyn til dem. Den frivillige 

Fattigforsørgelse vil altså i den Henseende blive fuldkommen 

lig den pligtige, den offenlige. 

Man har antaget, at kunne bøde på denne Mislighed, at 

kunne sikkre sig en Borgen for en fornuftig Anvendelse af 

betroede Midler, for en kritisk og tillige kjærlig Virkemåde 

ved at støtte denne til det størst mulige Antal frivillige Un

dersøgere, Hjælpe- eller Forsørgelsesforstandere, hvad man 

nu vil kalde dem. Hver af disse vilde da kun få et meget 

begrændset Antal Fattige henvist til sin Omsorg og således 

være istand til at erhverve sig en nøjagtig Oversigt over deres 

Kåi-, Forhold og Værdighed, og man har trøstet sig til på 

den Måde at kunne overvinde en af de væsenligste Anker 

imod den oifenlige Fattigbestyrelse, dens Mangel på Under

søgelse, Kritik og på vedvarende Tilsyn med de Fattige. Jeg 

tror, at man skuffer sig selv; thi vel er det afgjort, at der 

er en uforlignelig Kraft og Velsignelse i en frivillig, selvvalgt 

Gjerning, men den varer ikke længere, end den drives fremad 

af en stærk og varm Begejstring. Tå Tider, hvor stærke Fø

lelser sætte Sindene i Bevægelse, der vil intet Offer være for 

stort for dem, der hengive sig dertil, Intet kunne sammen

lignes med det Udbytte, der nås ad den Vej — jeg behøver 

jo blot at henvise til vore 4 Skillings - Subscriptioner til 

Bedste for de Sårede og Faldnes Efterladte eller til de uhyre 

Opoffrelser, de omfattende og sindrige Foranstaltninger i 

samme og lignende Retninger fra Nordstaternes Side under 

den nordamerikanske Borgerkrig. Men hvor der udkræves en 

rolig, stadig fortsat Tjeneste, en Række af Offre for hele 

Livet, der duer Frivilligheden sandelig ikke, den vil også i 

dette Tilfælde sløves, stivnes i Former og blive efterladende; 

thi få ere de, for hvilke en sådan Virksomhed egenlig kan siges 

at være en Livsopgave, og færre de, der ere skikkede til at 

udøve den. At gjøre vel på rette Måde, er nemlig ej alene 

en Hjertesag, men ligeså meget en Forstandssag, og Vanske
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ligheden voxer med Opgaven, at gjøre vel på Andres Vegne, 

med Andres Midler. Derfor jo flere Hjælpere, des flere Fejl

greb. Jeg er således fuldt overbevist om, at den frivillige 

Understøttelsesforening især i den Henseende aldeles ikke vil 

have noget Fortrin for den nuværende Fattigforsørgelsesmåde. 

I andre Henseender vil den derimod stå langt tilbage for 

denne. Idet nemlig dens Hjælpekilder og Midler skulle søges 

tilvejebragte ved frivillige Bidrag, er det en Selvfølge, at de 

ikke fordeles efter vedkommende Yderes Evne, og Byrden 

falder altså højst ulige; thi Hjertelaget, Villien er dens Rette

snor; men dertil kommer endnu, og det er af meget væsen

lig Betydning, at der ikke gives nogen Borgen for dens Ved

varen. Den kan til en Tid flyde stærkt, til en anden småt, 

medens vi altid have vore Fattige blandt os Når man der

for tilsigter, at formindske den pligtige Fattigforsørgelses Om

råde, at fortrænge den og kun overlade til det Otfenlige det 

civiliserede Samfundslivs sørgeligste Vrag, da henviser man 

dei Fattige i Almindelighed til en Institution, for hvis Va

righed og Beståen man savner enhver Borgen. Dog ikke 

nok hermed, idet man kun tager sig af de såkaldte værdige 

Fattige og henviser de andre til det offenlige Fattigvæsen, 

knyttes der til denne Forsørgelsesmåde en Vanære, en Beskæm

melse, hvorved der sker de Fattige, i det Hele taget, en 

stor Uret. — Begrebet værdig og uværdig er altid i 

høj Grad vilkårligt og illusorisk. Ere nemlig kun de Vær

dige, der uforskyldte ere komne i Nød og Elendighed, uden 

at de ved Forsynlighed, ved Sparsomhed og ved Flid have kunnet 

afværge sådant, da bliver deres Tal i Sandhed kun lidet, og 

der vil ikke udfordres noget stort Apparat til at hjælpe 

dem. Ere kun de Værdige, der ikke under Hjælpen falde 

tilbage til gamle Vaner og Fejl, der benytte Hjælpen pa en 

skjønsoin Måde, bevare deres Selvfølelse og holde ud i Kam

pen for Selvopholdelse og føje Selvhjælp til andres, da beror 

dette i den Grad på Måden, hvorpå denne Bistand ydes, at 

just denne Værdighed, denne Selvvirksomhed af ovenanførte 

Grunde vil bevares langt sjeldnere, jo mere hin \ elgjørenhed 
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systematiseres og udstrækkes over et større Område, jo flere 

Hjælpere, den nødes til at støtte sig til. Skulle endelig alle 

de kaldes Uværdige, der på en eller anden Måde drive In

dustri med deres Armod, da vil Undersøgelsen og Skjønnet, 

Dommen være henvist til Hjælpere, som man af samme Årsag 

ikke kan tillægge den Skjønsomhed, det Kjendskab til Per

soner og Forhold, den Evne til at bedømme dem og de rette 

Midler til at hjælpe dem på, der ere så sjeldne Egenskaber, 

som man nødes til at søge iflæng hos så mange, alt som de 

frivillig tilbyde sig. — Deter endelig Uret, at knytte en Fø

lelse af Vanære til den Ret, der tilkommer den Fattige og 

som blandt andet udtrykkelig er anerkjendt i vor Grundlov. 

Dens § 84 lyder som bekjendt: „Den, der ikke selv kan ernære 

sig eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke påligger nogen Anden, 

cr berettiget til at erholde Hjælp af det Oftenlige, dog mod 

at underkaste sig de Forpligtelser, som Lovene herom påbyde." 

Det er overhovedet en forunderlig Anskuelse, som synes al

mindelig udbredt, at det skulde være fordærveligt for Almuens 

Selvfølelse, dens Selvhjælp og dens Stræben efter l afhængig

hed og Selvstændighed, ifald man åbent vedkjendte sig denne 

ham engang tilståede Ret. Det er ikke ved at lade som om 

Hjælpen var en Nådessag, at man skal søge at sætte en Dæm

per på den Fattiges Tilbøjelighed til at overgive sig og til at 

opgive Kampen. Den u\ærdige Fattige, den, der er fattig af 

Ligegyldighed, Dovenskab, hvem Uforsynlighed, slette \aner 

og Laster have ödelagt, den Arbejdsføre, der vil gjøre sig 

en Indtægtskilde af sin Ødelæggelse og kaste sin og Sines 

Forsørgelse over på sine Medborgere, skufles ikke derved, 

hans Tilbøjelighed ril at skyde sig ind uuder sin formentlige 

Ret trænges ikke tilbage derved, og at berøve de andre denne 

Bevidsthed, denne Trøst i deres Lidelser er Synd og en 

Hårdhed; thi Årsagerne til Armoden hos disse ere mangfol

dige, og ligeså til at de opgive Kampen og overgive sig; de 

ere ikke selvvoldte, thi de ligge i Forholdene, selv om det, 

når man grundigt undersøger disse, kun om meget få Til

fælde kan siges, at Nød og Armod ere aldeles uforskyldte, at 
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ikke en eller anden menneskelig Skrøbelighed har sin væsen

lige Del i samme. Sagen er denne. Som Arbejdslønnen nu 

er i Forhold til Prisen på Livets Fornødenheder, så 

kan og bør den Arbejdsføre kunne ernære sig og Sine, 

han kan til Nød sikkre sig og Sine for overordenlige Til

fælde, for indtrædende kortere Arbejdsstandsninger, de være 

sig regelmæssig tilbagevendende, egne for lians Erhverv, eller 

betingede af Konjunkturer, og ligeså ifald Sygdom hjemsøger 

ham eller hans, eller indtrædende Dødsfald i hans Familie

kreds medfører særlige Udgifter. Men når almindelig 

Erhvervsløshed indtræder, ved langvarig Sygdom, når Syge

kassen skyder ham fra sig, når Alderen sløver hans Arm, og 

ved mange Erhverv indtræder dette tidlig, da svigter i Reg

len hans Evne til at opholde Familien, og, bortrives han i 

en tidlig Alder, da er den Arbejdskraft, der var en Forud

sætning, en Betingelse for Familiens Ophold, brudt; i alle disse 

Tilfælde kan ingen frivillig Understøttelsesforenings Nådes-

gjerning erstatte ham Følelsen af den Ret, som Lands Lov 

har givet ham. Forvisningen om den Hjælp, hvis Ydelse 

Loven har pålagt hans bedre stillede Medborgere, kan ganske 

anderledes berolige ham under hans Bekymringer og opretholde 

hans Selvfølelse end Udsigten til den kjærligste, men altid usikkre 

Hjælp. Lad os derfor vel vogte os for at berøve ham hin; 

thi hans Kår, hans Forhold og Fremtids Udsigter ere møj

sommelige nok endda. Og — hvorom alting er, så har han 

engang denne Ret, lad os ikke undergrave den, ved at be

skæmme den; som det nu er, så er der vel til Benyttelsen 

af denne Ret knyttet Tabet af visse Borgerrettigheder lige

som for den insolvente Fallent, men ingen Skam eller Vanære. 

Den frivillige Fattigforsørgelse var den oprindelige Måde, 

hvorpå man hjalp de Fattige, den var i Reglen knyttet til 

den særegne Kultus og her i Landet ordnet eftei Sogn eller 

Menighed. Men i det udviklede Statssamfund anerkjendes de 

Fattiges Ret til Hjælp, og Ydelsen af denne Hjælp er en 

Borgerpligt, Udredelsen af de dertil fornødne Midler sker 
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ved Pålæg. Således er Udviklingen også gået for sig hos os 

og i det øvrige Norden. Der findes i Planen for Kjøben

havns Fattigvæsens Indretning og Bestyrelse af 1ste Juli 1799 

i § 174 og følgende §§ endnu Bestemmelser om Indbydelse 

til frivillig Tegning af Bidrag til de Fattiges Forsørgelse, 

„der skal omdeles til alle i Staden bosatte Familier uden 

Forskjel af Stand og Religion", om Anbringelse af Bøsser i 

Privathuse, for at tilvejebringe yderligere Tilskud til de ved 

Beskatningen udredede Midler; men som enhver Institution 

af den Art, ere også disse frivillige Midler efterhånden svundne 

ind til Intet, og når undtages, at Kirken har beholdt sine 

Fattigblokke, udredes nu det hele Beløb ved Pålæg. Ja 

det seneste Forsøg af denne Art med Indretningen af 

„De Fattiges Kasse" ved Loven af 8de Marts 1856 

har, trods ivrige Bestræbelser for samme, ingensinde ret villet 

slå Rod, og inau har derfor senest for Landets Vedkommende 

ved Loven om Landkommunernes Styrelse af 6te Juli 1867 

søgt at holde Liv i samme ved at hjemle Kommunernes Sogneråd 

Ret til med Amtsrådets Samtykke at ligne Bidrag til denne 

såkaldte fri Fattigunderstøttelse. Er der derfor Grund til 

at vente, at den nu påtænkte frivillige Fattigforsørgelse vil 

have større Varighed, at dens fremtidige Beståen vil blive 

mere sikker? Man anfører så ofte Præsten Chalmers Virken 

i Glasgow, som efterlignelsesværdigt Mønster, men skal et For

søg i den Retning ikke få større Varighed her, da burde den 

frivillige Fattigforsørgelses Talsmænd helst lade den Sag hvile. 

Med Skotland er det i det Hele en anden Sag, der er, ifølge 

den hele tidligere Udvikling og senest ifølge Loven af 4de 

August 1845, den Arbejdsføres Ret til Hjælp aldrig anerkjendt, 

men ikkun deres, der af en eller anden Årsag ej ere arbejds

føre. En senere Fortolkning har vel givet en vid Udtydning 

af Begrebet Mangel på Arbejdsførhed, idet der til ikke arbejds

føre nu regnes Arbejdsføres Børn, Enker, forladte Koner og lig

nende, men Gruudsætningen, Systemet vedbliver dog at være 

det samme. I England og Wales, Irland, og ligeledes her 

er dens Ret til Hjælp, o: Hjælp under Lovens Begrændsning, 
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der ej kan ernære sig og Sine, anerkjendt. Medens den 

arbejdsføre Nødlidende derfor i Skotland naturligen er ken

vist til frivillig Hjælp, er denne Hjælp her en Pligt for det 

Offenlige. 
Det er en Selvfølge, at al Betleri og Omløben er for

budt og strafskyldigt, hvor det, imod Underkastelse af visse 

ved Lovene påbudte Forpligtelser, er anerkjendt som en Ret 

at erholde Hjælp af det Offenlige for den, der ej er istand 

til at ernære sig og Sine. I Planen for Kjøbenhavns 

Fattigvæsen af 1ste Juli 1799 § 125 og følgende §§ er 

det derfor også påbudt, at „Ingen, ihvo det er, gammel 

eller ung, indfødt eller fremmed, må betle, men En

hver, der ikke kan forsørge sig eller Sine skal an

melde sin Trang for Fattigvæsenet." Endvidere: „For Bet

lere skulle anses alle de, som på Gader eller andre offen

lige Pladser, eller for Døre eller i Huse, ved Ord eller Ge

bærder, bede om Almisse eller modtage samme." Ligeledes i 

Reglementerne for Kjøbstædernes Fattigvæsen og det på Lan

det, begge af 5te Juli 1803, henholdsvis § 45 og følgende 

§§ og § 62 og følgende §§, hvor det enslydende hedder: 

„Betler Nogen istedetfor på lovlig Måde at søge den Hjælp og 

Understøttelse, hvortil han måtte være trængende, da straffes 

han" o. s. v. Tiggeri er også et stort Onde; thi foruden at 

Byrden af den Forsørgelse, som det er Alles Pligt at yde, 

kastes over på den medlidende Del af Samfundet, så fremmes 

derved Lediggang, Løgn og Forstillelse og lægges Spiren til 

allehånde Laster og Forbrydelser, især da hos Børnene og 

den opvoxende Slægt; der er derfor Intet, der i den Gi ad 

demoraliserer den Fattige. Hvor dette Onde tager Overhånd, 

der er det måske et af Tegnene på, at Fattighjælpen ikke er 

vel anvendt eller vel fordelt; thi ingen Politimyndighed, den 

være nok så årvågen, vil formå at undertrykke denne Uskik, 

hvor dette er Tilfældet. Tror man da, at den frivillige For

sørgelse af de Fattige vil formå at standse dette Onde? Vil 

den ikke langt snarere fremavle og opelske Tiggeriet og dets 

fordærvelige Følger? Hvis Stemningen dreves fremad til en 
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frivillig Forsørgelse af de Fattige, vil Tiggeriet mere end alt 

nu er Tilfældet, og det vil sige meget, gjennemtrænge alle 

Samfundsklasser, og da vil man nødes til at legalisere 

det. Hvad er det andet, når der for Alvor foreslås, at For

eningen skulde udsælge Mærker til Folk, som de kunde have 

at give til Tiggerne ved Døren eller paa Gaden; den 

værdige Tigger bragte Anvisningen Hjælp fra Foreningen, 

den uværdige fik Sten for Brød. Dette Forslag er altid fore

kommet mig som Tegn på en underlig Begrebsforvirring; thi 

Anvisninger og Vexler kunne være udmærkede Hjælpemidler 

for Kjøbmænd og lignende Forretningsfolk; men her have de 

dog virkelig ikke hjemme. Og hvad skulle så de gjøre, der 

ikke 'lave disse Mærker, Tiggerne ere der, de må være der, 

for at de andre kunne få Brug for dem. 

Jeg tror derfor, at man vel bør betænke sig, inden 

man indretter en almindelig frivillig Fattigforsørgelse for 

Hovedstaden, og jeg tror, at selv om den bringes i Gang, 

vil den ikke have lang og virksom Varighed; thi medens den 

i Henseende til kritisk Undersøgelse af de Fattige ikke be

sidder noget Fortrin, så er den upålidelig og usikker i Hen

seende til varig Beståen, dens Byrde falder ulige på de 

Ydende , og hvor Staten, som hos os, har anerkjendt de 

Fattiges Ret til Hjælp, er den, mildest talt, overflødig; den 

kan endelig blive ødelæggende for de Fattige og demoralise

rende, idet den må fremme Tiggeriet og de dermed uadskille
ligt forbundne Onder. 

Den er nu trådt i Værk i adskillige Sogne, og man må 

vel ikke bedømme en ny Institution efter dens første Yttringer, 

thi det er en Selvfølge, at der i dens første Bevægelser må 

herske en vis Famlen. Imidlertid tror jeg dog, at der er 

Grund til en alvorlig Advarsel mod den Måde, hvorpå flere af 

de nydannede Hjælpeforeningers Hjælpere optræde. Det er 

således sikkert en stor Fejl, der skyldes en misforstået Iver, 

når man i Fattigkvarterer anstiller Efterforskninger efter 

„skjulte Fattige". Lad os dog erkjende, at det er de bedste 

Folk, der stride den hårde Kamp mod Nød og Armod og 
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søge at skjule deres Savn for Verden. Ved at påtrænge 

sådanne vor Velgjørenheds Gaver berøve vi dem deres bedste 

Pryd. Lad os liædre dem, ære dem, bvor vi møde sådanne; 

vore Gaver, vor velmente Hjælp vil kun ydmyge, måske ned

værdige og fordærve dem. Det er pa den Made, man skaber 

Tiggere, hvor de ikke forud findes. Individets Selvfølelse er 

som en Blomst, den tåler ikke slige plumpe Indgreb, uden 

at visne og fordærves. 
Dog misforstå man mig ikke; det kan ikke falde mig 

ind at være imod alt frivilligt Understøttelsesvæsen, endsige 

da imod privat Velgjørenhed. Hvad det første angår , da 

tror jeg kun, at man er for tilbøjelig til at overvurdere denne 

Virksomhed og dens endelige Udbytte. Hvor Forholdene 

ere meget små, som på Landet eller i meget små Kjøb-

stæder, hvor de personlige Betingelser til en Tid ere heldige, 

kan den sålænge, men og kun sålænge, afgive meget heldige 

Resultater, og denne.Virksomhed vil navnlig på Yderne kunne 

have en forædlende Indflydelse. Hvor derimod Forholdene 

ere større, således som heri Staden, ville sådanne Forsøg altid 

slå fejl; thi selv under meget heldige personlige Vilkår vil 

der altid udfordres et så stort Antal Hjælpere, at selv en stor 

Begavelse i den Retning hos Lederne ikke vil kunne bøde 

på hines Mangel på Evne og Udholdenhed. Man har nok 

påstået, at de små Folkefærds Mission skulde søges i den 

større Omhu for Individets Udvikling, idet alle dei ligesom 

udgjøre én Familie og have såmange Tilknytningspunkter, og at 

den frivillige Fattigforsørgelse af samme Årsag måtte have hjemme 

der. Det er muligt, at denne Pastand kan gjælde i andre 

Henseender , men med Hensyn til Fattigforholdene foie-

kommer det mig ligegyldigt , om en Kommune med henved 

200,000 Indbyggere hører til et lille Folk eller til et stort; 

thi hin Følelse af Slægtskab og af talrige Tilknytnings

punkter er dog altid kun i Forhold til en vis Kreds, udover 

denne, nedenfor denne er den store Masse, der just afgiver 

Stoffet for disse Forhold, individuelt taget, lige ubekjendt, 

lige uberørt og påagtet. Vil man derimod specialisere denne 
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Bestræbelse i Retning af Understøttelse, da vil man altid 

kunne udrette en Del Godt, afhjælpe Nød og Savn i mange 

Retninger, høste megen Velsignelse og endelig blive et held-

bringende Redskab for Manges Trang til af deres Overflod at 

yde Hjælp for Andres Savn; thi så er Hjælpen langt lettere 

ydet, den virker sikkrest, der er mindst Fare for at skuffes, 

at skade, og skulde Tilgangen af Midlerne i en eller anden 

Retning mulig engang i Tiden svigte, da bæres Skaden uden 

Forstyrrelse af de almindelige offenlige Hjælpemidler imod Fattig

dommen; thi disses Ordning, der ikke er indrettet efter disse Hen

syn, vil gå sin rolige Gang. Af den Slags Foreninger med 

særegne bestemt begrændsede Formål gives der heri Staden 

vel ikke så få, men dels synes de som oftest ikke at virke med 

den Kraft og de Midler, som man kunde ønske; jeg vil blot 

nævne Foreningen for Plejebørn , eller rettere Plejemødre, 

Børnehospitalet, der i Sandhed er en meget beskeden Anstalt; 

men andre Formål ere endnu aldeles upåagtede, sjiledes Under

støttelse, Pension og Forplejning af Arbejdets Invalider. Hændes 

engang imellem en storartet Ulykke, hvor flere Arbejdere lem

læstes, så samles der vel en Sum for de Lemlæstede og de 

Efterlevende, men den enkeltvis Forulykkede bliver i Reglen 

upåagtet, og dog står Samfundet ligesåvel i Gjæld til Ar

bejdets Invalider, som til Krigens. Lad os i den Henseende 

tage det Land til Mønster , hvor der er arbejdet mest og 

med størst Held i den Retning, nemlig England. Når vi 

gjennemblade „The Charities of London" ved Sampson Low, 

så ville vi i denne tykke tættrykte Bog finde den frivillige 

Hjælp specialiseret i en overordenlig Grad, Foreninger og 

Samfund i Mængde, liver for sig omfattende de højeste ånde

lige Formål til de mindste materielle Fornødenheder. Der- • 

imod ingen frivillig almindelig Fattigforsørgelse, thi den be

sørger Staten; der som her er den Fattiges Ret til Hjælp 
anerkjendt. 

Pa den anden Side kan det ej negtes, at det vilde være 

til stort Gavn, ifald der lod sig tilvejebringe en Samarbejden, en 

gjensidig Meddelelse af Oplysniug og Vejledning imellem de 

2 
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forskjellige Foreninger. En sådan burde vel rettest søges 

bragt tilveje i Forståelse med og ved Hjælp af det offenlige 

Fattigvæsens Bestyrelse, og dens Udbytte vilde dels vise sig 

ved en gjennemførlig Kontrol med alle Slags Industririddere 

i Fattigdom og Nød, dels ved at give Stødet til Nydannelsen 

af Foreninger i forskjellige Øjemed. 

Hvad den private personlige Velgjørenhed angår, da 

kan ingen mere end jeg påskjønne dens velsignelsesrige Frugter. 

Den rette Velgjørenhed, består i den personlige Hengivelse til 

og Opofrelse for Næsten; den vil altid høste det største og vel-

signelsesrigeste Udbytte for Modtageren, fremfor alt dog for 

Yderen; thi medens Opofrelsen i Henseende til hin kan være 

fejl anbragt, er denne altid sikker på sit Udbytte. Elsk Din 

Næste som Dig selv, disse Ord omfatte Alt; thi det er Kjær-

lighedsforholdet , den personlige Hengivelse , der er Hoved

sagen, og som mildner den med Gavens Modtagelse forbundne 

Ydmygelse; men ved at associeres, må enten Virksomheden 

bringes i System, blive en Forretningssag, og da svinder Kjær

ligheden, eller og forfejler Associationen sit Formål. Jeg for

står derfor ikke Talen om kristelige Velgjørenhedssamfund. 

Lad os være oprigtige; der er ingen Religionssekt, der i den 

Grad som Jøderne hos os sørger for sine Fattige, ja, for de 

Kristnes med; der er ingen, hvis Forskrifter i den Retning 

ere så nøje betegnede. „Oplad rundelig Din Haand tor Din 

Broder, den Trængende og den Fattige i Dit Land , og vær 

ikke hårdhjertet imod ham. Du må ej tage Rente, ej heller 

Overgift af ham; men lån ham, hvad han trænger til, selv 

om det 7de År er nær, da al Gjæld skal eftergives. Tager 

Du hans Klædebon i Pant, skal Du fly ham det igjen, tør 

,Sol går ned. Hvert 7de År skal Du lade Dit Land 

ligge til Hvile, at de Fattige må spise deraf, og Du må 
ikke høste hvert Hjørne af Din Mark, ikke eftersanke Axene, 

ikke eft erhøste Druerne eller samle afi'alden Frugt; thi det 

skal efterlades til de Fattige." Sådanne og lignende ere 

Budene; men de ere også vore, lad os efterleve dem. 
Når der endelig er Tale om privat Velgjørenhed, så lad os 
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mindes, at den største Hjælp ydes de Fattige af de andre Fattige, 

selv hvor de Riges Opoffrelser i den Retning ere så store, som 

hos os. Ilvor mange Fattige bringe ikke deres Lige Trøst 

og Pleje i Sygdom, yde Husly, Føde og kjærlig Omgang til 

de Gamle, trøste og værge Enker efter bedste Evne, og 

tage sig af de Forældreløse, opdrage og forsørge dem som 

deres egne; ja, hvad man ser i den Retning er så stort, at 

det, afklædt Kjærlighedsbegrebet, af kolde Tilskuere vil kaldes 

letsindigt. Vil den Rige lære Velgjørenhed, da lad ham gå 

til den fattige Enke, der deler sit surt erhvervede Brød imel

lem sine egne Børn og sit Plejebarn. Vilde man søge at 

ordne denne Velgjørenhed, så vilde man , ifald det lod sig 

gjore, berøve de Trængende og Nødlidende deres bedste og 

mest velgjørende Støtte. 

Hvor Staten anerkjender den Fattiges Ret, til Hjælp og 

hvor Midlerne til denne Hjælp lignes som Skat,der holde man fast 

derved. Ifald Måden, hvorpå denne Hjælp bringes i Udøvelse, er 

fejlagtig, da kan den ændres , men veg man tilbage fra det 

vundne Fodfæste, da vilde hverken Skatteyderne eller de 

Fattige være tjente dermed; men mindst af Alle den endnu 

selvstændige og uafhængige Arbejder, thi det er hans Forsyn

lighed, Flid, Udholdenhed og Selvfølelse, det væsenligst gjælder 

at bevare, og kunne vi ikke forbedre hans Kår, da lad os 

vogte os for at gjøre dem endnu vanskeligere. 

En frivillig Fattigforsørgelse vil på Grund af Hjælpernes 

Skrøbelighed friste ham til at opgive sin møjsommelige Kamp 

og til at hengive sig til Dovenskab, for ved Øjentjeneri og 

Forstillelse at gjøre en Forretning med sin Armod. Lad os 

langt hellere end at arbejde i denne sentimentale Humanitets 

Tjeneste, stræbe efter at opløfte ham ved Selvvirksomhed og 

at lære ham at forene sig med sine Lige om Opnåelsen af 

gjensidigt Velvære i materiel og åndelig Henseende, og derved 

vinde den Styrke , som hver Enkelt for sig mangler. 

Og ville vi bedre Stillede i Samfundet opkaste os til 

hans Formyndere og Beskyttere, bør vi da ikke langt hellere 

søge at påvirke Autoriteterne og den lo\givende Magt til at 

2* 
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støtte og fremhjælpe denne nødvendige Benyttelse af For-

eningsretten, til at værne om lians Husliv og Familiens Sæde-

lighedsfølelse ved at fjerne fra de Boliger, han nødes at søge 

for sig og Sine, den Prostitution, for hvilken man nu overalt 

åbner et Asyl. Det er atter den samme misforståede Hu

manitet , der af Frygt for at vanskeliggjøre Adgangen 

til Omvendelse for den faldne Kvinde , spreder hendes for

dærvelige Næringsvej i alle Gader og Stræder, og udbreder 

den i moralsk og physisk Henseende skrækkelige Ødelæggelse 

i hele Samfundet ved det slette Exempel, som Opholdet i 

samme Hus ufravigelig fører med sig for Børnene og den op-

voxende Ungdom. 
Et sundt Legeme og en kraftig Organisme er vigtig for 

Enhver; men for ingen mere end for Arbejderen; thi derpå 

beror hans egen og Families Evne til Ophold. Indskræn

kede Boliger, Overfyldning af Individer, fordærvet Luft, Smuds 

og Fugtighed i Hjemmet, i Skolen, i Arbejdslokalerne hæm

me Barnets Udvikling, svække og sløve den A oxne og bi

bringe dem alle en Rækkefølge af kroniske og akute Syg

domme, der bryde Individernes Arbejdsførhed og Velvære og 

forkorte deres Levedage. 
Ifølge Magistratens Opfordring nedsattes i Foråret 1865 

af den samlede Kommunalbestyrelse et Udvalg til at over

veje og gjøre Forslag til en Omregulering af Skattevæsenet i 

Hovedstaden; det vilde være såre ønskeligt, om dette Ud

valg snart kunde få tilendebragt sine Overvejelser. En 

uheldig Ligning af Bygnings - Afgiften trælfer nemlig Små

lejlighederne i Hovedstaden højst uretfærdig , en Uretfærdig

hed, der bliver såmeget større, som en hel Del Skatter lignes 

efter samme Norm. Den i 1866 atter fornyede Fritagelse 

for Boliger under 64 Q Alen er i Sandhed et meget be

tinget Gode. 
De gjentagne Forsøg på ved en Ændring af Sundheds

vedtægten i Kjøbenhavn at skærpe Tilsynet med Småboliger 

ere hidtil strandede på en sygelig Frihedsfølelse og en æng

stelig Frygt for Indgreb i Ejendomsretten. Jeg tror, at 
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denne er ubegrundet og uberettiget, og det må dog er-

kjendes , at der ved at bane Vej for slige Foranstaltninger, 

ydes den Fattige langt større Velgjerninger, end milde Gaver 

og personlig Forsorg nogensinde ville kunne erstatte. Her 

er i Sandhed en vid Mark for Menneskevennen at gjøre sin 

Indflydelse og sin Veltalenhed gjældende. 

n. 

Den olFeulige, pligtige Fattigforsørgelse. 

Det er ikke min Hensigt her udførlig at behandle Be

styrelsen af Stadens offenlige Fattigforsørgelse; her vil jeg 

kun tage enkelte Sider af samme for, forsåvidt jeg antager, 

at de gjøre væsenlig Indgreb i den selvstændige og uafhængige 

Arbejders Kår og Fremtids, Udvikling; thi det er herpå, 

jeg ønsker at henlede Opmærksomheden. 

Hvor Retten til Forsørgelse og Hjælp er anerkjendt for 

Enhver, der ej ser sig istand til at forsorge sig og Sine, er 

det en nødvendig Betingelse, at der anstilles den nøjagtigste 

Prøvelse og Undersøgelse af ethvert Individ, især hvor dette 

første Gang henvender sig til det Offenlige om Hjælp og Bistand, 

og at Individet ikke tabes af Syne, sålænge det modtager samme, 

det være nu i hvilkensomhelst Retning, i hvilketsomhelst Omfang. 

Er det ikke Tilfældet, vil det dels give Anledning til Løgn ogFor-

stillelse, hvorved den pågjældende Del af Folket \il demo

raliseres , dels vil for enhver ikke virkelig Trængende, der 

tilsniger sig Understøttelse, ikke alene Fattigskatten urette-

ligen bebyrdes, men og den Hjælp, der ydes de andre Træn

gende, indskrænkes i Omfang, og endelig vil ved en sådan mangel

fuld eller efterladen første Undersøgelse de Fattige fristes til 

Efterladenhed, Ligegyldighed og Tilbøjelighed til at overgive 

sig selv og opgive Kampen for Selvhjælp. Der anordnes 
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derfor ogsaa i Planen for Kjøbenhavns Fattigvæsen § 5: „Ingen 

Fattig må tilståes Understøtning af Fattigvæsenet, uden at 

hans Trang forinden er nøjagtigen undersøgt og kjendt, og ingen 

vedblive at nyde den, uden under vedvarende Tilsyn med dens 

rigtige Anvendelse. For at gjøre sådan Undersøgning og sådant 

Tilsyn med hvad videre, som til en rigtig Fattigforsørgelse 

henhører, så meget mere mulig og let, inddeles Staden i 12 

Hoveddistrikter, og disse Hoveddistrikter i så mange mindre 

Distrikter, at ethvert af samme kan af de deri ansatte Forstan

dere uden for megen Vanskelighed overses." 

Staden Kjøbenhavn med Forstæder er i Henhold hertil 

delt i 81 Forstanderskaber, hvert med sin Forsørgelslor-

stander, hvem det som en Borgerpligt påhviler uden Løn i 

Løbet af 6 Aar at udføre dette Tilsyn, og de kunne ikke uden 

gyldige Grunde unddrage sig. Det er eu Selvfølge, at Magi

straten kun vælger hæderlige og velansete Mænd til denne 

Bestilling , men derfor ere de ingenlunde egnede for dette 

Hverv ; thi som tidligere anført, hertil udfordres ikke alene 

Interesse og Kjærlighed for Sagen, men og en særegen Be

gavelse, et klart Blik, et sundt Omdømme og endelig Rådig

hed over en vis Tid. Det er tydeligt, at disse Egenskaber 

ikke i Reglen ville findes ved at gjøre Bestillingen til et 

borgerligt Ombud. Når dernæst det store Flertal søges blandt 

Småhandlere og Detaillister, der i høj Grad ere bundne til 

deres Forretningslokale, så vil man ikke hos dem kunne 

vente at finde personligt Kjendskab til den Fattiges Kår og 

Forhold i Hjemmet, ikke Tid og Lejlighed til at aflægge 

flittige Besøg i samme, uden hvilke enhver Undersøgelse vil 

blive overfladisk og illusorisk; desuden vil allerede deres 

Stilling, der ikke altid kan være saa ganske uafhængig af 

den Fattiges Søgning, i mange Tilfælde kunne tænkes at 

gjøre deres Skjøn om hines Trang mindre pålidelig end ønske

ligt. Denne Forundersøgelse af de Fattige ved deres Hen

vendelse til det Offenlige om Bistand, en Undersøgelse, der altid 

burde foretages i den Fattiges Hjem, er derfor og noget af 
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det mest mangelfulde ved Bestyrelsen af vort Fattigvæsen, og 

det vil vedblive at være det, indtil man vedtager at ansætte 

lønnede Fattigforstandere, Mænd, der særlig ere udsøgte for 

dette Hverv, ikkun have denne Livsopgave og sættes istand 

til at otfre den hele deres Tid og Flid. At deres Tal så vil 

kunne indskrænkes overordenlig, er en Selvfølge, 12, 10 eller 

måske endog kun 8, antager jeg, ville, når Forretningerne 

først ere ordnede, være tilstrækkelige. 

Sygdom er en stor Ulykke for en Arbejder, som, når 

han er sund, er istand til at forskaffe sig og Sine et uafhæn

gigt Ophold. Enten Sygdom træffer ham, eller og i større 

eller ringere Grad, når den trætfer hans Kone eller Børn, kan 

han derved bringes i Trang og Nød og omsider tvinges til at 

søge offenlig Hjælp. Det er derfor i sin Orden, at der an

vendes mindre Strænghed i Meddelelsen af offenlig Lægehjælp 

og Lægemidler, end ved Tilståelsen af anden Hjælp; thi ved 

betimelig Bistand i hin Retning vil denne ofte blive overflø

dig. Men som det nu er, meddeles denne Hjælp dog altfor 

rundhåndet, idet Sygeseddel tilstås, så at sige Enhver, der 

begjærer den. Det er langtfra, at Bestemmelserne i Planen 

for Kjøbenhavns Fattigvæsens Bestyrelse § 95 og følgende §§ 

blive iagttagne, at tvertimod den almindelige Fremgangsmåde 

ved Forundersøgelsen er overordenlig slap, ja næsten letfær

dig. Således er det meget almindeligt, at Individer og 

Familier, der meget godt kunne sørge for sig selv i den Ret

ning, på Fattigforstandernes Anvisning få fri Lægehjælp og 

Lægemidler, og enhver Distriktslæge vil i denne Retning 

kunne opgive talrige Tilfælde. Det er nu vel forklarligt og 

naturligt, at Distriktslægerne søge at reagere imod denne 

Overbebyrdelse, dels ved Indskrænkning af deres Tilgængelig

hed, dels ved en vidt dreven Henvisning til Hospitalerne; men 

herved ere hverken de Fattige eller Kommunen tjente. 

Det er en Kjendsgjerning, at denne Fremfærd i høj Grad skader 

Sygekassernes Fremvæxt her i Staden, disse udmærkede 

Indretninger til at fremkalde og vedligeholde Forsynlighed, Uaf

hængighed og Selvfølelse hos Arbejderen, og jeg tror, at Vanen 
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til at være afhængig af det Offenlige i Henseende til Lægehjælp 

og Lægemidler ofte har vist sig at være meget fordærvelig for 

Vedkommende, idet denne har ledet dem til også at opgive 

sig i andre Retninger. Det vil derfor være nødvendigt, dels 

at der i Fremtiden anvendes en nøjagtigere Forundersøgelse, 

dels hvor dette på Grund af Sygdommens Beskaffenhed ikke 

lader sig gjøre, at senere Erstatningskravet gjøres gjældende, 

således som dette er hjemlet i Planen af 1ste Juli 1799 § 185. 

„Enhver, som ved Fattigvæsenet har nydt Almisse eller anden 

ordenlig eller overordenlig Understøtning, skal være pligtig, så

fremt hans Vilkår dertil forbedres — at erstatte Fattigvæsenet 

det, han har oppebåret derfra." Dels kunde man i Lighed 

med hvad der alt i 1836 er indledet ved Rundskrivelse fra 

den engelske Fattigkommission og senere iværksat i de fleste 

Distrikter i England, oprette ved Fattigforstandernes Hjælp uaf

hængige Sygekasser for Lægehjælp og Lægemidler for alle, der ikke 

just ved Indtrædelsen ere syge og sengeliggende. For ikke at 

optræde konkurrerende imod de private Sygekasser, kunde der 

fastsættes, at kun Individer med en vis bestemt Ugeløn, men 

ikke derudover, kunde optages som Medlemmer. Denne Foran

staltning har havt meget gavnlige Følger i England, og der er 

ingen Tvivl om, at det samme vil blive Tilfældet her, og at 

derved Kommunens Udgifter til Lægehjælp og Lægemidler i 

høj Grad ville reduceres; men for at sligt skal kunne indrettes, 

må Fattigbestyrelsen ganske anderledes end nu kunne 

råde over Fattigforstandernes Tid og Arbejdskræfter. 

Medlemmerne af Sygekasser er der her i Staden tilstået ikke så 

få Begunstigelser af det Offenlige; deres Syge optages i Kommune

hospitalet for en meget modereret Betaling, og når Medlemmerne 

i 3 År have været i en af de anerkjendte Sygekasser, få de fri 

Kur og Pleje sammesteds for deres Koner og Børn. Man 

har derimod ikke benyttet den Indflydelse, man derved kunde 

have gjort gjældende, til ved personlig Forhandling med de 

forskjellige Formandskaber at bevæge dem til fornuftige Æn

dringer i deres Love og Vedtægter eller at lede dem til en 

større Samarbejden og Gjensidighed. — Som en Indretning, 
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der umiddelbart og i væsenlig Grad forebygger Armod og 

Nød, burde hele Sygekassevæsenet vel og rettest underlægges 

Magistrateus 3die Afdeling og ikke som nu dens 1ste Afde

ling, der ikke som hin kan forudsæ es at have den Interesse 

for Sagen, og som til Gjengjæld kunde få Fattigskolerne, for 

at få samlet hele Skolevæsenet på én Ilånd. 

Den store Kjendskab til Beboerne i Distriktet, som Fattiglæ-

gerne efterhånden erhverve, burde Fattigbestyrelsen imidlertid 

langt mere og på en mere hensigtssvarende Måde end nu søge at 

drage Udbytte af. Personlige, og til bestemte Tider regel

mæssig gjentagne Forhandlinger med Fattigforstanderne vilde 

være langt at foretrække for de skriftlige Vidnesbyrd, der 

nu ved alle Lejligheder affordres dem. Derimod anser jeg 

det uden Betydning, enten man tager ligeså mange Fattiglæger 

som der er Forstandere eller dobbelt så mange. 

Der er en anden Understøttelsesmåde, som ved Forhol

dene i de senere Aar har nået et så stort Omfang, at også 

den har gjort sin Indflydelse gjældende på Fattigfolks Tænke

måde og Beregning for Fremtiden, og det er den 

Måde, hvorpå Husly er tildelt de Husvilde. Der er alt noget 

misligt i at dele den Fattiges enkelte Fornødenhe

der, og tilfredsstille hver især for sig, at yde Brød til 

den Sultne, Klæder til den Nøgne, Husly til den Husvilde. 

Den Fattige, der overgiver sig, t'er opgiver sin Uafhængighed 

for en af disse Livsfornødenheders Skyld, han må samtidig 

gjøre Ilede for hele sit Forhold og underkaste sig det Til

syn og i det Hele de Vilkår, uden hvilke ingen otfenlig 

Hjælp burde meddeles; thi Hovedspørgsmålet, der bør stilles til 

ham, er ikke om han mangler Brød eller om han mangler 

Hus, men om han har Evne til at sørge for sig og Sine. 

Enhver Bestræbelse for ved delvis, men så meget mere ukon

trolleret og umotiveret Hjælp, at opsætte Vedkommendes åbne 

Bekjendelse om sin Uformuenhed til at hjælpe sig selv, en

hver Fremgangsmåde i Tildelelsen af Fattighjælp, hvorved 

Overgangen fra Selvhjælp til Forsørgelse af det Offenlige 
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bliver så umærkelig som mulig, vil kun bidrage til at sløve 

Fattigfolks Forsynlighed og Selvfølelse og forøge Fattigdom 

og Elendighed. Dertil kommer i dette Tilfælde, at selve 

Hjælpen er og må blive af den Beskaffenhed, at den nedvær

diger og i hver Henseende demoraliserer Modtageren, og at 

dette er Tilfældet med det Husly, der er ydet de 

fattige Husvilde af Kommunen, er Enhver bekjendt. Jeg 

vil kun tillade mig at henvise til den sande og træffende 

Skildring af disse Forhold i den kristianshavnske Understøt

telsesforenings Skrift „Om de Fattiges Vilkår på Kristians-

havn". Den, der engang har været Gjenstand for denne Hjælp, 

er i Reglen ødelagt og vil sjelden være istaud til at rejse 

sig igjen, han er på Skråplanen og hjemfalden til offenlig 

Forsørgelse ved Almisse, Almindeligt Hospital eller endog 

Ladegården. 
Denne Måde at hjælpe de Fattige på er derfor i høj 

Grad forkastelig, og jo før Anvendelsen af Fattiggården og 

Søkvæsthuset til dette Brug opgives, des bedre, thi hver 

Dag forøger Fordærvelsen. 

Den Husvilde, der med sin Familie og sit Indbo er ka

stet på Gaden, enten det så er, fordi han ej itide har sørget 

for at få Tag over Hovedet, eller det er, fordi han ej har 

Penge til at betale det nødvendige Forskud på Lejen, kunne vi 

i vort i Reglen umilde Klima ikke lade blive der Natten over. 

Det vil derfor blive nødvendigt, at det Offenlige lader ind

rette Optagelseslokaler for Mænd og for Kvinder og Børn, 

hvor de kunne tilbringe Natten, og hvor der findes Midler til, 

at de kunne sørge for deres Renlighed. Jeg véd nok, at man 

indvender, at en sådan Opløsning af Familielivet vilde være 

inhumant. Men er det nuværende System dog ikke begrun

det i en misforstået Humanitetsfølelse ? Kunne mange Fami

lier i et stort Rum tænkes at leve et sundt Familieliv ad

skilte ved en Kridtstreg eller, når det kommer højt, ved et 

usselt Skjærmbrædt. Nej, der føres intet Familieliv; disse 

mange Mennesker af ulige Alder, af forskjelligt Kjøn, bragte 
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sammen med forud mere eller mindre demoraliserede Indivi

der, føre her et ødelæggende og fordærveligt Samliv, hvis 

Smitte ingen undgår. Denne Hjælp er vel kun bestemt til at 

være midlertidig, og den har i Sandhed og kun Midlertidig

hedens l'ræg, men det er ikke ualmindeligt, at Opholdet varer 

årevis, og der gives mange Familier, der i flere År have boet 

i Fattiggården og således ved Husvildhed trængt sig ind til 

fuldstændig Forsorgelse af det Offenlige. Således ses det af Regn

skabet for 1865, at af 87 Familier på Fattiggården, tildeltes 

der 78 Huslejehjælp o: nominelt, kun en Betegnelse af Stil

lingen på Fattigvæsenets Stige, samtidig med at de arbejdsføre 

Mænd tilbringe deres Liv i Lediggang og Svir og Iiørnene drage 

tiggende fra Hus til Hus. Og hvorledes skal vel og det Offenlige 

blive af med en sådan Familie, den engang har indrømmet 

Husly; på Opsigelse flytter den ikke; betales der Husleje for den 

andetsteds, da vender den snart tilbage for atter at bo hus-

frit; kaste den på Gaden, det kan man jo ikke, og så lader 

man den blive fra År til andet. 

Indrøm dem derimod blot Nattely, hvert Kjøn for sig 

på sit Sted, alt under tilbørligt Tilsyn for Ordens og Renlig

heds Skyld, da vil Opholdets Midlertidighed påtrænge sig En

hver, og der er meget få, der ikke ville anspænde alle deres 

Evner for atter at få Tag over Hovedet, og medens den anden 

Måde at hjælpe på sløver deres Forsynlighed, vil denne an

spore den. 

Det er en Selvfølge, at der i strænge Vintre bør være 

Varmestuer til Ophold om Dagen, men og kun om Dagen, og 

den første Betingelse må være, at Kjønnene adskilles, Fami

lierne opløses. 

Fattiggårdens Opforelse var et stort Fejlgreb. De Hus

vilde dengang hidrørte ikke fra Mangel på Husrum, men 

fra Mangel på Evne til at betale, og burde derfor være 

behandlede som Fattiglemmer. 1 1864 burde man have bygget 

Barakker, så var Midlertidigheden givet. Fattigforsørgelsen 

må følge et fornuftigt System Hvor dette ikke er Tilfældet 
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vil den modarbejde sit rette Formål, der ikke alene er det, 

at hjælpe og forsørge de Fattige, det vil sige dem, der til en 

Tid ej selv formå at forsørge sig og Sine; men og at indrette 

denne Hjælp og Forsørgelse på en sådan Måde, at Sløvhed 

og Mangel på Forsynlighed hos de uafhængige Fattige, ikke 

derved fremmes, at ikke Arbejdslønnen end yderligere tryk

kes ved den usande Konkurrence, der derved så såre let 

skabes. Thi bliver Arbejderen sløv og efterladen, da vil 

snart Indvandring tilføre Arbejdet de fornødne Arbejdskræf

ter, og bliver ved denne Konkurrence Arbejdslønnen bragt ned 

til det mindst mulige, da vil Almuen nødes til at slå af i 

sine Fordringer til Livet, til Hygge og Velvære, og jo mere 

Mennesket begrændses i den Retning, desmere ville de dyriske 

Drifter overvælde det tænkende Fornuftmenneske, og Opgivelsen 

af Forsynligheden i enhver Retning vil især vise sig i den 

fuldkomne Mangel derpå i Henseende til Indgåelse af Ægte

skab. Tilbøjeligheden til at stifte Familie stiger i omvendt 

Forhold til, som Fordringerne til Hygge og Velvære trænges 

tilbage, og, trods den større Dødelighed, som Elendigheden 

fører med sig, stiger også på den Måde Folkemængden, Ar

bejdernes Antal, i en stærkere Grad end Subsistensmidlerne. 

Enhver Hjælp, der tilstås den Fattige, hvorved dennes 

Stilling bliver gunstigere end den tarveligste uafhængige Ar

bejders, indvirker, tildelt i Mængde, År efter andet, fordærve

ligt på Alles Forsynlighed og Flid. Dette er Tilfældet med 

den såkaldte Interimshjælp, som vor Fattigbestyrelse tilstår 

for Vintermånederne med Penge og Brød i Forhold til Fa

miliernes Størrelse, Børnenes Antal. 

Dette synes at være meget humant; men er i Virkelig

heden til Fordærv, således som det gjennemføres her, det vil 

sige, uden forudgående nøjagtig Undersøgelse i den Fattiges 

Hjem angående hans Arbejdsførhed, hans Evne til at forsyne 

sig med Arbejde og hans Indtægt derved; thi ifald Arbejde

ren havde den Forvisning, at han måtte stole på sig selv, 

vilde han fordoble sin Flid og sin Anstrængelse og ved Spar-
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somhed vise sin Forsynlighed for den døde Tid. Nu véd 

han af Erfaring, at Hjælpen fås, når blot den hegjæres, og 

til størst Skade for sig selv og Sine indretter han sin Flid, 

sin Leveplan, sit Forbrug efter den, ja vel endog ofte gifter 

han sig med den for Øje; thi Hjælpen stiger med Bornenes 

Antal. 

Det samme er, forsåvidt den tilstås Arbejdsføre, også 

Tilfældet med fast Almissehjælp, som ligeledes består i Penge

hjælp, Brødhjælp og Beklædning for Børnene. Ofte er det 

ikke heller just de Fattigste, der opnå den, men de, der 

trænge mest på, dels fordi Fattigbestyrelsen uden omhygge

lig Undersøgelse og uden fortsat Tilsyn i Vedkommendes 

Hjem umulig kan kjende alle deres Forhold, dels fordi 

endog den omhyggeligste Undersøgelse umulig kan forvisse sig, 

om en Arbejdsfør virkelig ikke er istand til at få Arbejde og 

ernære sig derved. 

Det bedste Vidnesbyrd om en arbejdsfør Fattigs Trang er 

Arbejde i Arbejdshuse, således at han, sålænge han for sig og Sine 

gjør Fordring på Forsørgelse, også er undergivet den nød

vendige Husorden og de Arbejdsanvisninger, som ere en nød

vendig Betingelse for enhver sådan Anstalts Beståen og for de 

der anbragte Individers moralske Forhold og legemlige Vel

være.* Ved ingen anden Forsørgelsesmåde opretholdes den 

Forsørgedes Selvfølelse i den Grad, som ved denne; thi 

den giver ham Følelsen af, at han ved sit Arbejde yder Ve

derlag for den Hjælp, han modtager, og ingen Hjælp vil så lidt 

sløve ham til at gjenoptage sit Selverhverv. Derfor bør det 

være Reglen, at enhver Arbejdsfør kun modtager Forsorgelse 

for sig og Sine ved Optagelse i et velordnet Arbejdshus. 

Enhver Afvigelse fra denne Regel, vil, såvidt angår Ar

bejdsføre, bringe Fattigforsørgelsen ind på en Skråplan, der 

vil lede til Vilkårlighed og derfor på den ene Side fremkalde 

Misnøje, på samme Tid som den fremmer Demoralisation, 

Slappelse og Masse-Armod, og på den anden Side fore til 

Overbebyrdelse uden Opnåelse af Formålet. Det er kun under 
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overordenlige Forhold, under særdeles uheldige Konjunkturer, 

der måtte nedslå Handel, Fabrikdrift og borgerlig Næring og 

således frembringe en ualmindelig Næringsløshed, så det Oifen-

lige må gribe til overordenlige Midler for at afhjælpe den 

deraf flydende Nød og Elendighed; kun sådanne Forhold bør 

berettige til en Afvigelse fra hin almengyldige Regel. 

En Selvfølge er det, at de i et Arbejdshus Optagne må være 

vel fødte, vel klædte og vel husede, og at der i det Hele bør 

sørges vel for dem både i åndelig og i legemlig Henseende. 

Man har derfor næret Frygt for, at en sådan Forsørgelses-

måde vilde udfordre Opførelsen af Arbejdshuse i et sådant 

Omfang, at Byrden deraf let vilde blive uoverkommelig for 

Skatteyderne, og at deres Arbejdsprodukter ved deres Mængde 

let vilde trykke det fri Arbejde; man har lagt de nu mere 

eller mindre Forsørgedes Antal til Grund for et Overslag af 

disse Arbejdsanstalters Fiekvents. Heri fejler man imid

lertid; thi Erfaringen viser, at den Husorden, den Di

sciplin, som er uadskillelig fra slige Anstalter, i Forening med 

Afsavnet af visse Luxusartikler; som Tobak, Brændevin, er 

en tilstrækkelig Dæmper på de Fattiges Tilbøjelighed til at 

overgive sig selv. Det vil, ifald man måtte beslutte sig til 

at indføre dette System, blive Tilfældet her, som det har vist 

sig andetsteds, at af 100 Arbejdsføre, der nu søge det Qffen-

liges Hjælp i en eller anden Henseende, ville de 90 foretrække 

at sørge for sig selv. Ladegården er et sørgeligt Bevis på, 

hvorledes en Arbejdsanstalt ikke skal være indrettet og hvor

ledes den ikke skal bestyres. I Marketenderiet sælges årlig blandt 

andet 6,000 Potter Brændevin foruden den langt større Del, 

Lemmerne på anden Måde med stor Lethed kunne forsyne 

sig med; Drikfældigheden blandt dem under deres Ophold i 

Anstalten er så stor, at der i 1867 indlagdes 13 at dem i 

Kommunehospitalet for Drankergalskab og kronisk Dranker

syge. Desuden sælges der årlig Tobak for over 1000 Rdl. 

Bygningen er så usselt indrettet og Tilsynet så mangelfuldt, 

at henved Halvdelen af de i 1867 fra Anstalten af forskjellig 
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Årsag afgåede Lemmer, ialt 1423 undløb, for en stor Del 

medtagende Anstaltens Ejendele og Klæder, og de ere en 

Plage for alle Jurisdiktioner på hele Øen. Og alligevel be

tænker Fattigudvalget sig på at opgive Anstalten. 

Hvad Arbejdsvirksomheden angår, da erdet vel så, at de fleste 

Arbejdshuse i Udlandet have optaget en eller anden Fabrik

industri, som oftest Tilvirkning af grovere Arbejder og af 

Råmateriale, og ved Ladegården har man forsøgt noget lig

nende; men ligesom en sådan Virksomhed i et Land, der 

er så lidt Fabrikland som vort, ganske vist kan blive en 

betænkelig Konkurrent for de fri og selvstændige Arbejdere, 

således viser Erfaringen også, at en sådan Anstalt udfordrer 

et stort Tilskud, idet de Fattiges Arbejde, således anvendt, 

kun er meget lidet indbringende, især med vore Arbejdere, 

der i Keglen ere uvante til det og først skulle oplæres. 

Det kunde derfor vel fortjene en alvorlig Overvejelse, om 

ikke Hovedstadens Arbejdsanstalt burde grundes på Agerbrug 

og Havedyrkning. Da Samfærselsmidlerne nu ere så ud

viklede, kunde det måske være rigtigst at anlægge en sådan 

i Jyllands Hedeegne i Nærheden af en Jernvejsstation. Vel vilde 

den store Afstand medføre adskillige Vanskeligheder for Be

styrelsen og Tilsynet; men jeg tror, at de kunne overvindes 

og at de rigeligen ville opvejes af den større Bekostning og 

de store Ulemper, der altid ville være forbundne med et så

dant Anlæg i Nærheden af Hovedstaden. Omtrent Halvdelen 

af de i Året 1867 i Ladegården optagne 1574 Lemmer vare 

Arbejdsmænd og må for styrste Delen antages tilligemed en 

Del af de andre at være indvandrede Landboere; disse vilde 

på den Måde føres tilbage til et kjendt Arbejde istedetfor 

som nu at oplæres til Fabriklivet. Man vilde anbringe dem 

ved et sundt Erhverv, der ikke vilde indgribe forstyrrende i 

det fri Arbejde, således som nu. Man vilde derved fore disse 

Mennesker bort fra det Hovedstadsliv, hvis Tillokkelser og 

Fristelser have været dem så fordærvelige. Endelig ville også 

på den Måde adskillige mindre Arbejdsføre kunne anvendes 
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fremfor nu ved det mere eller mindre usunde Fabrikarbejde. 

De første Udgifter til en sådan Anslalt vilde vel blive betyde

lige; men desenere Tilskud næppe nærme sig de nuværende. 

I England søger man i de senere År fortrinsvis Hedeegne til 

Anlæggelse af Asylerne for Sindssyge, og sysselsætter de 

Sindssyge med Opdyrkningsarbejder og Havebrug, og mon har 

ikke blot i psyckiatrisk Henseende, men og i økonomisk følt 

sig vel derved. Det udmærkede Udbytte, i det mindste i 

økonomisk Henseende, af Agerbrugs-Asylet for Sindssyge ved 

Clermont er almindelig bekjendt. 

Dette System, der således i disse Lande efterhånden 

gjennemføres ved Sindssyge, må sikkert med Udsigt til større 

Held kunne finde sin Anvendelse ved arbejdsføre Fattige. 

Det er en Selvfølge, at Kommunen, ifald den valgte at 

anlægge en Agerbrugsanstalt i Jyllands Hedeegne, måtte have 

en mindre Anstalt i Nærheden af Hovedstaden, hvor imidlertid 

Havedyrkning meget godt kunde udgjøre Lemmernes Hoved-

sysselsætttelse, medens Vinteren kunde udfyldes med passende 

Håndgjerning i Hjemmet i den Tid, Vejrliget forbød at anvende 

dem ved Jordarbejder. 
For omtrent 50 År siden levede der i Holland en Danne

mand med et varmt Hjerte og et lyst Hoved; det var Gene

ral J. van den Bosch. Han er Faderen til Agerbrugs-Kolo-

nierne for Fattige i Nord Hollands Hedeegne. Den til disses 

Anlæg fornødne Kapital tilvejebragtes størstedels ved en 4 

Skillings-Subskription, og de fornødne Landstrækninger ind-

kjøbtes i 1817; Foreningen kaldtes Maatschappij van Welda-

digheid. Man byggede Huse, oprettede Skole og Kirke, og 

da Folkene just ikke vare udtagne blandt de usleste og ringeste, 

var Begyndelsen meget lovende. Den rede Udgift ved en 

Families Bosættelse ansloges til 1400 Rd. i vore Penge, til 

hvilken Pris Private og Kommuner kunde få Familier med 

indtil 5 — 6 Børn anbragte. Så vedtog imidlertid Politiet i 

Amsterdam den Bestemmelse, at Fængselstraf for Tiggeri og 

Løsgængeri forandredes til Deportation til Kolonien. Fra 
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(len Tid gik det skjævt og Kolonien kom i Forfald, idet Do

venskab og Drikfældiglied i en betænkelig Grad fik Overhånd. 

I 1859 har Regeringen imidlertid ændret dette Forhold, og 

nu ere Kolonierne delte i Arbejder- og Fattig-Kolonier. Ko

lonierne med deres Træplantninger og Haver have et hygge

ligt Udseende. Ilusene ere smukke og pyntelige, men noget ens

formige ; der føres et omhyggeligt Tilsyn og sørges for en god 

Skoleundervisning for de Unge. Når en Familie kommer til 

Kolonien, bliver den først optaget i Arbejderklassen, får Hus 

og Have og modtager Dagløn. Ere Folkene flittige og driftige, 

kunne de opnå at blive Forpagtere, en Udsigt, der er dem 

en stor Spore. Befolkningen tæller nu 2300 Individer i 

denne Koloni, og de have fra Fattige, Besiddelsesløse tildels 

svunget sig op til forholdsvis Velstand. 

Det er sii kort af overordenlig Vigtighed, at Fat-

tigvæsenets Uv r re så lave som muligt; men Hovedsagen 

er dog, at Fattig. I> ns Formål opnås på en for Sam

fundet i det Hele heldbringcnde Måde. En Forandring af det 

nuværende System må nødvendigvis stille forbigående Krav til 

Skatteyderne; men bliver Systemet uforandret som det er, da 

ville Pålæggene vedblive at voxe i en tiltagende Grad, og 

samtidig vil Massearmoden med sine Rædsler brede sig over 

vort Samfund og besmitte det. Enten man vælger Fabrik-

virksomhed eller Agerbrug og Havearbejde, så er Hovedsagen 

den, at Arbejde i velindrettede Arbejdshuse under en fornuftig 

Disciplin anvendes som Vidnesbyrd for virkelig Nød og Trang. 

Gjennemførelsen af det engelske Arbejdshussystem er derfor 

en påtrængende Nødvendighed. En ufravigelig Betingelse for 

dette Systems Gjennemfyrelse er imidlertid, som tidligere an

tydet, Overholdelsen af en bestemt Disciplin, Forbud imod 

Lemmernes Udgangsfrihed, sålænge de opholde sig i Arbejds-

huset, og Afsavnet af risse Luxusartikler, som Tobak og 

Brændevin. 

England 02 Wales have ved the Amendment Poor Law 

Act af 14de August 1834 auerkjendt Arbejdet som det rette 

og vigtigste Vidnesbyrd for Trang. Ved Foreningen af et 
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større eller mindre Antal Sogne, alt i Forhold til Folkemæng

den, til større Fattigdistrikter (Unions) er Anlæggelsen af hen

sigtsmæssig indrettede Fattig- og Arbejdshuse over hele Lan

det muliggjort, og Fattigkommissionen for England og Wales, 

der ved samme Lov oprettedes, påser Lovens hensigtssvarende 

Gjennemførelse. 

Medens Fattigskattens Beløb i 1834 kunde anslås 

til 8 sh. d per Hoved (omtr. 23 Mk. 8 Sk.), så 

var den, stadig aftagende, i 1859 bragt ned til 5 sh. 

8i d. (omtr. 15 Mk.) pr. Hoved. Medens i Året 1849 6,2 

pCt. af Befolkningens Antal, 17,534,000, forsørgedes som Fat

tige af det Offenlige, var disses Antal i 1859 dalet til 4,4 

pCt. af en Folkemængde stor 19,578,000. I 1849 blev der 

i hele Riget understøttet 228,823 arbejdsføre Fattige, i 1859 

derimod kun 135,784. Af dette Antal vare i 1849 forsør

gede i Arbejdshuse 26,558 Yoxne og udenfor samme 209,265, 

i 1859 derimod 18,209 Yoxne i Arbejdshuse og udenfor 

117,575; når de dem tilhørende Børn under 16 År regnes 

med, var der af sidste Slags ialt 335,566 Individer. Det 

vil deraf ses, at i England kun rigelig en £ af de voxne 

Arbejdsføre forsørges i Arbejdshus, uagtet det er en Regel, 

at iugen Arbejdsfør forsørges uden i Arbejdshus. Imidlertid 

må det erindres, at af ovenanførte 335,566 Individer vare 

Enker med tilhørende Børn 174,464. 

Familier i Armod på Grund af Forsørgerens eller 

et andet Medlems vedvarende Sygdom .... 120,379. 

Familier, hvis Forsørger var i Fængsel . . . 6,477. 

Familier, hvis Forsørger var i militær Tjeneste 4,308. 

Forladte Koner med Børn 15,002. 

altså ialt 320,630, 

hvilke alle i Grunden på en eller anden mere eller mindre 

utilregnelig Måde vare berøvede den Arbejdskraft, på hvilken 

Familiens Ophold var grundet. Resten 14,936 var enten 

Mødre med uægte Børn (5,708); enkelte Kvinder ude af 

Stand til at ernære sig (5,391) eller endelig Mænd, gifte eller 
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ugifte, der på Grund af manglende Arbejde ej kunde er

nære sig. 

Uagtet det derfor af ovenanførte Tal vil ses, at man i 

England endnu er langtfra det Mål, der er sat ved Loven af 

14de August 1834, så er det ved en nøjere Betragtning af 

Forholdene indlysende, at kun en meget ubetydelig Brøkdel 

af de i Hjemmet understøttede såkaldte arbejdsføre Fattige 

med Rette kan siges at være i Besiddelse af sin fulde 

Arbejdskraft. Hovedsagen er som sagt, at Arbejdshuse be

nyttes som Vidnesbyrd pcå virkelig Nød og Trang, så at i 

alle Tilfælde, hvor Fattigbestyrelsen nærer mindste Mistanke 

i denne Henseende, den Fattige og de af ham Forsørgede 

henflyttes til et velindrettet, veldisciplineret Arbejdshus. 

Det er ikke blot Fattigskatten og de offenlig Forsørge

des Antal, der i England er aftaget i de sidste 30 År, men foruden 

at Arbejdernes materielle Velvære har gjort store Fremskridt, 

har også deres Selvfølelse, Forsynlighed og Bestræbelser for 

Selvhjælp udfoldet sig i høj Grad, hvorved de have været i 

Stand til, uden blivende skadelige Følger for deres Velvære, 

at gå den Krise igjennem, som den amerikanske Krig og 

Bomuldsnøden i Løbet af 2 til 3 År nys førte med sig. En 

ikke uvæsenlig Del i denne glædelige Fremtoning er En

gelskmanden tilbøjelig til at tilskrive det i 1834 ændrede Sy

stem i Fattigforsørgelsen. 

Efter Planen for Kjøbenhavns Fattigvæsens Bestyrelse af 

1799 er det Fattigvæsenets Øjemed med Hensyn til de Ar

bejdsføre, at de gives Arbejde, når de ere villige til at er

hverve, men derimod afvendes fra Lediggang og sættes i Nød

vendigheden af at arbejde, når de hellere betle, end lovligen 

erhverve. I §§ 40 til 50 omtales Måden, hvorpå de 

Fattige skulle anbringes til Arbejde både i Arbejdshuse og i 

de Fattiges Hjem, og endelig taler §130 om Tvangsarbejdsan-

stalten og om Disciplinen og Fremgangsmåden der. Uagtet det 

således just ikke er udtalt med den Bestemthed, som ønske

ligt var, så er dog alt der anerkjendt det Fortrinlige i først 

og fremmest at sysselsætte den Arbejdsføre, der henvender sig 
3* 
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til det Offenlige om Hjælp og Forsørgelse. Men når der tales 

om, at der skal tildeles de Fattige Arbejde, forsåvidt fuldvoxne 

og arbejdsføre Fattige ikke selv vide at forskaffe sig det for

nødne Arbejde, og når Loven da omtaler de forskjellige Slags 

Arbejde og den Måde, hvorpå dette skal tilvejebringes, da 

tror jeg, at Tilsagn om Arbejde er meget mislig, og bar 

det nogensinde været gjennemført, så er det jo nu aldeles op

givet. Sligt kan vel indledes og gjennemføres af en privat 

Understøttelsesforening i mindre Omfang eller under ganske 

overordenlige Tidsforbold, store Kriser eller lignende, og da 

altid med stor Bekostning og Anspændelse af alle Kræfter, men 

stedse med det Mål for Øje at lade en sådan Foranstaltning 

have en begrændset Varighed. Under sædvanlige Forhold 

vil man derimod kun derved indkalde og opretholde flere Ar

bejdskræfter, end Kapitalformuen behøver til det Arbeide, den 

formår at sætte i Gang, og når et sådant offenligt Hjemmearbejde 

drives i nogenlunde Omfang, da ville dets Produkter såre let 

trykke det fri Arbejde og derved virke højst fordærvelig for 

den selvstændige Arbejder. I Reglen vil Arbejderen bedst 

selv være i Stand til at skaffe sig det fornødne Arbejde, 

hans Opfindsomhed og Utrættelighed vil sikkrest finde 

Udveje ; derfor lade man ham under sædvanlige Tidsfovhold 

helst skjøtte sig selv og man vogte sig for, at opkaste sig til 

hans Formynder og Forsyn; thi et ufornuftigt Forsørgelses

system i den Retning vil let fremkalde en sygelig Konkurrence 

om Arbejdet. Der er også en Vanskelighed ved Lønnen for 

sligt offenligt Arbejde. Bliver den , for at modarbejde Op

givelse af de Fattiges egen Selvvirksomhed, ringere end den 

almindelige, vil den ej være tilstrækkelig til at tilfredsstille hans 

Fornødenheder; bliver den afpasset efter disse, efter Familiens 

Størrelse eller lignende, da vil enhver Spore til Flid og An-

strængelse falde bort. Systemet vil da i meget kort Tid op

løse sig selv: det vil gå dermed som med Nationalværk

stederne i Frankrig i Årene 1848 og 49, der vare fejlagtigt 

indrettede, eller som med Owens Arbejderforeninger i England. 
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Hvad her er sagt om den Plan at forsyne arbejdsføre 

Fattige med otfenligt Arbejde i Hjemmet, gjælder i Grunden 

i enhver Henseende om Arbejdsliuse for frivillige Arbejdere, 

således som disse omtales i ovennævnte Forordnings §§ 47, 

48 og 55. Jeg tror, at et Forsøg med slige Anstalter let 

vilde få et højst misligt Udfald, ikke at tale om at de vilde 

blive meget vanskelige at bestyre og indrette paa Grund af 

den højst forskjellige Tilstrømning af Fattige til dem, alt 

efter Tidsforholdene og Årstiderne, da de til en Tid vilde være 

fulde, til en anden stå tomme. Men med Arbeidsforsyningen 

i Hjemmet vilde de have det tilfælles, at de Fattige meget 

let vilde fristes til at opgive deres Selvanstrængelse for at 

forsyne sig med Arbejde, og ved at vænnes til det Offen-

liges Forsorg fristes til Mangel på Forsynlighed. En for

nuftig Fattigbestyrelse må derimod just stræbe at modarbejde 

enhver Slappelse. I Nederlandene, hvor der tindes rigelig 

100 mere eller mindre velindrettede Arbejdshuse, findes flere 

slige Anstalter, som i Leiden og Gouda, der begge ere meget 

store, og hvor de Fattige blot tilbringe Dagen, medens de 

arbejde. Man er der uenig om, hvorvidt de svare til Hen

sigten; men jeg tror, som sagt, at velindrettede Arbejds

huse efter engelsk Mønster ere at foretrække. Selv det, at 

disse ikke blot ere Arbejdsanstalter for arbeidsføre Mænd og 

Kvinder, men tillige Asyler for Gamle og Svage af begge 

Kjøu og et Slags Plejestiftelser for Børn bidrager til at give 

dem en ganske anden Karakter, end vore såkaldte Tvangs-

arbejds-Anstalter, der i Grunden ere et Slags Straffeanstalter. 

Hvor liiue ere indrettede fra Nyt, ere de i Keglen byggede i 

Korsform, hvorved en hensigtsmæssig Klassification og Afson

dring bedst muliggjøres, og de skulle udmærke sig ikke 

alene ved den udsøgte Forplejning, der tildeles Lemmerne, 

men og ved deres Orden, Renlighed og Hygge. Oprettelsen 

og Vedligeholdelsen af sådanne større Fattig- og Arbejdshuse, 

hvor en fornuftig Inddeling af de Fattige kunde iværksættes, 

lod sig kun gjennemføre i England derved, at Loven af 14de Aug. 

1834 foreskrev og gav bestemte Kegler for alle mindre Sognes 
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og Fattigdistrikters Sammentræden i større Unions eller 

Kredse. Da Loven udkom, fandtes der i England og Wales 

15,535 Sogne eller Fattigdistrikter, af hvilke 737 med un

der 50 Indbyggere, 1907 med under 100 Indb. og 668 med 

under 300 Indb. Foruden at disse mange små Fattigdistrik

ter vanskeliggjorde Bestyrelsen af Fattigvæsenet og gav 

Anledning til uendelig Korrespondance og Kjævl om Forsør

gelsespligt og lignende, kunde de selvfølgelig ikke under

holde velindrettede Anstalter. Den ved hin Lov anordnede, 

af 3 Mænd bestående, Fattigkommission for England og 

Wales, der har at påsé Fattiglovens Overholdelse og at give 

Regler og Regulativer for de Fattiges Forsørgelse, har stræbt 

Tid efter anden at forene disse mange mindre Distrikter i 

større Kredse og på den Måde foranlediget Oprettelsen af 

Arbejdshuse, hvortil efter Loven de fornødne Midler ud

redes af de forenede Sogne efter et Gjennemsnitsbeløb af 

hvert enkelt Sogns Fattigudgifter i de 3 sidste forudgangne År. 

Staden Kjøbenhavn udgjør alt en sådan større Kreds, 

men for det øvrige Land bør en lignende Forening som den 

engelske af flere små Fattigdistrikter ikke længere udsættes; 

thi den Bestræbelse for Oprettelsen af Arbejdsanstalter, der 

i de sidste 10 År rundtom har gjort sig gjældende, for heri 

at søge et Værn imod den overhåndtagende Fattigbyrde, Ar

mod og Tiggeri, vil ellers medføre uforholdsmæssige Udgifter 

på den ene Side, medens på den anden Side Måden, hvorpå 

denne Foranstaltning gjennemføres, langtfra er den ønske

ligste. En Forandring og Omarbejdelse af vor for sin Tid 

udmærkede Fattiglovgivning i den Reuiing er derfor påtræn

gende og vil ikke længere lade sig afvise. 
Det statistiske Tabelværk angiver kun Tallet af de faste 

Almisselemmer; dette er imidlertid en aldeles vilkårlig Be-

grændsning og afgiver ingen betegnende Målestok for Fattig

dommens Omfang, eller dens Af- eller Tiltagen, med mindre man til

lige kjender Antallet af alle dem, der i en eller anden Retning 

nyde Fattighjælp. Når man imidlertid af sammes 3die Række 

1ste Bind ser, at Antallet af de Fattige i Sønderjylland er 
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aftaget fra 23,03 af 1000 Individer i 1855 til 20,37 i 

i860, medens Forholdstallet i Kongeriget bar været omtrent 

stående, så er jeg overbevist om, at dette væsenlig må til

skrives den temmelig udbredte Anvendelse af Fattig-Arbejds-

Anstalter, der hist alt påbegyndtes for over 20 År siden. Da 

Regeringen har ladet hele denne Udvikling der skjøtte sig 

selv, og det er de enkelte Fattigdistrikter eller Sogne, der 

hvert for sig have indrettet sig slige Anstalter, klæber der 

selvfølgelig ikke så få Mangler ved denne Institution, og disse 

Anlæg ere højst forskjellige i deres Fremtræden og i deres 

Udbytte. I Reglen ere Lemmerne sysselsatte med Agerbrugs-

arbejde i Forening med almindelig Husflid, således Vadmels-

og Linnedvæverier, Spinden, Strikken, Syning, Kuryemageri 

og Stråfletning til Stråhatte, hvilket sidste enkelte Steder 

drives i en stor Udstrækning, som Vinterarbejde. I Tønder, 

hvor jeg har opholdt mig i 11 År og i den Tid været Med

lem og en Tid også Formand for Fattigkollegiet, indrettedes der 

i 1854 på en for 50 År forpagtet Jordlod (rigelig 150 Tdr. Land) 

en sådan Fattigarbejdsanstalt. Byen ligger midt i Landet og 

har kun ubetydelig Handel og Fabrikdrift, men lever væsen

lig af Agerbrug og sine Græsmarker ; Befolkningen er 

ikke meget driftig og en stor Del søger sit Udkomme ved 

Værtshushold for Omegnens Folk, der give sig meget af med 

Kreaturhandel, da Landbruget mest består i Fedgræsning. 

Derved avles Tilbøjelighed til Svir og Drikfældighed og megen 

Armod. Uagtet Byen fra ældre Tid besidder flere Legater, 

af hvilke der uddeles imellem 3—4000 Rdl. om Året — den 

har således et rigt Vajsenhus for forældre- eller faderløse Børn, et 

stort Hospital for Gamle og Svage—medtog dog Udgiften ved 

de Fattiges Forsørgelse, med Fradrag af andre Fattigvæsens 

Udgifter til Administration, udenbyes Forsørgelse etc. i de 

4 År fra 1851 til 1854 årlig 3600 Rd. indtil 3800 Rd. 

og der var omtrent 80 faste Almisselemmer foruden rigelig 

ligeså mange midlertidig Understøttede. I 1854 vedtoges 

det kun at yde Hjælp af Fattigkassen ved Forsørgelse i 

Fattig-Arbejds-Anstalten, medens alle andre Trængende hen
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vistes til Legater og Stiftelser. Af omtrent 80 Fattiglemmer 

flyttede den 1ste Oktober ialt 21 Individer ud på Anstalten, medens 

de andre foretrak at sørge for sig selv, på et Par Gamle nær, 

der vedblev at få Ugepenge. Ved Nytår var der ialt 43 i 

Arbejdsanstalten. I 1855 vexlede Antallet imellem 35 og 

47, og Udgiften beløb sig til 3018 Rd., af hvilke dog store 

Beløb medgik til Anskaffelse af Inventarie og Fuldendelse af 

Bygningen. I Løbet af de næste År indtil 1864 boldt de 

Fattiges Antal sig omtrent uforandret, så at det laveste var 

27, det højeste 52 i 1862. Udgifterne derimod vare stadig 

aftagende: i 1856 vare de 2480 Rd. , i 1857 2630 Rd., i 

1858 3000 Rd, på Grund af dårlig Høst, i 1859 1872 Rd., 

i 1860 2490 Rd., i 1861 1546 Rd., 1862 1812 Rd., i 

1863 1445 Rd., i 1864 1630 Rd. Medens således Udgiften 

til de Fattiges Forsørgelse i de sidste 4 År, for hvilke jeg 

er i Besiddelse af Årsregnskabet, var aftaget til langt under 

Halvdelen af det Beløb, samme udkrævede i de 4 År førend 

Fattig - Arbejds - Anstaltens Oprettelse , må det indrømmes, 

at denne Institutions Indflydelse på Fattigdommen i Byen 

var mindre kjendelig, hvilket jeg imidlertid er tilbøjelig til at 

tilskrive de i Forhold til Byens Størrelse overordenlig rigelige 

Legater, der årlig uddeltes til de Fattige med et Beløb af 

3000 til 4000 Rd. foruden de omtalte Stiftelser for Gamle 

og Svage samt for Børn, i Forening med Byens Næringsløs-

hed og flere ejendommelige Forhold. Hvad selve Arbejds-

Anstalten angår, da er den i Forhold til sin Størrelse vel

indrettet, og de Fattige vare efter Kjøn, Alder og Ar

bejdsførhed hensigtsmæssigt sysselsatte. Men det er ind

lysende, at både de Fattiges Klassification efter Kjøn og efter 

Alder og Arbejdsførhed ganske anderledes vilde have ladet 

sig gjennemføre, ifald Anstalten havde omfattet det 1 O-dob

belte Antal, og at Arbejdet vilde have været langt mere pro

duktivt i dette Tilfælde, samt Administrationsomkostningerne 

forholdsvis ringere; thi på Grund af Fluktuationen i. de 

arbejdsføre Fattiges Antal var det en Selvfølge, at den løn

nede faste Betjening på Anstalten var større end ønskeligt. 
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Flere Anstalter i Tønders nærmeste Omegn, som den i Abild 

Sogn, i Møgeltønder afgave lignende Resultater i Hen

seende til Udgifters Besparelse til de Fattiges Forsør

gelse ; men medens de i hensigtssvarende Udstyrelse stode 

tilbage for den Tønderske Anstalt, delte de mere eller mindre 

dens Mangler i Henseende til de Fattiges Inddeling og An

stalternes Administration. Disse ville kun hæves ved en Æn

dring af vor Fattiglovgivning, hvorved en Samling af de min

dre Distrikter til større påbydes, og herved vil tillige Fattig-

væsenets Bestyrelse og den møjsommelige Brevvexling om 

Forsørgelsespligten i hoj Grad lettes. 

Enhver Flau for en fornuftig Fattigforsørgelse må liave 

to Hovedformål for Øje, det ene at indrette Forsørgelsen af 

disse Samfundets Skibbrudne således, at den tilfredsstiller 

Menneskelighedens Fordringer, det andet, at den ikke frister 

til forsætligt Skibbrud; dette sidste er ikke alene vigtigt af 

Hensyn til Skatteyderne, men især af Hensyn til den Del af 

Samfundet, der netop i Kampen, hvor møjsommelig den end 

er, besidder det bedste Værn til at bevare sit Menneskeværd 

og til at undgå den sørgelige Lod at opgive sig selv. 

En kortsynet Fattiglovgivning, en ufornuftig Fattigforsør

gelse kan vel forøge de Fattiges Antal og fremme Tiggeri 

og Demoralisation, idet derved Modstandsevnen slappes hos 

en stor Del af Befolkningen; men de Samfundsforhold, der 

i sig bære Spiren til Massernes Armod, ville endog ved 

en god og fornuftig Fattigforsørgelsesmåde ikke ændres eller 

i synderlig Grad påvirkes; thi den bedste Fattiglovgivning, 

den hensynsfuldeste Fattigforsørgelse er dog kun et Palliativ. 
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III. 

Arbejderforeninger. 

Skulde det da være Menneskehedens sørgelige uforbe-

drelige Lod, at den ene Del af samme skal møjsommelig trælle 

blot for at opholde Livet, uden Deltagelse eller Medfølelse 

for den Gjerning, det Arbejde, hvortil Selvopholdelsesdriften 

lænker den, uden Udsigt til åndelig Oplysning eller moralsk 

Udvikling, fordi hele dens Tid er optaget for Erhvervelsen af 

Livets første Fornødenheder , stadig med den sørgelige Ud

sigt for Øje, trods al Anstrængelse, al Flid og endeløs Kamp 

ved indtrædende Uheld, ved langvarig Sygdom, ved den Svæk

kelse og Udtømmelse, som Alderen, hos Arbejderen så såre 

tidlig, fører med sig, at måtte kaste sig ind på det Olfen-

lige? Jeg tror det ikke. Jeg er overbevist om, at det men

neskelige Samfunds Udvikling må føre til en Forandring i 

disse sørgelige Forhold. Jeg tror, at vi stå ved Begyndelsen 

til en Reform i Samfundsforholdene , der vil være af over

ordenlig Betydning for Massernes, for Almuens, intellectuelle 

og moralske Udvikling og for dens materielle Velvære. 

Som det nu er, begynder den unge Arbejder også som 

Andre sin Virksomhed med Ungdomsårenes glade Håb, også 

han lægger sine Planer og , ligesåvel som andre Unge, har 

også han sine Ungdomsdrømme, men hvor kort vare de ikke 

hos ham ? Næppe har han begyndt sin Gjerning, så fremviser 

han snart i Miner og Holdning Billedet på den Ligegyldig

hed, den forstenede Sløvhed, der er Trællen egen. Han bli

ver selvisk, egenkjærlig og mistænksom imod Alle, især imod 

alle, hvis Lod er gunstigere end hans egen, hans Liv er en 

Kamp med Savn og Nød og med alle de Sygdomme og Svag

heder, som Overanstængelse og Udmattelse føre med sig, en 

Kamp, hvortil han meget ofte søger at styrke sig ved de 

fordærvelige Pirringsmidler, som et Tillæg til den desværre 

så almindelige daglige Nydelse af Brændevin yder ham, en 

Kamp, som kun ender med hans Liv. 
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Han er uagtet alt dette ikke med i det Arbejde, der 

optager hans Tid og lians Flid, og som er ham en Fornøden

hed for Livets Ophold. Erdet Stykarhejde. gjælder det blot at 

blive færdig og at få det antaget, er det Dagarbejde, da blot 

at få Dagen endt, selve Arbejdet er ham ligegyldigt; thi Ar

bejdets Udbytte kommer kun Arbejdsherren tilgode. Der er 

derfor ingen Spore til at sætte hans Snille og hans Tænk

somhed i Bevægelse, og at omgås varligt og hensynsfuldt 

med Maskiner, Redskaber og Materiel vedkommer ham ikke. 

Arbejderens Ligegyldighed, Efterladenhed og Upålidelighed 

forvolder Arbejdsherrerne uendelige Bryderier, er Gjenstand 

for alles Klager og Kummer, og mange Foretagender må ene 

af denne Årsag opgives eller gå til Grunde. De ny Arbej

dere, siges der, ere i Reglen de ivrigste; men efter en kort 

Tid ere de ligesom de andre. Hvor kan det Alt være an

derledes. 
Lad Arbejdsherren sætte sine Folk istand til at få Del 

i Udbyttet af deres Arbejde, og han vil forøge deres Flid, 

skærpe deres Snille og Tænksomhed til fælles Fordel. 

Arbejdernes egen Påpassenhed vil mere end erstatte Arbejds-

herrens Årvågenhed, og den Del, der indrømmes ham 

i det fælles Udbytte, vil herved mangefold indvindes. Men 

fremfor alt vil i samme Forhold, som han bliver modinter

esseret Arbejder, hans moralske og intellectuelle Evner, hans 

Selvfølelse og Menneskeværd udfolde sig. 

At give Arbejderne Del i Udbyttet er ofte nok prøvet 

andetsteds, lad os se nogle Exempler og deres Udfald. 

Leclaire var Husmaler i Paris og har selv i et lille 

Skrift, han udgav i 1842, beskrevet sin Fremgangsmåde. Han 

har i Gjennemsnit 200 Mand i Arbejde, som han lønner på 

vanlig Måde og efter gængse Priser. Foruden Renten af sin 

Kapital forbeholder han sig selv en fast Godtgjørelse for sin 

Ulejlighed og sit Ansvar som Bestyrer. For hvert År bliver 

Overskuds Udbyttet fordelt iblandt alle Folkene, ham selv 

iberegnet i Forhold til Enhvers Løn og Fortjeneste i Årets 

Løb. Da han lønner sine Folk efter almindelige Priser, så 
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bliver dette Udbytte et. Tillæg til deres Fortjeneste, og medens 

det forbedrer deres Kår, bliver det en Spore for Flid og På

lidelighed. 

Til denne Fremgangsmåde ledtes han på følgende Måde: 

Da hans Folks Opførsel ikke tilfredsstillede ham, forsøgte han 

ved højere Betaling, højere Ugeløn at få en Samling af ud

mærkede Folk, som ikke så let vilde skifte Arbejdssted. Nu 

ventede han, at han kunde overlade disse noget mere til sig 

selv, og at han for sin egen Part kunde nyde noget mere 

Fritid, mere Sindsro. Heri skuffedes han imidlertid. Sålænge 

han var istand til selv at påse Alt, ligefra hans Forretnings 

Hovedsager til de mindste Småting, gik Alt godt og han nød 

en vis Tilfredsstillelse; men såsnart han på Grund af sin Be

drifts Udvidelse indså, at han kun kunde være det Midt

punkt, fra hvilket alle Ordrer udgik, og som modtog alle 

Indberetninger, så overvældedes han atter af sin tidligere Mis

fornøjelse og Bekymring. Medens han i sin Beretning går 

let hen over de andre Anledninger til denne, så omtaler han 

især som en vedvarende Årsag til alle de Bryderier og Sor

ger, som forbittre en Arbejdsherres Tilværelse, de Tab, der 

hidrøre fra Folkenes slette Opførsel og Forsømmelighed. Der 

er Arbejdere, hvis Ligegyldighed for Arbejdsherrens Bedste er så 

stor, at de ikke udrette to tredie Delen af det Arbejde, de kunne 

fuldføre; derfra de idelige Anledninger til ÆrgreLse og Sinds

bevægelse hos Mesteren, der, fordi han ser Folkene forsømme 

hans Interesser, tror sig berettiget til at mistænke dem for 

bestandigen at sammensværge sig til dens Ødelæggelse, som 

de skylde deres Brød. Ifald Arbejderen var sikker på stadig 

Sysselsættelse, da vilde hans Stilling i mange Henseender 

være gunstigere end Mesterens; thi så kunde han dog stole 

på sin Dagløn, enten han så arbejdede meget eller lidt; han 

løb ingen Risiko, og han havde ingen anden Spore til at an-

strænge sig, end hans egen Pligtfølelse. Mesteren derimod 

er meget afhængig af Tilfælde og Konjunkturer i Henseende til 

ine Indtægter, han lever derfor i stadig Bekymring og Spænding. 
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Ved årligen at fordele Overskudet som fælles Udbytte blive 

begges Interesser, Arbejdsberrens og Folkenes, knyttede til 

hinanden og begges Fordel sikkres gjensidig. 

Alt det første År fulgte et mærkeligt Ileld den ny Ord

ning, Leclaire havde truttet. Ikke en af bans Folk, som ar

bejdede mindst 300 Dage, tjente i det År mindre end 1500 

Franc (en Fr. = 2 Mk. 2 Sk.), men somme tjente meget mere. 

I)a den højeste Dagløn var 4 Fr. eller 1200 Fr. for 

300 Dage, må de øvrige 300 Fr. anses for det mindste, 

som nogen Mand, der havde arbejdet dette Antal Dage, 

tjente som sin Del af Overskudet. Leclaire omtaler 

selv i stærke Udtryk den Fremgang til det Bedre, som alt 

da var kjendelig i hans Arbejderes Vaner og gode Opførsel, 

ikke blot under deres Arbejde, og i Forhold til deres Ar-

bejdsherre, men og til andre Tider og i andre Henseender, 

idet de viste forrtget Agtelse både for andre og for sig selv. 

I sine Breve om Arbejdets Organisation bekræfter Chevalier 

i 1848 efter Leclaires Udsagn, at Arbejdernes Iver vedblev at 

være ham en stor Tilfredsstillelse endog i økonomisk Hen

seende, til Gjengjæld for den Del af Udbyttet, han afstod 

til dem. Og Villiaumé bemærker i Nouveau Traité de 

rEconomie politiqve i 1857, at uagtet Leclaire stedse bar holdt 

sig fra de Bedragerier, der ere så hyppige i bans Fag, har 

han altid været istand til at stå sig imod enhver Konkurrence 

og har opnået et udbredt Arbejde. Det er en afgjort Sag, 

at han kun har været så heldig, fordi hans Folks usædvan

lige Iver og den Årvågenhed, hvormed den ene har havt Øje 

med den anden, have fuldt erstattet ham det Offer, han gjorde 

i kun at nøjes med en Del af Fortjenesten. 

For nærværende Tid er Leclaires Forretning ordnet på 

en noget anden Måde, skjønt efter samme Grundsætning. 

Nu er der tre Deltagere i samme, Leclaire og en anden 

Mand, Defournaux, og Arbejdernes gjensidige Hjælpeforening. 

Enhver af disse deltager med 100,000 Fr. i Forretningen, 

idet Leclaire har lånt Iljælpeforeningeu den Sum, der var for
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nøden for at udfylde dens Del. Hjælpeforeningen deltager 

ikkun i Forretningen i Forhold til siu Kapital, de to andres 

Deltagelse er ubegrændset. Disse to tilstås der hver 6000 

Fr. årlig for Ansvar og Tilsyn. Af det årlige Overskud nyde 

de kun Halvdelen, uagtet de have tilskudt to tredie Delen 

af Kapitalen, den anden Halvdel deles saledes, at de to 

femte Dele tilfalde Hjælpeforeningen, de tre femte Dele Fol

kene. Leclaire har derimod forbeholdt sig selv at afgjøre, 

hvem der skal deltage i Udbyttet og med hvilken Del, idet 

han har forpligtet sig til aldrig at holde nogen Del tilbage 

uden at lade den tilflyde Foreningen. Ifald begge Delta

gere trække sig ud af Forretningen, da skal dens Tilgodeha

vende og Inventariet uden Godtgjørelse tilfalde Hjælpefor

eningen. 

I Leclaires Fodspor trådte mange Arbejdsherrer i Paris 

og det med udmærket Held. I Marts 1847 tog Paul Dupont, 

der ejede et stort Bogtrykkeri i Paris sine Folk i Kompagni 

med sig ved at indrømme dem en tiende Del af Netto-Over-

skudet. Han har i Reglen trehundrede Mand i Arbejde, to 

hundrede have Stykarbejde, et hundrede Dagarbejde. Des

uden sysselsætter han endnu 100, der have løst Arbejde og ikke 

ere medoptagne i Foreningen. Den Del af Udbyttet, der tilfalder 

hine, bringer dem i Gjennemsnit kun et Tillæg lig 14 Dages 

Lønning. De få imidlertid den Betaling, der i Reglen ydes 

i alle store Bogtrykkerier i Paris, og de nyde desuden det Gode 

at de for Foreningens Regning modtage fri Lægehjælp og 

Lægemidler, samt halvanden Franc daglig, sålænge de ikke 

ere arbejdsføre. Folkene få ikke deres Udbytte udbetalt, 

medmindre de forlade Trykkeriet. Kapitalen bliver sat på 

Rente for ved Tilvæxt at blive dem en Alderdomsforsørgelse. 

De ere imidlertid meget tilfredse med denne Ordning, der 

har været dem en Spore til Flid og Dygtighed. 

Gisquet, der tidligere var Politipræfekt, ejede en Olie

mølle i St. Denis, en af de største i Frankrig. Da han i 

1848 selv overtog Ledelsen af Forretningen, fandt han, at 

flere af Folkene nogle Dage om Ugen hengav sig til Drik og 
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Svir og under deres Arbejde mundhuggedes og begik an

dre Unoder. Han forsøgte adskillige Midler for at få indført 

en anden Orden, men alt forgjæves. Så tilstod lian dem 5 

pCt. af sit Nettoudbytte, fordelt imellem dem i Forbold til 

Enhvers Løn i Årets Løb. Lønnen var selvfølgelig den van

lige i Egnen. Fra den Tid indtrådte der en fuldkommen 

Forbedring i alle deres Forhold, og han er nu omgivet af 

hundrede Arbejdere , der kappes i Iver og Hengivenhed. 

Deres Del i det årlige Udbytte beløber sig omtrent til 6 

Ugers Løn, og deres Velvære er forbedret både ved det orden-

ligere Levnet, de nu føre, og ved deres forøgede Arbejdsløn. 

Beslay, der fra 1830 til 1839 var Medlem af den lov

givende Forsamiing og senere Medlem af den konsti

tuerende Forsamling, anlagde i sin Tid en stor Maskin

fabrik i Faubourg du Temple, en af Paris's Forstæder. I 

1846 tog han sine Arbejdere i Kompagni med sig. Over

enskomsten for denne Forening er en af de mest udviklede 

og fuldkomneste, der gives imellem Arbejdsherre og Arbejder. 

Paris og Orleans Jernvejsselskab giver alle sine Betjente 

foruden den vanlige Lønning i Tillæg en bile Del af Sel

skabets Udbytte, og uagtet sammes Værdi kun er ringe, så 

knytter den alle til Selskabets Interesse, og Udsigten til den 

anspænder deres Omhu og Tjenstiver. 

I England kunde før Vedtagelsen af the Act to Con

solidate and Amend the Laws relating to Industrial and 

Provident Societies af 7de August 1862, slige Fox*euinger 

ikke existere; thi Arbejderne kunde tidligere ikke associeres 

med et Firma i Henseende til Udbytte, uden tillige at være 

ansvarlige for mulige Tab. Nu er det anderledes, skjønt 

efter Loven alle Minearbejdere ere udelukkede af den. 

De første, der bragte en sadan Forening i Udførelse, vare 

de store Gulvtæppefabrikanter Sir Francis og Jobn Cross-

ley i Halifax, hvis Fabriker iudtage et Fladerum af 18o Acres 

Land (en Acre = henved 6 Skjæpper Land) og repræsentere 

en Kapital af 1^ Mill. f. De have i 1865 givet alle deres 

Arbejdere, Mænd, Kvinder og Børn ialt 4500, Adgang til 
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med deres Sparepenge at blive Lodtagere i Fabriken. Ud

byttet for det første År var 15 pCt. og 1500 Arbejdere havde 

Aktier i Fabriken. Disse Fabriklierrer udmærkede sig tillige 

ved Oprettelsen af en Byggeforening for deres Arbejdere, i 

Liglied med den i Mulhouse. Men Ejerne af Kulgruberne 

Wkitwood og Methley nærved Normanton i Yorkshire ere 

gåede endnu videre, idet de ikke blot tilstede deres Arbejdere 

med deres Sparepenge at blive Lodtagere i Værket, men også 

give dem I)cl i Udbyttet uden at være Deltagere i Forretningen. 

Inden Ejerne af disse Kulgruber den 1ste Juli 1865 be

gyndte på denne Ordning, havde de havt Åringer, i hvilke det hen

holdsvise Udbytte af deres Kapital ikkun havde beløbet sig 

til 3| og 44 pCt. De havde gjennemgået store Bekymringer 

på Grund af Skruer (Strikes) blandt Arbejderne og havde havt 

mange Bryderier med deres Drikfældighed og slette Opførsel, 

ligesom deres Skjødesløshed med-Redskaberne og Ligegyldig

hed for Produktet voldte dem idelige Tab. Faderen og den 

ene af Sønnerne havde derfor taget under alvorlig Overvejelse 

at hæve Forretningen og sælge Gruberne. Da var det, at den 

anden Søn Henry Briggs vendte tilbage fra en Rejse til Frankrig, 

og efter hans Råd bestemte Firmaet sig til først at gjøre et 

Forsøg med en nyOrdning af Forretningen. De fastsatte da, 

at fremtidig enhver af deres Arbejdere kunde optages som 

Medinteressent i Kulgruberne, indtil en tredie Del af disses 

Værdi, og med begrændset Ansvarlighed i Henhold til Limi

ted Liability Act. Andelenes Størrelse fastsattes til 15 £, 

der kunde indbetales efterhånden med mindre Beløb. Når 

Overskudet oversteg 10 pCt. af den fælles Aktiekapital, da skulde 

det Overskydende deles i 2 lige Dele, den ene tilfaldt Kapi

talen, den anden fordeltes iblandt Arbejderne i Forhold til 

deres Arbejdsløn, dog mod at enhver af Arbejderne, der vilde 

tage Del i dette Overskud, meldte sig på Kontoret, for at 

der fremtidig kunde føres en Kontrabog med ham. Uagtet 

der var indrømmet Arbejderne størst mulige Lettelser med 

Indbetalingen af Aktier, var der kun meget få, der i Begyn

delsen benyttede sig heraf, og ikke mange flere brød sig om 
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at underkaste sig den Ulejlighed at melde sig for at få Del 

i Udbyttet. 

Det varede imidlertid ikke længe, før det efterhånden gik 

op for Folkene, så de ikke længere lode sig påvirke af dem, 

der vilde mistænkeliggjøre Foretagendet. Ved Opujørelsen 

det første År viste der sig et -Overskud af rigelig 14 pCt. 

Heraf tilfaldt 12 pCt. Aktionærerne, et Udbytte, Ejerne aldrig 

før havde havt af deres Gruber, de 2 pCt., 1800 £, fordeltes 

iblandt Arbejderne i Forhold til deres tjente Løn, der derved 

fik et Tillæg af 5 pCt. Desuden var der begyndt på Dan

nelsen af et Reservefond. Det andet År, der endte den 30te 

Juni 1867, udviste et endnu glædeligere Resultat. Bestyrerne 

have havt den Tilfredsstillelse, at et stedse tiltagende Antal Ar

bejdere opfylde Betingelserne for at kunne deltage i Udbyttet, 

dels som Aktionærer, idet en af hver 9 i af de 785 Grubearbej

dere og en af hver 3^ af de 204 over Jorden arbejdende 

var Medaktionær, dels som Arbejdere, hvis Tal dengang 

var steget til 80 pCt. af Værkets 989 Arbejdere. Der tilfaldt 

Aktiekapitalen 13 pCt., og blandt Arbejderne blev der fordelt 

2700 £, hvilket bragte dem et Tillæg af 8 pCt. til deres 

Lønning. Desuden var Reservefondet forøget med 8000 £. 

Til ny Maskiner og Redskaber var der udgivet næsten 16,000 £, 

med indfattet Omkostningerne ved Opførelsen af 62 Arbejder

boliger. Alle havde arbejdet med Iver og gjort deres Yderste, 

hvorved det lykkedes at forøge Udbyttet af Kul med 13 pCt. 

imod det foregående Arbejdsår. En af Firmaets Ledere, 

Archibald Briggs omtaler på et Mode i Manchester, at Svir 

og Arbejdsstandsninger nu vare ukjendte på Værket, at der 

herskede den bedste Forståelse blandt Arbejdere og Arbejds-

herrer, at Besparelsen især var iøjnefaldende på Redskaber, 

Olie-og Træforbrug, og at Produktionen af forste Sort Kul var 

tiltaget i samme Grad, som Vraggods og Kul af anden Sort 
var aftaget. 

Greening & Comp., der drive en betydelig Jernvarefabrik i 

Manchester, have ligeledes efter Limited Liability Act medopta-

get deres Arbejdere som Deltagere i Fabriken, og de have 

4 
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efter det første Åars Opgjørelse udbetalt dem 15 pCt. i Udbytte; 

Arbejderne fik desuden 5 pCt. Tillæg til den i det foiløbne 

År tjente Arbejdsløn. Disse Exempler, der endnu ere efter

fulgte af flere andre, synes at have vakt en betydelig Opmærk

somhed blandt Industridrivende og Arbejdsherrer. Dette har 

ikke alene været foranlediget ved, at de Firmaer, der brød 

Banen, nøde stor Anseelse for deres Soliditet, og for deres 

udbredte Virksomlied, men især fordi der her indstiftedes et 

nyt Princip, idet der gaves Arbejderne Lejlighed til at blive 

Deltagere i Arbejdets Udbytte, både ved at indskyde Kapital 

og ved selve Arbejdet. 
Ovennævnte Arbejdsherrer have været bestormede med 

Henvendelser og Forespørgsler, og Sagen har jævnlig været 

gjort til Gjenstand for Behandling i de mest ansete engelske Blade 

og Tidsskrifter. The Economist, der nyder stor An

seelse i kommercielle og statistiske Kredse, hai nylig inde 

holdt en lang Afhandling om denne Gjenstand (Bonus System 

in Paying Workmen). „I den Henseende", hedder det, „ere fa 

Vidnesbyrd af større Interesse end de, som den til Undersø

gelse af Trades Unions nedsatte Kommission har indhentet om 

Whitwood og Methley Kulgruber under de Hrr. Briggs Firma. 

Erklæringerne ere afgivne af to af de Hrr. Biiggs og af tre 

af deres Arbejdere." 
Bladet giver derpå en nøjagtig Beretning om Planens 

Gjennemførelse i dens Enkeltheder og mange Vink om Stem

ningen blandt Arbejderne, og om Forholdet til deres 

Arbejdsherrer, som have stor Interesse. Ligesiden 1853 

havde de ligget i idelig Strid med hinanden, således var der 

blandt andet i 1858 store Sammenrottelser på Værket 

og flere Mænd bleve dømte til Fængsel. Som et Bevis på, 

hvorledes Stemningen dengang var, fremlagde Hr. H. C. Briggs 

et dengang modtaget Trudselsbrev, hvori der sagdes ham, at 

han vilde blive skudt i Løbet af 13 Dage. I 1863 var der 

lignende Sammenløb, kort sagt Arbejdernes Forhold til deres 

Arbejdsherrer var så bittert som nogetsteds. P>rah, en af Arbej

derne, erklærer, „Jeg antager, at jeg, når jeg siger, så slet som 
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muligt, er nærmest ved al træfi'e det rette Udtryk." 

Hvor stor Mistilliden var, ses bedst af Arbejdernes Ligegyl

dighed med at få sig en Kontrabog for derved at sikkre sig 

I)el i Overskudet. De troede slet ikke på, at der nogen

sinde vilde blive udbetalt dem Overskud, eller at de nogen

sinde vilde få en Hvid af de Beløb, de måtte indbetale i 

Andele. Der er endnu nogen Misstemning, som det vil tage 

mange Åar aldeles at hæve; men den svinder stadig, og et 

af de bedste Vidnesbyrd herom, var den Ro, hvormed Arbej

derne nylig modtog en Nedsættelse i Lønningerne. På den 

anden Side nyde de d'Hrr. Briggs Goderne af en større Kon

trol og en bedre Disciplin i Gruberne. De ere nu ikke alene 

de største Aktionærer i en Limited Liability Forretning; men 

de ere i enhver Henseende bedre farne end før. De Arbej

dere, der ere Aktionærer, støtte dem, og Udsigten til Over-

skudsudbyttet virker på alle. Før havde de endeløse Stri

digheder, og Arbejderne toge sig af og til af de mest intetsi

gende Grunde Fridage, hvilket er af alvorlig Betydning, hvor 

de daglige Udgifter med Pumpning osv. lobe op til 120 £, 

enten der arbejdes eller ikke. 

Alt dette er nu forbi og Alle ere enige i at anstrænge 

alle deres Evner for at bearbejde Minerne. Hvad Besparel

serne ved Værkets Drift angå, da ere de iøjnefaldende, og 

en af Arbejderne J. Pickles vidner i den Henseende: „For Tiden 

er det ganske almindeligt, at høre Folkene, når de ved at 

gå over Gården tinde en Bolt eller et Spiger eller noget 

lignende, udbryde, „lad os tage det med , det hjælper 

med til Udbyttet", og ligeså går det til i Minerne. Imellem

stunder ville de få et stort Stykke Kul løs, skjønt det med

fører Vanskeligheder og de under andre Forhold vilde have 

ladet det blive liggende; men det hjælper med til Udbyttet. 

Og i en Forretning, hvor 70 pCt. af Udgifterne medgå til 

Arbejdsløn, har det meget at sige, at Folkene ere ivrige til 

deres Gjerning. 

Imidlertid må det indrømmes, at Foretagendet endnu kun 

er en Prøve, og at denne har været begunstiget af i det Helo 
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taget heldige Konjunkturer. Men det er en betydningsfuld 

Prøve for det ny Princip, for hvilket derved brydes en Bane. 

Alt dette er nu engelske Forhold; men Sligt passer ikke 

for os, vil man indvende. Jeg kjender denne Indvending, 

den fremkommer ved alle Lejligheder, hvor der skal brydes 

Banen for noget Nyt, hvoi prøvet det så end er hos de større 

Nationer, der ere langt mere fremskredne i Kultur og Ud

vikling end vi. Ret som om vi kunde tænke os afsondrede 

fra den øvrige Verden, istedetfor at vi netop burde drage 

Udbytte af de andres Fremskridt. Vore Arbejdere ere slet 

lønnede; uagtet Levemåden her er omtrent ligeså dyr som i 

England, er Arbejdslønnen i Gjennemsnit ikkun omtrent halvt 

så stor. Arbejdskerrerne klage over Arbejderne, at de slæbe 

Tiden hen, ikke vise nogen Iver eller Interesse for deres 

Gjerning. Hvorfra skulle de få den? 
Her er en Fremgangsmåde, hvorved Arbejdernes Løn 

kan forbedres uden at forringe Kapitalens Udbytte, ja den 

vil endog forøge den, idet Arbejdet bliver mere produktivt 

end tidligere. 
Alle Nationers Hvalfangere, vore iberegnede, have i Åringer 

brugt den samme Måde at lønne deres Folk på, idet hver Mand 

lønnes med en vis Del af Fangstens Udbytte. 

Chineserue, der udvandre til Kalifornien og til Øerne i 

Sydhavet, lønne deres Landsmænd på samme Måde, og medens 

de selv forbeholde sig Løvens Part, formår Udsigten til et 

lille Udbytte Folkene til at arbejde med Iver og Udholden

hed. Endog deres Koolier lønne de på samme Måde og, 

uagtet disse ere store Øjentjenere, bringes de derved til at 

være Mønstre på Flid og Iver. 
Skulde det da ikke passe på vore Forhold og på vore 

Folk, der just trænge til at anspores til Iver og større Rask

hed i deres Bevægelser, til at frelses fra Dvaskhed og Sam

mensynkning. Der er her endnu ikke det Misforhold imellem 

Arbejdere og Arbejdsherrer, som i England og andetsteds, 

men vi ere på gode Veje dertil; kunde vi undgå dette og de 

mange sørgelige Følger af Spaltning i Samfundsforholdene, 
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var det da ikke at foretrække ? Den Sag angår just os, 

denne Fremgangsmåde kan endnu forebygge meget, frelse 

mange og, hvad der måske er det vigtigste, dette System vil 

virke vækkende på vor Almue og opdrage den til med vel

beråd Hu og i Samdrægtiglied at arbejde for et bevidst, fælles 

Formål. 

Men uagtet en sådan Ordning af Arbejdet og af Arbej

dernes Forhold til samme og til dets Udbytte er et overor-

dont ligt Fremskridt fra de nuværende Forhold, og uagtet alt 

dette nødvendigvis vil medføre en stor Forbedring af Arbej

dernes materielle Velvære og især af deres moralske og ånde

lige Standpunkt, så er det dog ikke rimeligt, at Samfundets 

Udvikling vil blive stående derved. Fn sådan Associations-

måde kan ikke tænkes som et endeligt Forhold, hvor den 

større Kapitalist er Lederen og Hovedet for Forretningen, 

uden at Arbejderne have Lod eller I)el i sammes Styrelse. 

Det er muligt, at Udviklingen i længere Tid vil blive stående 

hor, det er rimeligt, at dette Skridt i enkelte Retninger efter 

Forholdene må blive det endelige; men i det Hele taget må 

dog Endemålet for Udviklingen blive Foreninger af Arbejdere 

under lige Vilkår, med egen eller for fælles Regning lånt Ka

pital, styrede af selvvalgte, afsættelige Forretningsførere. Man 

sige" ikke, at Sligt kun er theoretiske Idealer, at det ikke 

lader sig gjennemføre i det praktiske Liv; thi uagtet mange 

fejlslagne Foretagender, så var det Stød, som den franske 

Revolution i 1848 gav til disse Foreningers Fremme, så 

mægtigt, at der endnu består, eller indtil for kort Tid siden 

bestod, henved hundrede sådanne Arbejderforeninger i Paris 

og et betydeligt Antal i Departementerne. 

Det er ikke disses Hensigt at plyndre Kapitalisterne eller 

at berøve dem Nydelsen af den Kapital, som de have erhvervet 

ved egen eller ved deres Forfædres Flid og Sparsommelighed; 

men de ville ved egen Anstrængelse og Selvfornegtelse fri 

sig for Nødvendigheden af at yde en tung Skat for Brugen 

af denne Kapital, medens de selv ved ærlig Kamp erhverve 
den for sig. 
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De have sat sig en vanskelig Opgave, sådanne, som de 

i Reglen ere, blottede for alle Hjælpekilder uden den, at de 

ere opdragne i Savn, vante til at undvære og øvede i at arbejde 

og at anspænde alle deres Kræfter. En stor Tanke, en Ide 

fænger såre let hos den simple Mand og sætter Masserne i 

Bevægelse; de ere istand til for den at underkaste sig store 

Savn og Offre, men Udholdenhed plejer ikke at være deres 

Dyd, vel egenlig på Grund af deres Kortsynethed og fordi 

en sådan Bevægelse hos dem ikke er støttet af en dybere 

Indsigt og Erkjendelse. Det er derfor glædeligt, at dog så 

mange Foreninger have kunnet overleve Socialismens Neder

lag — hvorved også disse, skjønt med Urette måtte lide — og den 

kejserlige Regerings mistænksomme og undertrykkende For

anstaltninger, ja at der desuden trods disse stadig er opstået 

ny, og at de have etableret betydelige Forretninger, der hver 

i sit Fag anses for farlige Konkurrenter. Dette synes at tyde 

på en betydelig Livskraft hos Systemet, og det er utvivlsomt, 

at den friere mere begunstigede Stilling, som den kejserlige 

Regering nu synes tilbøjelig til at indrømme dem, vil fremkalde 

en ny Bevægelse og Fremgang i denne Retning, hvortil der 

alt har vist sig mange Tegn. 
Den konstituerende Forsamling bevilligede i Året 1848 

en Sum af 3 Millioner Frs., med den Bestemmelse ved Lån 

at komme slige Foreningers Dannelse til Hjælp, og det er 

ret betegnende, at de Foreninger, der støttedes herfra, i Reg

len ikke have været blandt dem, der have vist størst Mod

standsevne. Meget betegnende i denne Retning er Piano

fortemagernes Foi'ening, om hvilken Fengueray giver en in

teressant Beretning i „l'association ouvriére industrielle:" 

„Flere hundrede Arbejdere i Pianofortefabriker vare i 

1848 trådte sammen med det Forsæt at danne en stor For

ening. Da de indså, at det var nødvendigt at begynde med 

en stor Kapital, henvendte de sig ved en Deputation til Natio

nalforsamlingen om et Lån på 300,000 Frs. Det til slige 

Låns Fordeling nedsatte Udvalg, af hvilket Fengueray var 

Medlem, søgte at gjøre dem indlysende, at deres Fordring var 
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overdreven; men de indvendte vedholdende, at Pianofortefa

brikationen var ganske ejendommelig stillet, og at en For- | 

ening kun kunde have Udsigt til at bestå, ifald den begyndte 

med en betydelig Kapital; at 300,000 Frs. var det mindste 

Beløb, hvormed de kunde lade sig nøje, et Beløb, hvorpå de ikke 

kunde slå en Hvid af. Da denne Sum nu udgjorde T*ö af det 

bevilligede Beløb, blev Begjæringen afslået. Tanken om en 

storartet Forening blev derpå opgivet; men 14 Arbejdere, 

(det er betegnende, at der blandt disse just var en af De

putationen), besluttede nu at danne en Forening for sig. I 

Sandhed et voveligt Forsøg af sådanne Mænd, der hver

ken ejede Penge eller Kredit; men en fast Tro ræsonnerer 

ikke, den handler. 
Nogle af disse Mænd, som for havde arbejdet for egen 

Regning, medbragte Redskaber og Materialier til en Værdi 

af henved 2000 Frs. Til at skafte den fornødne Driftskapital 

kunde med Nød og næppe ethvert Medlem udrede 10 Frs. 

Nogle andre Arbejdere, der ikke hørte til Foreningen, ydede 

den sin Bistand ved nogle små Bidrag, og denne konstituerede 

sig nu den 10de Marts 1849 med en Kapital stor 229£ Frs. 

Denne Sum var ikke tilstrækkelig til at begynde med, 

eller til at bestride de daglige Udgifter ved Tjenesten i et 

Arbejdslokale. De havde Intet til Lønninger, og i 2 Måne

der fik Arbejderne ikke en Skilling. 
Hvorledes kunde de da leve i dette Tidsrum V Som Ar

bejdere leve, der ere uden Arbejde, dels ved at dele en 

Kammerats Fortjeneste, der har Arbejde, dels ved stykvis at 

sælge eller pantsætte de få Gjenstande, de eje. 

De havde udført nogle Bestillinger, og den 4de Maj mod

tog de Betalingen. Denne Dag var for dem ligesom en Sejers-

dag ved Begyndelsen af et Felttog, og de besluttede derfor 

at høitideligholde den. Efter at have betalt deres Gjæld, fik 

hvert Medlem i Udbytte 6 Frs. 61 Centimer. De bleve enige 

om at udbetale Enhver som Arbejdsløn 5 Frs., og at anvende 

det øvrige Beløb til et fælles Måltid. De Heste af de 14 

Deltagere vare gifte, og de mødte nu med deres Hustruer og 
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Børn. De havde i et År ikke smagt Yin. Denne Fest 

kostede hver Familie omtrent 3 Mk. 8 tø. i vore Penge, 

men endnu den Dag idag omtale de denne Dag med en 

Sindsbevægelse, som man ikke kan være Vidne til uden at 

røres. Endnu en Måned måtte de nøjes med en Ugeløn af 

5 Frs. 
I Løbet af Juni tilbød en Bager at kjøbe et Fortepiano 

imod at give Brød i Bytte. Tilbudet blev antaget og Prisen 

fastsat til 480 Frs. Dette var en stor Lykke for Foreningen; 

thi nu havde Folkene da i det mindste det Fornødne, og 

med en anerkendelsesværdig Uegennyttighed fra de Ugiftes 

Side, blev det vedtaget, at disse Brød ikke skulde medregnes 

ved Ansættelsen af Lønningerne, men at Enhver kunde tage 

af dem efter sit Behov, de gifte Deltagere tillige for deres 

Koner og Børn. 
Da Foreningen bestod af udmærkede Arbejdere, overvandt 

den efterhånden alle Hindringer og Savn, der fra først af 

havde hæmmet dens Virksomhed. Dens Regnskabsbøger vise 

bedst den fremskridende Anseelse, som dens Arbejder vandt 

blandt Kjøberne. Fra August 1849 steg Ugelønnen efterhån

den fra 10 til 15 til 20 Frs. og dette Beløb betegnede endda 

ikke den hele Fortjeneste, idet enhver Deltager oplagde 

meget mere, end han modtog, til Bedste for den fælles Vare

beholdning, og da de den 30te Decbr. 1850 gjorde et Over

slag over deres Inventar og Beholdning, var denne følgende: 

Deres Redskaber taxeredes til . . 5,922 Frs. 60 Cent. 

Varebeholdning væsenlig Materialier 

til Værdi . . 22,972 — 28 

Kassebeholdning 1,021 — 10 

udestående Regninger . . . 3.540 — 

andet Tilgodehavende . . . 5,861 — 90 

begge disse Poster sikkre og indkom 

senere næsten med hver Skilling 

39,317 Frs. 88 Cent. 
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Derfra må drages deres Gjæld 

med . • . . 4,737 Frs. 86 Cent. 

og skyldig til 80 

Deltagere uden

for Foreningen 1,650 — „ — 
6,387 Frs. 86 Cent. 

Formue altså 32,930 — 2 — 

som udgjorde deres udelelige Kapital og Reserve. 

Foreningen havde dengang 76 Fortepianoer under Arbejde 

og flere Bestillinger, end den kunde overkomme. Deltagernes 

Antal var steget til 32, og de betalte i Leje 2000 Frs. årlig 

for store Arbejdslokaler og Varerum." 

En senere Beretning fra 1854 viser, at Foreningen har 

delt sig i to Foreninger, af hvilke den ene dengang ejede 

en Driftskapital af 56,000 Frs., som i 1863 var voxet til 

over 150,000 Fr. 
Af de Foreninger, som det lykkedes at bestå og at gjen-

nemføre deres Plan, omtaler Cherbuliez især Foreningen 

Remquet i Gaden Garanciére i Paris. Stifteren var i 1848 

Faktor i Renouards Trykkeri. Da denne var nødt til at op

give sin Forretning, foreslog Remquet sine Arbejdsfæller i 

Forening med ham at fortsætte denne for egen Reg

ning, samt søge Regeringens Bistand til Dækning af Udbe

talingen ved Kjobet af Forretningen og til Bestridelse af de 

første Udgifter. "Femten Mand gik ind på hans Forslag og 

dannede nu en Forening, hvis Vedtægter bestemte Lønnin

gerne for ethvert Slags Arbejde, sørgede for den successive 

Dannelse af en Driftskapital ved at fradrage alle Lønninger 

og Betalinger for ydet Arbejde, 25 pCt., for hvilke der i de 10 

År, Foreningen var bestemt at vare, intet Udlntte eller Rente 

skulde beregnes. På Remquets Begjæring betroedes ham Le

delsen af hele Foretagendet imod en meget beskeden Godt-

gjørelse. Ved den endelige Opgjørelse skulde hele Udbyttet 

deles iblandt alle Medlemmerne i Forhold til Enhvers Andel 

i Kapitalen, det vil sige i Forhold til det Arbejde, Enhver 
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havde udført. På meget byrdefulde Betingelser og ikke uden 

Vanskelighed blev der af Staten indrømmet dem et Lån på 

80,000 Frs. Desuagtet og skjønt Konjunkturerne ingen

lunde vare gunstige på Grund af de politiske Forhold i Lan

det, trivedes dog Foreningen så vel, at den ved sin endelige 

Opgjørelse i 1858, efterat Gjælden til Staten var tilbagebe

talt, var i Besiddelse af en rede Kapital af 155,000 Frs., i 

Gjennemsnit altså imellem 10 og 11,000 Frs. for hver Del

tager; den mindste Andel, nogen af dem fik, var 7000 Frs., 

den største 18000 Frs. 
Som et Exempel på Tidsforholdenes og Grundsætninger

nes Omskiftelse kan anføres Kandestøbernes og Lampemager

nes broderlige Forening. Den stiftedes i 1848 af 500 Ar-

beidere, næsten alle, der i Paris hørte til den Håndtering. 

Denne Forening, der var grundet på upraktiske Vedtægter, 

overlevede ikke Juni Dagene, og der sammentrådte nu en ny 

Forening af mere begrændset Omfang. Oprindelig bestod 

denne af 40 Medlemmer, som i 1849 begyndte deres for

retning med en Driftskapital, der var samlet ved Medlem

mernes Bidrag, og uden at søge offenlig Hjælp. Den under

gik adskillige Omvexlinger, engang sank Medlemstallet endog 

til tre, så steg det til 14, sank atter til 3, så samledes atter 

46 Medlemmer, der i Ro foretog den nødvendige Ændring 

af deres Love. Efterhånden steg nu Antallet til 100, som i 

1858 besad en samlet Formue af 50,000 Frs. og årligen 

fordelte 20,000 Frs. i Udbytte blandt Medlemmerne. Juve

lerernes Foreniug er den ældste af dem alle; den blev allerede i 

1831 stiftet af 8 Arbejdere med en Driftskapital af 200 Frs., 

der hidrørte fra Medlemmernes Sparepenge. Et Statslån af 

24,000 Frs. satte dem i 1849 istand til at udvide Forret

ningen, som i 1858 alt havde nået det Omfang, at de ejede 

140,000 Frs. og udbetalte enhver Deltager et Udbytte, der 

løb op til ligeså meget som hans Arbejdsløn. 
Efter Juni Dagene i 1848 indbøde Møbelsnedkerne og 

Stolemagerne i Forstaden St. Antoine til Dannelsen af en stor 

Forening, og der meldte sig omtrent 400 Mand, men af 
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Mangel på Driftskapital blev Foretagendet opgivet, og nu be

gyndte 9 af de mest ivrige og sammenskød alt, hvad de 

ejede. De medbragte Redskaber til en Værdi af 369 Frs. og 

i rede Penge 135 Frs. 20 Centimer. Deres udviklede gode 

Smag, deres Redelighed og Punktlighed i Udførelsen af alle 

Ordres tilførte dem imidlertid tiltagende Arbejde, og snart 

talte Foreningen 108 Medlemmer. De fik et oflenligt Lån, 

stort 25,000 Frs., der skulde forrentes med 3| pCt. og af

betales årlig i 14 År. I 1857 talte Foreningen 65 Medlemmer og 

havde i Gjennemsnit 100 Medhjælpere, der ikke vare Med

lemmer. Et Råd af 8 Medlemmer og en Bestyrer, i hvis 

Navn Forretningen førtes, val tes på en Generalforsamling af 

alle Deltagerne. Bestyreren og Rådet udvalgte Værkførere, 

der havde at påse Arbejdets Fordeling og Udførelse; der er 

en Værkfører for liver 20 til 25 Arbejdere. Der betales stykkevis 

efter en Taxt, som fastsættes på Generalforsamlingen, og i 

Forhold til Flid og Dygtighed kan en Mand tjene fra 3 — 7 

Frs. daglig; i Gjennemsnit 50 Frs. i 14 Dage. Ingen tjener 

synderlig mindre end 40 Frs., men Somme endog 80 t rs., 

ja nogle af Træskærerne og Polererne endog 100 Frs. En

hver forpligtiger sig til at arbejde 120 Timer i 14 Dage, 

lig 10 Timer om Dagen. For hver Time, en Mand forsøm

mer, bøder han 10 Centimer (rigelig 3 Sk.) indtil 30 Timer, 

for hver Time derudover en halv Gang mere. Dette ved

toges for at modarbejde Fri-Mandagen, og det lykkedes. I 

Løbet af de sidste 2 År er der ikke idømt Bøder. I 1851 

havde Foreningen en Kassebeholdning af 5713 Frs., og alle 

dens Ejendele, udestående Regninger medtagne, beløb sig til 

24,000 Frs. Siden den Tid har Foreningens Tilstand været 

end mere blomstrende, og den har vidst at overvinde alle 

Hindringer, så at den nu i sit Fag af alle i Paris har den 

største Forretning og nyder den største Anseelse; dens Om

sætning er således steget til 400,000 B rs. om Året. Efter 

en Opgjørelse i December 1855 ejede Foreningen ifølge et 

lavt Overslag, efter Villiaumé, (Nouveau Traité d'éco-

nomie politique, 1857) over 100,000 Frs. Den vig
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tigste af alle disse Foreninger er imidlertid Murernes, der 

stiftedes den 10 August 1848. Den tæller 85 Medlemmer, 

men den har 300 til 400 Medhjælpere. Den liar to For

retningsførere , den ene besørger alt Bygningsfaget vedkom

mende, den anden Pengesagerne. Disse ere bekjendte for 

at være de dygtigste Murmestre i Paris, men nøjes med en 

meget beskeden Løn. Denne Forening har i den senere Tid 

opført liere af de mest ansete Bygninger i Hovedstaden, så

ledes Hotel Fould , rue de Berry , Hotel Rouher i Champes 

Elysées, Hotel Frescati, rue de Richelieu, et Hotel for Girardin 

i Boulevard du roi de Rome og et Hotel for Arsenne i Bou

levard de l'Empereur og mange flere. Uagtet den arbejder 

mere økonomisk end Kontrahenter i Reglen, så udfordres der 

dog store Forskud, eftersom den må give lang Kredit. 

Den har imidlertid god Fremgang, så den i 1858 betalte 50 

pCt. for indskudt Kapital. Arbejderne faae den gangbare Løn. 

Fortjenesten fordeles paa følgende Måde: de 2 Femtedele 

anvendes til Udbytte for Kapitalen, de tre Femtedele til Ar

bejdet, og enhver Arbejder deltager i Udbyttet i Forhold til 

den i Årets Løb tjente Arbejdsløn. Der er tre Klasser i 

denne Forening, Arbejdere, som blot deltage med deres Ar

bejde, andre, som yde både Arbejde og Kapital, og endelig 

en tredie Klasse, som uden at arbejde, blot indskyder Kapi

tal. Aftenen tilbringes i et fælles Lokale med Undervis

ning og Kundskabers Erhvervelse. 

Både Murerne og Møbelsnedkerne yde Lægehjælp og 

Lægemidler, samt en Pengehjælp til ikke arbejdsføre, syge 

Medlemmer, for Foreningens Regning. Ja, de søge at værne 

Medlemmerne imod enhver Hændelse i Livet. Møbelsned

kerne ville således snart hver især være i Besiddelse af en Kapi

tal på 2000 til 3000 Frs., som de kunne anvende til en 

Medgift til deres Døttre eller til at erhverve sig en Forsør

gelse for kommende Dage. Af Murerne er der nogle , der 

alt have 4000 Frs., som henstå i den fælles Formue. 

Førend Foreningen stiftedes, klædte disse Mænd sig i 

Reglen i Trøje eller Bluse; thi tidt manglede de Arbejde, og 
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forsynlige vare de ikke , og de kunde aldrig overkomme 60 

Frs. til at betale en Overfrakke med. Nu ere de velklædte 

og se ud som Middelstandsfolk, ja ere sommetider endog 

mere smagfuldt klædte. Thi de have altid Tilgodehavende 

i Foreningen, på hvis Kasse de kun behøve at udstede en An

visning; denne gjør sig så selv betalt ved at tilbageholde deres 

Ugeløn , den tvinger dem således til at spare på en Måde 

mod deres egen Villie. Der er somme af Arbejderne, som for 

ikke at ledes i Fristelse til unødvendige Udgifter, udstede en 

til dem selv efter en vis Tid betalbar Anvisning på Kassen; 

denne tilbageholder da f. Ex. 5 Frs. ugenlig, og når der er 

gået 5 Måneder, eje de 100 Frs. 

Efter Cherbuliez og Prof. Huber havde Murernes For

ening 

Af det sidste Ars Fortjeneste ble ve 30,000 Frs. henlagde 

til Reservefondet. De øvrige 100,000 deltes iblandt Delta

gerne, så at hver tik fra 500 til 1500 Frs. foruden deres Ar

bejdsløn og deres Del i Foreningens Formue. 

Villiaumé, der personlig har gjort sig bekjendt med disse 

Foreninger, siger, at Bestyrerne for dem udmærke sig fremfor 

andre Mestre ikke alene ved Dygtighed, men og ved Iver og 

Belevenhed, og Arbejderne i disse Foreninger attægge efter

hånden deres slette Vaner, blive inere mådeholdne og miudre 

rå, og i enhver Henseende dygtigere. Medens de Heste Forenin

ger, dengang de begyndte, betalte enhver Medarbejder lige høj 

Løn, vedtog de efterhånden Stykarbejde, for at undgå de idelige 

Stridigheder og den gjensidige Skinsyge, som hint førte med 

Værdi af udført Arbejde. Fortjenestens Beløb. 

i 1852 . . 

1853 . . 

1854 . . 

1855 . . 

1856 . . 

1857 . . 

1858 . . 

45,530 Frs. 

297,208 — 

344,240 — 

614,694 — 

998,240 — 

1,330,000 — 

1,231,461 — 

1000 Frs. 

7000 — 

20,000 — 

40,000 — 

80,000 — 
100,000 — 
130,000 — 
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sig, ikke at tale om den Dovenskab og Ligegyldighed, som 

den hos mange gav Anledning til. Mange af disse Forenin

ger, der stiftedes i 1848 og støttedes ved Statens Penge gik 

til Grunde i Junidagene eller ophævedes efter Statscoupet af 

Kejser Napoleon, der frygtede dem som politiske Associatio

ner, men som Fawcett i sin „The economic Position af the 

british Labourer" meget rigtig antager, de vilde være opløste 

af sig selv; thi de hvilede i Reglen på usunde Grundsætnin

ger. Ved Statens Hjælp mistede de deres Selvstændighed og 

Uafhængighed, de undlode at stole på egen Anstrængelse og 

anså det for Regeringens Pligt at støtte dem. Kun meget 

få, der modtoge denne Hjælp, undgik at falde som Ofler herfor. 

Men foruden de nævnte Foreninger er der endnu mange andre i 

Paris, der bestå fra den Tid, eller senere ere blevne oprettede, 

således Filehuggernes Forening, Kokkenes, Hårskærernes, 

Limonadesælgernes, og de formå som oftest udmærket at udholde 

Konkurrencen med de andre Etablissementer i samme Fag. 

Hvad Årsagen så end er, så have slige Foreninger af Arbej

dere ikke trivedes således i England. Der findes vel enkelte • 

men de ere ikke af synderlig Betydning, således en Forening 

af Hattemagere i Manchester, af Skilderirammearbejdere i 

London, af Låsesmede i Wolwerhampton. Disse sidste, der 

arbejde hver i sit Hjem og ved egen Esse, leveredes der Råstof 

af Fabrikherren, der atter for en vis Betaling modtog de fær

dige Varer. Da Betalingen efterhånden blev således nedsat, 

at de med den største Flid ikke kunde tjene det Nødvendige til 

Livets Ophold for dem og deres, besluttede de i 1865 at danne 

en Forening og arbejde på egen Hånd. De vedtoge da, efter 

Udredelse af Kapitalrente og Arbejdsløn at dele Overskudet imel

lem Kapitalen og Arbejdslønnen. De Arbejdere, der ikke indskød 

Kapital, fik dog kun i Forhold til de andre halv Del i Over

skudet for deres Arbejde. De havde i Begyndelsen mange 

Vanskeligheder og Hindringer at overvinde, men Foreningen 

synes nu at gå godt. 
I Nottingham stiftedes samme År en Cooperativ Building 

Company, der mest synes at bestå af Bygningsarbejdere. Men 
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uagtet der ligeledes i Skotland synes at være oprettet enkelte 

lignende Foreninger, så er deres Tal i det Hele taget meget 

ringe i de forenede Kongeriger. 

Des mere interessant forekommer mig et, såvidt jeg véd, 

enestående Exempel i England, hvor Agerbrug er Gjenstand 

for en sådan Forening, og da slige Foreninger efter mit Skjøn 

også hos os måtte kunne lade sig gjennemføre med lignende 

Held, skal jeg nedenfor give et Uddrag af den udførlige Be

retning om to sådanne Arbejderforpagtninger, som Stifteren, 

John Gordon i Assington Hall, Suffolkshire har meddelt i 

„The Cooperator" for 15de Juli 1865 for at imødekomme de 

mange til ham stillede Forespørgsler. De to Gårde, han havde 

valgt, vare afsides liggende og havde forhen været slet dyr

kede, hvorfor ingen dygtig Forpagter var begjærlig efter at få 

dem. Da ban begyndte at gjennemføre sin Plan med den 

forste Forpagtning, sammenkaldte han blandt sine Folk dem, 

der vare ham bekjendte for deres Retskaffenhed og Dygtig

hed, tilbød dem Gården i Forpagtning og at låne dem 

den fornødne Driftskapital, forudsat at de kunde stille ham 

Sikkerhed for 2 £ (18 Rd.) for hver Mand, og at de gik 

ind på at overholde de Vedtægter for deres Forening og 

Forretningsorden, som ban vilde gjøre Udkast til. De indgik 

på begge Betingelser. Kontraktens Form var omtrent føl

gende: Herved udlejer jeg til nævnte 20 Mænd, som jeg 

rentefrit forsyner med den fornødne Driftskapital, der tilbagebeta

les, såsnart Udbyttet tillader det, min Gård — med 100 Acres 

Land for 12 År imod en årlig Afgift af £ —. Efter Ldlø-

bet af den Tid bliver Ejendommen vurderet for Fastsæt

telsen af Forpagtningsafgiften i de derpå følgende 12 År. 

Alle Afgifter, Skatter og andre Udgifter, betales af For

eningen, der desuden besørger udført alle Istandsættelser, 

hvortil Ejeren forsyner dem med det fornødne Materiale, Som 

undtagne. Imod Ildsvåde må de holde Bygningerne forsik-

krede for mindst 500 £. Afgiften erlægges halvårlig inden 

3 Måneder før Frue Dag og Mikkelsdag, og i de sidste 4 År 

af Forpagtningstiden skulle de drive Gården efter Egnens 

Skik og Brug. 
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Efter 10 Års Forløb var den lånte Kapital af dem til

bagebetalt, og Planen havde i enhver Henseende havt et så 

heldigt Udfald, at han på de samme Vilkår bortforpagtede 

en større ligeledes frahånden liggende Gård til 35 Mænd. 

Vedtægterne for disse to Foreninger lød som følgende: 

1) Foreningens Navn er — og består af — Medlemmer, 

dens Øjemed er at dyrke den ovennævnte Gård til gjen-

sidig Fordel. 

2) Der udnævnes et Bestyrelsesråd, bestående af 3 Medlem

mer: en Bestyrer, en Regnskabsfører og en Inventarie-

eller Besætningsforvalter. 

3) Årlig holdes 4 Møder i Huset, den første Tirsdag 

Aften efter hver første Kvartalsdag, for at revidere 

Regnskabet og forhandle Foreningens Anliggender. 

4) Ved Mikkelsdagsmødet vælges Bestyrelsen hvert År ved 

Stemmeflerhed. 

5) Bestyreren kan, alt efter Årstiden, forøge eller formindske 

Antallet af Arbejdere på Gården, og ifald Medlemmerne 

ere sysselsatte andetsteds , kan han, om fornødent, 

antage andre Arbejdere. 

6) Bestyrelsen besørger og udfører alle Foreningens Be

slutninger ; om Sommeren anskaffer den Brændsel, Kul, 

og leverer ethvert Medlem sin Del i sit Hjem, be

regnet til Indkjøbspris. 
7) Ifald et Medlem bliver dømt for en Forbrydelse, udelukkes 

samme af Foreningen og har sin Andel forbrudt. Samme 

sælges og Beløbet anbringes i Sparekassen i Forening 

med alle de af Medlemmer lånte og tilbagebetalte Beløb, for 

dermed at danne et Reservefond. 

8) Kommer et Medlem i Forlegenhed, kan han på sin An

del, indtil halvt af dens Værdi, få et Lån til 5 pCt. 

Rente, forudsat at Foreningens Midler evne det, også 

kan han med Ejerens og de øvrige Medlemmers Sam

tykke sælge sin Andel. 
9) Foreningen er ikke ansvarlig for nogen Gjæld uden den, 

der ved Bestyrelsen indgås for Foreningens Tarv. 
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10) Ethvert Medlem skal i 2 Vidners Nærværelse gjøre sit 

Testamente, der forseglet opbevares af Bestyrelsen. En 

Enke kan i sin Enkestand beholde sin Andel , derefter 

overdrages den til hendes ældste i Sognet levende Søn ; 

ifald hun ingen Sønner har, kan hendes Andel med Ejerens 

og Medlemmernes Samtykke sælges til Bedste for Døt-

trene, ifald hun efterlader sådanne , eller hvem anden 

Medlemmet har udset i sin sidste Yilie. 

11) Ifald der bliver en ledig Plads i Foreningen, udfyldes 

den ved Medlemmernes Valg og med Ejerens Samtykke, 

men kun Arbejdere, der bo i Sognet og som ere Med

lemmer af Stoke og Melford Hjælpeforening, ere valg
bare. 

12) Forandringer af Vedtægter og Vedtagelsen af nye kunne 

foregå, hvis de på et Mikkeldagsmøde få Stemmeflerhed, 

erholde Ejerens Bifald og indføres i Hovedbogen. 

Mr Frere, Udgiver af R. Agricultur-Journal, besøgte de 

to Gårde, inden han offenliggjorde sin Beretning, og efter hans 

Råd er Antallet af Acres for hvert Medlem blevet forøget fra 

5 til 6 , da han antog Udbyttet af 5 Acres for utilstrække

ligt til at føde en Enke uden Hjælp af Sognet. Hidtil have 

Foreningens 5 Enker, der have beholdt deres Husbondes An

dele, stået sig godt; men de have også været i Stand til 

selv at tjene noget til Hjælp. — Nu er Foreningens For

hold folgende: 336 Acres og 55 Medlemmer, altså 6 Acres 
til hver, med ialt et Overskud af 6 Acres. 

Den gjensidigelljælpeforening, der er ordnet efter de Regler, 

som ere fastsatte af Regeringen, og ejer en Kapital af hen

ved 25000 Lstr., yder sine Medlemmer ugenlig 10 Sh. un-

der Sygdom, 5 Sh. efter det 65de År, og fritages et Medlem 

da tillige for Bidrag; ved Dødsfald 5 Lstr. På den Made 

ere Medlemmerne bragte til at hjælpe sig selv, og de stræbe 

nu at fuldføre det begyndte Værk. For 2 År siden oprettede 

de, uden Ejerens Vidende, ved Hjælp af den Vejledning, de 

havde fundet i Bladet „The Cooparater" en Hushold

ningsforening, og da han for et År siden hørte, at det 

5 
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det gik godt, byggede han dem et rummeligt Hus med 

Bolig for en Handelsbestyrer. De ere fuldkommen med 

ved alle Forbedringer, som deres Areal tillader dem 

at gjennemføre. Det er alt nogle År siden, at de an-

skalfede sig en Damptærskemaskine, der nu næsten er afbe

talt. Idet de således ere rustede imod de to værste Fjen

der, Fattigdom og Sygdom , ville de med Guds Hjælp 

gå en god Fremtid imøde; men også i moralsk Henseende 

ere de gåede frem, og deres Arbejdsherrer sætte større Til

lid til dem. Deres Andele ere nu for hver mindst 50 Lstr. 

værd, og ved en Forbrydelse ville de miste dem. Da kun 

20 Mand udfordres til Dyrkelsen af disse to Gårde, arbejder 

Resten hos de gamle Arbejdsherrer. På denne Måde ere 55 

Familier af Samfundets mest trykkede Befolkning uden Byrde 

og Bekostning for deres Naboer bragte til forholdsvis Vel

være, og Ejeren føler sig så tilfredsstillet ved sit Værk , at 

han efter 40 Års Erfaring har det Forsæt atter at gjennem

føre det ved en tredie Ejendom, såsnart en sådan bliver le

dig, thi det har vist sig ligeså fordelagtigt for ham som for 

Arbejderne. Af Lord Brougham, John St. Mill, Fawcett og 

af mange Blade og Tidskrifter ere disse Gårde og det nu

værende System omtalte med stor Anerkjendelse. I sit Skrift 

„the economic position of the british labourer", siger 

Fawcett, at det eneste, han har at udsætte på Planen, er, at 

disse Arbejdere ikke ere Ejere, men kun Forpagtere på koit 

Tid, hvorved de udmærkede Resultater desværre blive af

hængige af en enkelt Mands Levetid; vare de Ejere eller 

Forpagtere for lang Tid, vilde dette blive dem en yderligere 

Spore til at anstrænge alle deres Evner. Ingen Industri sy

nes at være så vel egnet til at være Gjenstand for Samar

bejde, som Agerbruget; thi dette er dog mindst af al Virk

somhed Gjenstand for Spekulation, og Priserne på Produktet 

ere nu nogenlunde stående. 
På vore Øer ere vore Landarbejderes Kår såre usle, de 

kunne med en Ugeløn af i Gjennemsnit 3 Rdlr., når de have 

Familie, ligesålidt leve som de engelske med deres 11 12 
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Sh., uden ved enhver Lejlighed at falde det Offenlige til 

Byrde, og deres møjsommelige Liv nedtrykker og sløver dem i 

høj Grad. Man har længe nok havt sin Opmærksomhed hen

vendt på Gårdmanden og bestræbt sig for at opmuntre ham 

til bedre Drift af sin Ejendom. Han kan nu godt skjøtte 

sig selv. Husmandens Mark derimod er endnu den Dag 

idag af al Jord den slettest dyrkede, medens den burde være 

den bedst dyrkede Have. De jordløse Husmænd og 

Indersterne burde forene sig og forpagte for længere Åre

mål eller kjøbe Bøndergårde, ligesom Arbejderne ved Assing-

ton i Suffolkshire; men for at Sligt her skal kunne trives, 

må, ligesom hist, Planen lægges og Vejledning gives af Mænd 

som John Gordon. 

At de forenede Kongeriger, som ovenfor vist, synes at stå 

en Del tilbage i denne Retning af Arbejder-Samfundets Ud

vikling, er vel væsenlig begrundet i den mindre heldige Ret

ning, Arbejdernes Bestræbelser for at forbedre deres Kår og 

Indtægter have taget ved den overordenlige Tilslutning, som 

Trades Unions og derfra udsprungne Strikes eller Arbejdsned

læggelser for at opnå bøjere Ugeløn, have fundet sammesteds. 

Disse Trades Unions, ere Foreninger af Arbejdere hver i sit 

Fag; er det talrige Fag, da omfatter Foreningen kun en 

enkelt Stads eller Landsdels Arbejdere, er det Fag, hvortil 

der kun henhører få Individer, da omfatter Foreningen alle 

til Faget henhørende i hele Riget. Deres Formål er dels at 

beskytte og hjælpe det enkelte Medlem, når han på Grund 

af slette Konjunkturer eller på Grund af Sygdom eller tilstødende 

Uhæld under Erhvervet måtte blive arbejdsløs, dels at 

værne om alle deres Interesser og Fordele, der henbøre til 

Faget, og al yde Hjælp til andre Foreninger i Riget af samme 

Fag, nar det gjælder disse Formåls Opnåelse. Medens 

det ikke kan negtes, at de i denne sidste Henseende 

ofte have ladet sig lede af kortsynede og fejlagtige Grund

sætninger, så er det på den anden Side utvivlsomt, at disse 

Foreninger i høj Grad have udviklet de engelske Arbejderes 

Dygtighed, Selvfølelse og broderlige Samfundsånd. De masse-
5* 
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vise Arbejdsnedlæggelser (Strikes), der fra Tid til anden ere 

udgåede fra dem, have næppe havt nogen varig eller synder

lig Indflydelse på, at Arbejdslønnen i England er større end 

andetsteds i den gamle Verden, og i de Tilfælde, hvor de 

have medført Forfølgelser og skændig Udåd imod Arbejds

fæller og Arbejdsherrer, er dette højst beklageligt og fortje

ner en stræng Revselse. Men man glemme ikke, at Arbej

derne ere ligeså berettigede til at forene sig om at fastsætte 

Prisen på deres Arbejde, som Arbejdsherrerne til at forhøje 

Prisen på deres Varer eller til at nedsætte Arbejdslønnen. 

Om det er klogt og rigtigt i det enkelte Tilfælde, er en an

den Sag og i hvert Fald vanskeligt at bedømme fra Arbejde

rens Standpunkt og med hans Indsigt; thi om end Arbejds

lønnen for en Tid tvinges højere ivejret, end Arbejdsherren 

tror at kunne yde, så vil han snart overføre sin Kapital, 

der ikke længere får et lønnende Udbytte, til anden Virksom

hed, hvor den betaler sig bedre, og den øjeblikkelige For

højelse af Arbejdslønnen vil da blive til Arbejderens Fordærv. 

Men om end Arbejdernes Beregninger og Anskuelser om disse 

Bestræbelsers Virksomhed bero på en Vildfarelse, så er det 

en afgjort Sag, at Arbejderne i England tilskrive dem den 

største Del i deres forbedrede Kår; og enten man samstem

mer med dem eller ej, må man i alt Fald beundre den Ud

holdenhed, den Samdrægtighed og Broderlighedsånd, der ved 

slige Lejligheder har gjort sig gjældende. Således nedlagde, efter 

Fawcett, i Året 1854 i den store Preston Strike 17000 Bomulds-

vævere deres Arbejde for at opnå en Forhøjelse af 10 pCt. på 

deres Arbejdsløn ; den udbredte Arbejdsnedlæggelse var Følgen 

af en frivillig Beslutning og Ingen blev tvungen til at slutte 

sig til den. Den udholdtes i 36 lange Uger, skjønt en 

stræng Vinter forøgede deres Trængsler, hørtes ingen Klager, 

ingen Vold blev udøvet, men de Stakler bar deres Lidelser 

med rolig Resignation og sandt Heltemod. Det er påvist, at 

Arbejdere i andre Fag i de forskjellige Dele af Riget for at 

støtte deres Bestræbelser sendte dem en Sum, der ikke kan 

anslås til ringere end 20,000 Lstr. (180,000 Rd.). 
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Arbejderlønnens Størrelse er imidlertid ikke Følgen 

af et vilkårligt Kontraktsforhold imellem Arbejdsherren og 

Arbejderen ; den beror på Størrelsen af den Kapital, 

der søger Arbejdere, og tildels på Mængden af Arbejd-

søgcnde; enhver Bestræbelse for vilkårligen at fremtvinge 

en Forhøjelse af Arbejdslønnen vil næppe give et varigt Udbytte 

og ikke bringe Erstatning for de ydede Opoffrelser. Den eneste 

virksomme Måde, hvorpå Arbejderens Løn , hans Udbytte vil 

kunne forøges, vil være den, at hans Arbejde bliver fyldigere, 

virksommere, bedre, at hans Deltagelse og Interesse vækkes, 

hans Påpassenhed og Årvågenhed i Tjenesten anspændes. Der 

gives intet bedre Middel til at opnå disse Resultater end de 

ovenfor ved Exempler belyste såkaldte Copartnerships eller 

industrial Partnerships, det vil sige Foreninger imellem Ar

bejdsherren og Arbejderne med Ret for disse til dels ved 

Tilskud af Kapital, dels ved Arbejde at blive delagtige i Ud

byttet. Yort Fædreland står tilbage for Nabolandene i in

dustriel Henseende, og er ikke istand til at konkurrere med 

dem i de fleste Retninger. Det var vel tænkeligt, at slige 

Foreninger og en sådan Ordning imellem Arbejdsherrer og 

Arbejdere kunde gjøre os jævnbyrdige og sætte os på lige 

Fod med de andre. Det er kun ad den Vej, vore Folk ville 

kunne modnes og udvikles til at bære de egenlige Arbejder-

Foreninger med egen eller lånt Kapital og valgte Bestyrere. Thi 

vi kunne ikke dølge det: Arbejderne besidde, som de nu ere, ikke 

den dertil toinødne Udholdenhed, gjensidige Tillid og Modenhed, 

de have ondt ved at forenes og forliges om noget Formål, eller 

med Resignation at underkaste sig de af dem selv vedtagne Love. 

Tydskerne synes i den Retning at være ikke lidet 

forud for os, og Franz Wirth, Udgiver af „der Arbeits

geber" giver således i en Beretning om det den 20de Au

gust 1866 i Stettin afholdte Arbejdermøde Meddelelse om 183 

sådanne i Tydskland bestående Arbejderforeninger, der samme

steds mere eller mindre støttes af deSchultzeDelitzsclie Forskuds-

eller Folkebanker. Af disse vare 7 7 Foreninger af Skomagere, 44 af 

Skrædere, 22 af Snedkere og Pianofortefabrikanter, 10 af Vævere, 

7 af Smede,4 af Bogbindere, 3 af Bygningsarbejdere, 2 af Sigarma-
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gere, 1 af Kammagere, 1 af Garvere, 1 af Lampemagere, 2 

af Maskinfabrikanter (Chemnitz og Berlin), 1 af Kurvemagere, 

1 af Møllere, 1 af Bogtrykkere. 1 afUrmagere,l af Våbensmede og 

om der end er nogen Overdrivelse i disse Beretninger, så er 

det åbenbart, at Virksomheden og Udviklingen i denne Ret

ning dog ikke er så ganske ubetydelig også i Tydskland. 

Schulze Delitsch skildrer i sin Årsberetning af 1865 

de Vanskeligheder og Hindringer, som Foreningen af 

Urmagere i Freiburg havde at overvinde i Begyndelsen. 

Ligesom Maskinfabrikanterne i Chemnitz følte Arbejderne 

sig sårede ved Pålæggelsen af nogle nedværdigende An

ordninger fra Fabrikherrens Side, som nogle af dem neg-

tede at underkaste sig, hvorfor de bleve afskedigede. Ifølge 

Schulze Delitsche« Båd constituerede de sig nu som „åben Han-

delsforening". De vare fra først af 14 Mand, og de 6 ar

bejdede i en hel Måned på Indretningen af Værktøj og Ma

skiner. Derpå toge de alio fat på Urfabrikationenj men det 

varede 10 Uger, inden de første Regulator-Ure vare færdige 

på Skiverne nær. Imod at pantsætte nogle af deres Ma

skiner lykkedes det at opdrive et Lån af 200 Thlr.; nu an

skaffedes Urskiverne, og Urene kunde udbydes til Salg, men 

kun få solgtes imod rede Betaling; de fleste imod 3 til 6 
Måneders Kredit. De rede Penge medgik til at lønne de 

Arbejdere, der ej vare Medlemmer af Foreningen, hvilke der

imod selv måtte nøjes med Udsigten, til Pengene kom ind. 

Men også denne Nød overvandtes ved Udstedelsen af Anvis

ninger på Kjøberne, og nu fik Forretningen en regeliet Gang. 

Fra 1ste Maj 1864 indtil sidste April 1865 beløb Med

lemmernes Tilgodehavende sig til 1182 Thlr., optagne Lån 

til 1030, hele Driftskapitalen altså til 2212 Thlr. For 

Varer, som Foreningen havde taget pa Kredit skyldtes 523 Thlr. 

Nettoudbyttet udgjorde 727 Thi., hvorat 712 Thlr. (60 pCt.) 

blev fordelt som Udbytte og tilskrevet Medlemmernes Ka

pital, så at denne nu udgjorde 1894 Thlr. Man havde i 
det Hele forfærdiget 1065 Regulator-Ure, der på 2 næi alle 

vare solgte. Foruden Foreningens 14 Medlemmer var der i 
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Årets Løb antaget endnu 18 Arbejdere og 6 Kvinder, og 

Foreningen går fremdeles sin rolige og sikkre Gang. 

Ved Siden af disse Produktiv-Foreninger er der i Tydsk-

land oprettet de såkaldte Råstof - Foreninger , af hvilke der 

skulle findes 100 med omtrent 10,000 Medlemmer, der i 

Året 1865 havde en Omsætning af lxl<i til 2 Millioner Thlr. 

Deres Formål er at indkjøbe det nødvendige Råmateriale for 

Medlemmerne, der ere Håndværkere i forskjellige Fag, 

især Skomagere, Skrædere, men og Snedkere, Smede, Væ

vere, Bogbindere, Bygningshåndværkere og Kurvemagere. De 

dertil fornødne Midler skatfes tilveje dels ved Spare-Indskud, 

dels ved Lån mod solidarisk Ansvar, så at alle inde

stå for en , en for alle. De store Fordele, som disse 

Foreninger tilbyde Småhåndværkerne, omtalte Schulze De

litzsch på Kongressen i Gotha i Året 1858. Man gjør sig 

intet Begreb om, hvormeget Priserne på alle Materia-

lier ved de mange Mellemhandlere blive opskruede for de 

mindre Håndværkere. Alle trænge de til Krediten, der bliver 

dem meget dyr, da Sælgeren må sikkre sig for mulige Tab. 

Et Par Støvlesåler kunde Foreningen således sælge 25 pCt. 

billigere end Mellemhandlernes Priser, og endda var Kvalite

ten bedre. Skomagerne i Delitzch vare nemlig de første, der 

forenede sig i Tydskland for dette Øjemed, og derved fik 

dette Håndværk der et sådant Opsving, at Skomagerne fra Nabo

byerne ikke længere kunde konkurrere med dem og derfor 

også nødtes til at forene sig. Men foruden at de fik deres 

Materiale bedre og billigere, havde de endnu et betydeligt 

Udbytte af deres Forretning. De lægge i Reglen 6 til 7 pCt. 

til Indkjøbsprisen en gros, og selv om Rente af Driftskapitalen 

beregnes til 5 pCt. og Bestyrelsesomkostuingerne til 3 pCt., 

altså i det Hele et Fradrag af 8 pCt. årlig, så bliver dog 

Udbyttet meget stort, om der end af og til indtræffer et lille, 

Tab; thi Driftskapitalen omsættes 3 ja, endog 4 Gange årlig. 

Udbyttet bliver fordelt blandt Medlemmerne i Forhold til En

hvers Omsætning, og tilskrives deres Konto, og de kunne da 

til enhver Tid ved Iudkjøb få Kredit for det Beløb, hvormed 
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de ere førte tilbogs. For Fabrikanten ere disse Foreninger 

velkomne Kjøbere, og de nyde stor Imødekommeu og 

foretrækkes selv for større Håndværkere, thi det er ikke 

små Beløb, det gjælder, og der betales med rede Penge. Sko

magerne i Delitzsch ere herved satte i Stand til at udføre 

store Vareleverancer til betydelige Handelshuse, og de drive 

en stor Udførselsforretning til Amerika. Hertil slutte sig 

ganske naturlig Foreninger om fælles Udsalgssted og Udstil

lingslokale. 
Herman Schulze, forhenværende preussisk Kredsdommer, 

Deputeret i det preussiske Underhus, efter sin Fødeby Delitzch 

i preussisk Sachsen, almindelig kaldet Schultze Delitzsch, har ind

lagt sig store Fortjenester af Arbejderen, især dog af den 

lille Håndværker ved Indstiftelsen af de såkaldte Forskuds-

og Kreditforeninger eller Almuebanker, der ere Foreninger af 

Arbejdere eller små Håndværkere og Næringsdrivende, i nogle 

Egne også mindre Agerbrugere, og hvis Øjemed er ved Spare

indskud og solidarisk Selvskyldnerkaution, alle for en og en 

for alle, at erhverve Kapital og Kredit. Dette gjennemførtes 

ved: 
1) at Lånsøgeren selv er Bærer og Leder af den långivende 

Anstalt, Forskudsforeningen, så at han deltager i For

retningens Risiko og Udbytte; 
2) at den ved Foreningen tilvejebragte Penge - Omsætning 

ordnes forretningsmæssig, så at både de, der tilstå 

Foreningen Lån, som og Medlemmerne, der få Lån 
af samme, efter Pengemarkedets Forhold yde Bankrente 

og Provision ; 
3) at der dannes en Driftskapital ved Medlemmernes Bi

drag , der enten indbetales engang for alle eller efter

hånden ved små fortsatte Bidrag, efter hvis Beløb Ud

byttet fordeles og tilskrives ethvert Medlem, indtil dens 

fastsatte Størrelse er nået; 
4) at der desuden til Dækning af mulige Tab samles en Reser

vekapital ved Medlemmers Iudtrædelses-Indskud, og ved 

en vis den tilfaldende Andel i Udbytttet; 
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5) at alle de til Foreningens Forretning fornødne fremmede 

Kapitaler optages som Lån imod alle Medlemmers 

fælles solidariske Ansvar; 

6) at Medlemmernes Antal er ubegrændset, Indtrædelsen 

står åben for Enhver, der tilfredsstiller de fastsatte Be

tingelser, og ligeså Udtrædelsen under Iagttagelse af en 

bestemt Opsigelsesfrist; og 

7) at der tilstås Foreningens Bestyrere, især Kassebetjen-

tene, en passende Godtgjørelse for deres Umage. 

Den første Almuebank trådte alt i 1849 i Live i De-

litzch. Efter dens Forbillede indrettedes der efterhånden andre i 

Provindsen Sachsen, i Brunsvig og Hannover. I 18GO var 

der alt 257 , i 1865 var Antallet steget til 961. Af disse 

havde 498 ialt 169,595 Medlemmer, Forskudene udgjorde 

67,569,903 Thlr., Medlemmernes Andele 4,442,879 Thlr., Re

servefonden 409,679 Thlr., og der var optaget Lån og Spare

indskud til et Beløb af 17,656.776 Thlr. Deres Tab beløb sigi 1865 

til 566 Thlr. foruden det store Tab ved Banken i Zerbst af 

39,704 Thlr. 

Ligesom det samme er Tilfældet heri Staden, så bestod alt tidli

gere i mange af Tydsklands Stæder Lane-Anstalter, enten hidrø

rende fra Legater eller fra Samfund og Foreninger, der mest skylde 

Yelgjørenheden deres Oprindelse. Disse yde imidlertid deres 

Bistand hyppig til arbejdssky og derfor uværdige Personer, 

hvorimod Almuebankernes Lån tilflyde driftige og derfor vær

dige Individer. Hin Bistand bliver oftest uden videre gavn

lige Følger for Låntagerens Fremtid, disses derimod en Spore for 

Driftighed og Sparsommelighed , hvortil kommer, at de ere 

udsprungne fra forenet Selvhjælp , og at deres Evne voxer 

under Virksomheden. Fra de almindelige Sparekasser ad

skille disse Almuebanker sig ved, at de anvende Belobet af 

Medlemmernes Sparepenge til Bedste for og Udvidelse af 

disses egne små Forretninger, medens Sparekasserne i Reglen 

drage dem ud af denne Virkekreds. 

Lignende Formål opnås i en fortrinlig Grad ved de i 

de forenede Kongeriger Storbritannien så talrig udbredte 
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Byggeforeninger, såkaldte Benefit Building Societies. Navnet 

er i Grunden ikke betegnende, men slået fast ved en Parla

mentsakt; thi de færreste give sig af med Byggeforretninger, 

hvorimod de snarere ere Spare- og Kreditforeninger for Lån 

i Hus og Grundejendom. Den første Benefit Building So

ciety stiftedes i 1815 i Kirkcudbright i Skotland unden Jarlen 

af Selkirks Ledelse. Efterhånden oprettedes lignende For

eninger i Egnen af Manchester og Liverpool og andre Dele 

af Nordengland. Efter 1830 udbredte de sig saa stærkt, at 

Regeringen ved Lov af 14 Juli 1836 søgte at fremme deres 

Udvikling og at værne om dem. Indtil ifjor var der i det 

Hele i de forenede Kongeriger indregistreret 7000 sådanne 

Foreninger , der År for År tiltage i Udbredelse og Antal. 

Om rigelig 3000 endnu bestående Foreninger er man i Be

siddelse af bestemte Meddelelser, ifølge hvilke deres årlige 

Indtægter beløbe sig til mindst 9,500,000 Lstr. I Birming

ham var der ved Byggeforeningernes Hjælp indtil Året 1862 

opført 9000 Arbejderboliger, og den i Året 1861 der opret

tede Building Society , the Queen, indtog i Året 1865 Ind

skud til Beløb 53,890" Lstr. I Byen Sunderland med 

100,000Indbyggere er der 60 Building Societies med 13,401 

Medlemmer med en Kapital af 768,025 Lstr., tre Gange så 

stor som i 1859. The Birkbeck Building Society i Loudon 

modtog i 1865 i Depositum 492,789 Lstr. og i tegnede Bi

drag 30,975 Lstr.. 
Sådanne Byggeforeninger ere i Grunden Aktieforeninger, 

hvis Andele indbetales periodisk i små Terminer, i Forhold 

til det Antal Andele ethvert Medlem har tegnet sig for, hvor

ved der dannes et samlet Kapitalbeløb, stort nok til dermed 

at foretage Opførelsen af Huse for Medlemmerne eller og 

til i Hus og Grundejendom og mod Rente og Afdrag at ud

lånes til de Medlemmer, der andrage derom. Idet Renter og 

Afdrag atter udlånes, bliver Kapitalen stedse gjort frugtbrin

gende. 
Betalingen af Husenes Værdi eller Tilbagebetalingen af 
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Lånene er derhos indrettet således, at Låntageren i små 

Terminer (i lleglen hver Måned) i en bestemt Årrække (i 

Ileglen 14 eller 16 År) indbetaler Afdrag og Renter. De andre 

Medlemmer derimod, som ikke have fået Hus eller Lån, mod

tage efter Udløbet af den Tid, i hvilken de have forpligtet 

sig til at afdrage deres Andel, på engang et større Beløb, nemlig 

Summen af de indbetalte Bidrag med Renter og Rentes-Renter. 

Fordelen ved disse Indretninger er iøjnefaldende; thi de 

give Arbejderne en god Lejlighed til fordelagtig at anbringe 

deres små ugenlige eller månedlige Sparepenge, for hvilke 

de da efter en bestemt Tid modtage et større Beløb; ja selv 

de Bøder, som Medlemmerne ifalde, dersom de svigte, ere en 

gavnlig Spore for Sparsommelighed og Nøjagtighed i de indgåede 

Forpligtelser. Men det er også kun ved Hjælp af sådanne 

Foreninger, at Individer, der ikke selv ere i Besiddelse af 

Kapital, men oppebære deres Indtægter i små Beløb, kunne 

blive Ejere af et Hus. De Afdrag og Renter, de årlig i et 

vist Antal År have at betale, overstige nemlig ikke synderlig 

den Leje, de vilde have at betale som Lejere. Det Håb, at 

kunne erhverve sig et Hus, en Ejendom og derved til en vis 

Grad Uafhængighed, er for Arbejderen en mageløs Spore til 

at spare enhver unødvendig Udgift, og det er en Kjeudsgjer-

ning, at intet i den Grad som disse Foreninger har hos 

den engelske Arbejder fremkaldt Mådeholdenhed i Nydelsen 

af spirituøse Drikke, i dem have Mådeholdenhedens "S enner 

og Talsmænd fundet den bedste Støtte. Besiddelsen at 

eget Hus og Iljem og dertil et velindrettet Hus, et godt Hjem, 

fremmer mere end noget andet Gode et sundt og lykkeligt 

Familieliv, og hvor udmærkede Institutioner et Folk end kan 

være i Besiddelse af, så er Familien dog den Grundvold, 

hvorpå et kraftigt og veludviklet Samfund hviler. Hospitaler 

for Syge og Lemmestiftelser for Gamle og Svage ere ud

mærkede Indretninger i et større Samfund; men de ere dog 

kun et betinget Gode. Selv udenfor de Onder, der ere uad

skillelige fra Manges Samliv og Fællesskab, medføre de den 

Fare, at de løsne Familiens B;ind ved at vænne dens Iudi-
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vider til at unddrage sig den gjensidige Forpligtelse, den Rede

bonhed til Offer og Meddelagtighed i Lidelsen, som de afvexlende 

måtte hjemsøges af, og derved fritage dem for Opfyldelsen 

af Pligter, der just ere Menneskets skjønneste Dyder, pryde 

og styrke Familiens Sammenhold og derved Samfundet. En

delig fremmer et godt Hus, et sundt Hjem huslig Orden, 

Renlighed og Hygge; det er det ypperste Middel til at be

vare Beboernes Sundhed, forlænge deres Liv og fremfor alt 

til at formindske den i de store Stæder skrækkelige Døde

lighed af Småbørnene. Ingen er mere end Arbejderen med 

de små Indtægter udsat for de slette Boligers store Onder. 

Hans Hjems Hygge , lians Familieliv ødelægges, hans Børn 

demoraliseres ved at han og hans, uden at han råder over 

Valget af Individerne, er sammentrængt med Mange i snevre 

Rum med Fællesskab i alle huslige Indretninger; ved Over

fyldningen, ved den Smuds, der er uadskillelig fra denne, lider 

hans og Familiens Sundhed og forkortes deres Levedage; og 

dog er der Ingen, der betaler denne Livsfornødenhed med 

højere Priser end just han, Ingen, der som han af sine Ind

tægter udgiver en så uforholdsmæssig Del til denne Fornøden

hed. Der kan derfor vel være grundet Anledning til at 

prøve, om ikke Foreninger med dette Formål også ville 

kunne trives udenfor Storbritannien. 

Intetsteds er Hjemmet, den huslige Arne i den Grad 

holdt i Ære, intet Sted Familielivets Ukrænkelighed i den Grad 

hævdet og omgjærdet som i det Land, hvor Ordsproget „mit Hus er 

min Borg" har sin Oprindelse. Men hvert veludviklet Sam

fund må søge sin Styrke i Anerkjendelsen af denne Sætnings 

Sandhed, og jeg gjentager det, for Arbejderen gives der 

intet bedre Middel til at opnå dette Gode, og under Erhver

velsen af det på den Måde udvikles han i mangesidig Retning. 

Vel er det et stort Gode , at der opføres talrige sunde og 

gode Lejeboliger for Almuen, og det må ikke glemmes, at 

der bestandig vil være Mange, hvis Evne ikke når så vidt, 

at de endog på denne Måde vilde kunne erhverve Hus til 

Ejendom. Når imidlertid Manglen på små Husrum ikke er 



77 

meget stor og trykkende for de Fattige, tror jeg dog, det 

bør foretrækkes, at de Foreninger eller Institutioner, der ved 

veldædige Bidrag under Form af Aktieselskaber dannes for 

sådanne Øjemed, kjøbe gamle , overfyldte og slet indrettede 

linse og ændre dem til sunde, velindrettede og gode Boliger, 

således som Dr. Foulis beretter om et meget vellykket Fore

tagende i den Retning med nogle af Edinburgs gamle og 

slette Fattigboliger. På den Måde modvirkes uden Tvivl hel

digst do Trjk, hvorunder Fattigfolk lide i Henseende til 

slette og usunde Boliger, som ellers ved enhver Nybygning 

atter vilde finde en ny Befolkning, ny Otfre for Elendighed, 

Sygdom og tidlig Død. Kunde det på den anden Side tæn

kes, at der ved veldædige Opoffrelser fremkaldtes et ufor

holdsmæssigt Antal Nybygninger, da vilde , ved den derved 

frembragte Synken i Lejen , maske endog kunne fremkaldes 

en Indvandring, der ej vilde blive uden skadelig Indflydelse 

på den selvstændige Arbejders alt forud usikkre Stilling. 

Det er et stort Spørgsmål, om ikke alle sådanne ved velgjø-

rende Opoffrelser tilvejebragte Foretagender rettest indskræn

kes til at opføre Mønsterlejligheder for Arbejdere og for at 

vise, hvorledes slige Foretagender kunne afgive et klækkeligt 

Udbytte for private Spekulanter. At efterstræbe dette 

Formål ved Opførelsen af meget indskrænkede Boliger er i 

alt Fald en Fejl, der er så meget mere beklagelig, som Ar

bejdernes konfirmerede Børn på Grund af Forholdene nu 

mere end før vedblive at have deres Ophold om Natten i det 

fædrene Iljcm. Foreninger, som de engelske Building and Land 

Societies, ville ikke alene i Hovedstaden og de større Kjob-

stæder være udmærket på deres Plads, men de ville også 

kunne finde Anvendelse på Landet, hvor jeg tror, at de 

for de små Besiddere ville kunne udfylde den Rolle, som 

vore Kreditforeninger nu udfylde for de større; thi ved at 

samle de små Kapitaler fremme de i høj Grad Spar

sommelighed i alle Samfundsklasser og give de små Kapi

taler en frugtbar Anvendelse, endelig ville Medemmerne 
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altid kunne få lettere Lån i disse end i Kreditfor

eningerne. Endelig sættes Arbejderne i Stand til, ved 

Hjælp af disse Foreninger, selv at fortjene det Over

skud over Renten af den Boligs Værdi, som enhver Lejer 

under normale Forhold udreder ved sin Leje. Kort sagt 

selv at tjene Husejerens Fordel og således drage Udbytte af 

Erhvervelsen af en af Livets første Fornødenheder, Boligen, 

eller rettere af den Leje, han betaler for samme. Den Ka

pitalkraft til at iværksætte Foretagendet, som i Mulhouse til

vejebringes af en Forening af rige Fabrikanter, tilvejebringes 

i Englands Building and Land Societies ved Arbejdernes egne 

Spare-Indskud. 
En anden Virksomhed, der har sit Udspring fra engelske 

Arbejderes Selvhjælp, ere de såkaldte Husholdningsforeninger, der 

i Stor-Britannien med en mere omfattende Benævnelse ere kaldte 

Cooperativ Societies. De gå ud på ved i Fællesskab opspa

ret Kapital at opkjøbe Livsfornødenheder en gros, udsælge 

disse ved egen eller lønnet Medhjælp til gangbar Detailpiis 

imod rede Betaling, og efter Bestridelse af alle Udgifter \ed 

Handelen, deriblandt Renter af Medlemmernes Kapital, at fordele 

Fortjenesten som Udbytte i Forhold til Størrelsen afEnh\ers 

Indkjøb; Udbyttet tilskrives Enhvers Spare- eller Kontrabog, ind

til den fastsatte Aktie-Andel er helt indbetalt, hvorefter det 

kan forlanges udbetalt. Det er indlysende, at I* oreninger med et 

saadant Formål, når de ere godt og redeligt bestyrede , må 

afgive en betydelig Fordel for Deltagerne i samme; thi Ingen 

trykkes mere end Arbejderen af det store Antal Mellemhandlere, 

der leve af den store Fordel, som de mange små Indkjøb 

nødvendigvis kaste af sig. Ingen er mere end Aibejdeicn 

udsat for at få forfalskede og slette Varer til høje Priser; 

thi den store Konkurrence sætter Mellemhandlernes Opfind

somhed i stærk Virksomhed, så at dels Varernes Beskaffen

hed, dels deres Vægt eller Mål ikke svarer til de Priser, der 

gives derfor. Arbejderens sma og ofte uvisse Indtægter friste 

ham derhos stærkt til at ty til Borg og Kredit, der for ham 
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er i høj Grad fordærvelig og vænner ham til at leve på 

Fremtiden og at forbruge over sin Evne. Disse Foreninger 

sælge derimod Intet på Borg, der vilde være deres visse 

Undergang, og de vænne således Arbejderen til en meget 

gavnlig Forsynlighed og Beregning af Indtægter og Udgifter. 

Endelig øve de Arbejderen i Selvstyrelse, Efterlevelse af 

selvgivne Love og Vedtægter, en Udvikling, som ikke kan 

overvurderes; thi den modner dem til at løse den Opgave, 

som Fremtiden må have dem forbeholdt, ifald en Ændring 

af Samfundets sociale Forhold skal blive mulig. Idet denne 

Virksomhed angår Erhvervelsen og Udsalget af Livsfornøden-

heder, hvis Værdi og Omsætningsmåde de meget hurtig blive 

fortrolige med, da den ligger indenfor deres Forbrugskreds, 

vil en dygtig Ledelse af sådanne Forretninger lettere kunne 

erhverves med de Forkundskaber og den Begrebsudvikling, 

som Arbejderens Virksomhed og Samfundsstilling har udviklet 

hos ham, end til Ledelsen af en Pengeomsætning, som den, 

Folkebankerne udkræve. Udvikles Virksomheden og antager 

den et stort Omfang, viser Erfaringen, at haus Evner voxe med 

den, ligesom at han med Lethed lærer den dermed forbundne 

og fornødne sagkyndige Forretningsførelse. På Grund af 

ovenanførte anser jeg det derfor ønskeligst, at en sådan For

enings Virksomhed bæres og ledes af de Vedkommende selv. 

Dens Beståen og Fremgang vil derved bedst sikkres; thi den 

udfordrer megen Opoflrelse af Tid og Ulejlighed fra Bestyrel

sens Side, for at opnå den fornødne Kontrol med Udsalget 

og de derved ansatte Funktionærer. En sådan kan vel ydes 

af Mænd, der af Iver og Interesse for Sagen påtage sig et 

sådant Ilverv; men den vil være mest udholdende, mest virk

som , ivrig og årvågen hos de Pågjældende selv , hvem In

stitutionen bringer er. efter deres Kår betydelig Fordel, for hvem 

den veludviklet og fremmet kan blive en Velfærdssag, en 

Fremtids-Udsigt under små og usikkre Kår. 

Det er kun 24 År siden, at 28 Flonelvævere i Byen 

Rochdale i Lancashire enedes om, at sammenskyde deres 
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Sparepenge for Erhvervelsen af Livsfornødenheder en gros. 

De kunde kun undvære en Penny om Ugen, og det varede 

et helt Ar, inden de ved yderste Anstrængelse havde fået 

samlet 28 Lstr., det vil sige omtrent 250 Rd. i vore Penge. 

De lejede så en Bod og åbnede et Udsalg med enkelte For

nødenheder, som de selv forestod og kun havde åben en 

Aften omUgen. 10 Ar derefter var der 1,400 Medlemmer i 

Foreningen og deres Kapital beløb sig til rigelig 11000 Lstr., 

deres Omsætning til omtrent 45,000 Lstr. og det årlige Ud

bytte til 3000 Lstr. Atter 10 Ar derefter var Medlems

tallet 5,326, Foreningens Kapital 78,778 Lstr., Omsætningen 

196, 234 Lstr. og Udbyttet 25,156 Lstr. De havde i 1867 

ialt 10 Udsalgssteder fordelte på passende Steder i Byen, i 

egne, dertil opførte Bygninger, og opførte en Centralbygning, 

der kostede Foreningen 10,000 Lstr. Deres Bibliothek be

stod af rigelig 6000 Bind med udmærkede Hjælpekilder, og 

for Medlemmernes Bekvemmeligheds Skyld var der indrettet 

10 forskjellige Læseværelser med de bedste og almindeligst 

læste Dagblade. De have anlagt egne Kornmøller og Spin

derier, en Fabrik for Skomagerarbejde og for færdige Klæ

der, og de udvide således deres Virksomhed til delvis at blive 

en Produktiv-Forening. Medens sådanne ellers i Begyndelsen 

af deres Beståen må kæmpe med alle mulige Vanskeligheder 

på Grund af manglende Kapital, så indvindes denne her efter

hånden ved Husholdningsforeningens Overskud. Det synes 

derfor i praktisk Henseende rigtigt, at Arbejderne begynde 

deres cooperative Virksomhed med disse, både for at opnå 

den fornødne Modenhed i Selvstyrelsen og for at indvinde 

Kapital. 
Flonelvævernes Exempel i Rochdale er siden efterfulgt 

i talrige Stæder og Landsbyer i de forenede Kongeriger. For

eningerne have dannet større Foreninger om Central varelagere 

for en gros Indkjøb af alle Slags Fornødenhedsgjenstande, og 

hele deres Virksomhed har i de 25 År, der ere forløbne 

siden deres første Begyndelse, nået en overordenlig Udvikling. 
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Medens disse Husholdningsforeninger stedse ere blevne den 

Grundsætning tro , at lønne alle de ved den udstrakte Han

delsvirksomhed sysselsatte talrige Bestillingsmænd og Ar

bejdere størstedels med Andel i Virksomhedens Overskud, 

have imidlertid navnlig Rochdalerne svigtet, denne ved Løn

ningen af Fabrikarbejderne i deres Spinderier, hvor Udbyttet 

alene tilfalder Aktieejerne iblandt dem. 

Forat imidlertid Arbejderen skal blive istand til at løse 

sin Opgave, erholde materiel Evne til at deltage i Samar

bejdets forskjellige Former, og hæve sin Stilling i Samfundet 

i moralsk og intellektuel Henseende er det en uafviselig Be

tingelse , at han sikkrer sig sin Arbeidsførhed eller rettere 

sine ved Arbejdet erhvervede Indtægter, som Deltager i en 

Sygekasse. Forsømmer han dette, da bliver han aldrig no

gen palidelig eller vederhæftig Deltager i nogensomhelst For

eningsvirksomhed til gjensidig Fremgang. En fornuftig og 

almindelig Udbredelse af denne Side af Forsikkringsvæsenet 

er derfor den første Betingelse for enhver videre Udvikling 

af hans sociale Forhold. Det er derfor intet Under, at Syge-

kasscvæsenet har vundet en sä overordenlig Tilgang i de 

to store Kulturlande Frankrig og England og tildels i Tydsk-

land. Man må sige, hvad man vil om de Ufuldkommenheder, 

der endnu klæbe ved de engelske Foreninger, navnlig i Hen

seende til deres vel store Administrations-Udgifter og Bekost

ningen ved de til deres Møder knyttede festlige Sammenkom

ster med det middelalderlige Præg , der er egen for de en

gelske Institutioner, så fortjener det ligefuldt vor Beundring, 

at deres Medlemstal nu anslås til over 6 Millioner i 

henved 20,000 Foreninger med en årlig Indtægt af omtrent 

5 Millioner Lstr. og en opsparet Kapital af omtrent 20,000.000 

Lstr. De ere det første glædelige Udbytte af den engelske 

Arbejders Bestræbelse for at sikkre og forbedre sin Stilling, 

og medens de i de senere Åringer mere og mere frigjøre sig 

for de til deres første Indretning klæbende Misbrug, have de 

bidraget ganske overordenlig ved den Forsynlighedsand og 

6 
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Selvfølelse, som de have indgydt ham, til at modne ham for 

enhver videre Udvikling. 
Hvor langt ere vi ikke endnu tilbage i denne Henseende 

heri Landet, hvor der for Tiden findes ikke stort over 300 

Sygekasser med omtrent 25000 Medlemmer og en Kapitalformue 

af højt regnet 200,000 Rdl. Medens hele deres Indretning, forså-

vidt de hidrøre fra ældre Svendeforeninger, er i høj Grad mangel

fuld, er Kvindens Forsikring endnu i en sørgelig Grad forsømt, og 

der findes en højst beklagelig Mangel på Forbindelse og Sam

arbejde imellem de forskjeilige Foreninger, hvorved den Arbejder, 

der nødes til at forandre Arbejds- eller Opholdssted, efterhånden 

udelukkes fra enhver Adgang til Forsikkring. Ja, hvadLivs-

forsikkring og Alderdomsforsørgelse angår, da ere slige In

stitutioner såvel efter hele deres Anlæg og Udvikling endnu 

i deres første Barndom, og deres Indflydelse på Arbejderens 

Selvfølelse og Betryggelse højst ubetydelig. 
Men hvor meget er ikke også denne Side af vor Lov

givningsvirksomhed forsømt! For Storbritannien foieligger 

der en hel Række af Parlamentsakter (ialt nogle og tyve), 

der mere eller mindre angå Dannelsen og Begrændsningen af 

Friendly Societies og de Begunstigelser, hvorved de søges 

fremmede, eller det Tilsyn, de ere undergivne, en Lovgiv

ningsvirksomhed, der foreløbig har fundet sin Afslutning ved 

18 og 19 Victoria c. 63 af 23de Juli 1855, to consolidate 

and amend the law relating to Friendly Societies, og ved John 

Tidd Pratts (The Registrar of Friendly Societies in England) 

Suggestions for the Etablissement of Friendly Societies on sound 

Principles af December 1865. I Frankrig har den nu

værende Kejser, siden han kom i Spidsen for Regeringen, sta

dig havt sin Opmærksomhed henvendt på at fremelske og ordne 

disse demokratiske Institutioner. Dekreterne af 15de Juli 1850, 

14de Juni og 6te Sept. 1851 og endelig af 28de Marts 1852 

tilligemed Indenrigsministeriets Rundskrivelse af 29de Maj 

samme År have givet Stødet til en siden den Tid stærkt til

tagende Udbredelse af disse Samfund, der sammesteds imod 

Opfyldelsen af visse Forpligtelser i Henseende til deres Be

styrelse og pligtige Indberetninger nyde adskillige direkte og 
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indirekte Begunstigelser. Heri Danmark har det Offenliges 

Virksomhed hidtil indskrænket sig til Indenrigsministeriets 

Rundskrivelse til Amtmændene af 16de Febr. 1863 i Anled

ning af Næringsfrihedens Indførelse. Den var ledsaget af et 

Normaludkast til Vedtægter for Foreninger til gjensidig !or-

sikkring for Sygdom og i Dødsfald , udarbejdet af den Året 

iforvejen nedsatte Kommission. I 1867 blev der indgivet en 

Betænkning af den angående Fremme af Foreninger til indbyrdes 

Understøttelse i Tilfælde af Sygdom, Alderdom og Dødsfald 

allerhøjst nedsatte Kommission. 
Den foreslog Indrømmelsen af følgende Begunstigelser 

ved den lovgivende Magts Medvirkning: 

1) Frit Lokale til Medlemmernes årlige Forsamlinger, samt 

disses Opvarmning og Belysning om \ interen. 

2) Gratis Forsyning med de skematisk indrettede Regn

skabsbøger og Journaler, som Foreningen har at føre. 

3) Stempelfrihed for alle Kassen vedkommende Dokumenter, 

hvortil stemplet Papir ellers udfordres. 

4) Moderation i Betalingen ved deres Medlemmers Indlæg

gelse i offenlige Hospitaler og kommunale Sygehuse (i 

Henhold til Rundskrivelse af 16 Febr. 1863). 

5) Eventuel Andel i en årlig bevilget Sum til Understøt

telse af anerkjendte Sygekasser på sådanne Steder, hvor 

Epidemier i kortere eller længere Tid have bevirket en 

ualmindelig stor Sygelighed og dermed forbundne ualminde

lig store Udgifter for Kassen. 

6) Udpantningsret til Inddrivelse af forfaldne Bidrag (i Hen

hold til Lov af 29de Decbr. 1857 § 69.) 

7) I Landkommunerne fri Befordring for Lægen. 

Til Gjengjæld for disse Begunstigelser tilrådte Kommis

sionen at pålægge Foreningerne folgende Forpligtelser: 

1) at Sygekassen indsender sine Statuter til Stadfæstelse, 

som ikke vil negtes, når de i det Væsenlige ere over

ensstemmende med de opstillede Normalregler; 

2) at den forbinder sig til ikke uden med Regeringens Sam

tykke at foretage Forandringer i de approberede Vedtægter; 
6* 
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3) at den forbinder sig til at føre sit Regnskab i Overens

stemmelse med de skematisk indrettede Regnskabs

bøger ; og 

4) at den forbinder sig til årlig til bestemt Tid at indsende 

et Udtog af Regnskabet, ledsaget af en Oversigt over 

dens hele Virksomhed i Årets Løb. 

Disse Forpligtelser pålægges selvfølgelig ikke for at have 

Tilsyn med deres Regnskabsvæsen, Noget, der i alt Fald bli

ver en Bisag, men for ved Hjælp af Indberetningen om deres 

Sygelighed at samle Momenter til ved et fornuftigt Anlæg at kunne 

betrygge deres Virksomhed. Jeg tror derfor, at der vilde 

opnås større Redebonhed til at efterkomme disse Forplig

telser ved kun at forlange årlige Indberetninger om Sygelig

heden med Opgivelse af Alder, Kjøn og Arbejde eller Livs

stilling og derimod med længere Mellemrum Regnskabsover-

sigter (f. Ex. hvert 5te År ligesom i England). 

Dernæst vilde jeg med Kommissionens Mindretal anse det 

hensigtsmæssigst, ifald Tilsynet med alle Arbejderforeninger og 

Indsamlingen af Materialet og sammes Bearbejdelse blev overdra

get til en enkelt Personlighed, der havde at sætte sig i di

rekte Forbindelse med alle disse Foreninger, og ikke ved 

Mellem-Instanser. 
Kommissionens næste Forslag, at Regeringen selv tager 

Almuens Livsforsikkrings- og Alderdomsforsørgelsesvæsen i sin 

Hand, er ligeledes utvivlsomt rigtigt; thi den Betryggelse, 

som Statens Garanti giver slige Indretninger for den menige 

Mand vil være en nødvendig Betingelse for at skaffe dem al

mindelig Indgang. 
Disse på en omhyggelig udarbejdet og velbegrundet Be

tænkning støttede Forslag have imidlertid hidtil ikke draget 

videre Følger efter sig, og det er måske godt, thi nu turde 

Tiden være kommen til ved Lov at ordne og fremme 

hele denne Side af Associationsvæsenet. Siden den davæ

rende Finantsminister, Konferensråd David, der altid har 

vist denne Side af Samfundsudviklingen en varm Deltagelse, 

den 13de Sept. 1865 udsatte en Pris for et populairt Skrift 
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om „Syge- og Alderdomsforsørgelses-Kassers Nytte og Vigtig

hed", ere, tildels fremkaldte derved, slige Foreningermed forskjel-

lige Formål, Spare- og Kreditforeninger, Byggeforeninger, Hus

holdningsforeninger og Syge- og Begravelseskasser opfede i 

stort Antal rundt om i Landet. De have i mange Tilfælde 

følt sig betydelig hindrede ved den bestående Lovgivning. Så

ledes er Stempelpligten dem alle i høj Grad byrdefuld, for Spare-

og Kreditforeninger ved de Kautionsbeviser, som Medlem

merne må tilvejebringe for modtaget Lån, for Byggeforeninger 

for Overdragelserne af de opførte Huse til de tilkommende 

Ejere, og for deres Dokumenter ved Kjøb og Salg og Penge

lån, for Husholdningsforeningerne for Stempel til deres Ho

vedbøger. Ja, der er endog negtet adskillige af disse sidste, 

hvis Tal, sä vidt vides, nu løber op til 28, Stempelfrihed for deres 

Kontrabøger. Dertil kommer, at Byggeforeningerne have at betale 

for Bevillingen til at yde højere Rente end 4 pCt. og at der sine 

Steder er gjort den Fordring til Husholdningerne, at de skulde 

erlægge Indtægtsskat, selv der, hvor de kun have vedtaget 

at handle med Medlemmerne af Foreningen. Hvis den af 

Kjøbenhavns Amts søndre Birks Politiret afsagte Dom skulde 

finde Medhold, ville slige Foreninger, selv om de indskrænke 

sig til Omsætning blandt Foreningens egne Medlemmer, blive 

en Umulighed indenfor det Bælte af en Mils Afstand fra en 

Kjøbstad, hvori Næringsloven har forbeholdt Kjøbstæderne 

Handelsret. 
Vor Lovgivning hjemler vel en uindskrænket torenings-

ret for lovlige Formål, og i stræng statsøkonomisk og retslig 

Henseende er det vel mindre rigtigt, undtagelsesvis at ind

rømme en enkelt Samfundsvirksomhed visse Begunstigelser på 

det hele Samfunds Bekostning; men er en sådan Fremgangs

måde til enhver Tid og ved enhver ny opblomstrende Samfunds-

virksomhed altid blevet fulgt og følges tildels enduu i stort 

Mål i vor Lovgivning, såvel når vi se hen til den borgerlige 

Næring og Fabrikvirksomhed ved Toldlovgivningen, som i Hen

seende til Selvejendoms Fremme blandt Bønderne ved hele 

vor Landbolovgivuiug, så vilde det ganske vist være ubilligt 
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og i sine Følger urigtigt her at skyde sig ind under den 

strængt doktrinære Betragtning, hvor det gjælder Medoptagel-

sen til Medvirkning og Udvikling af den Samfundsdel, der 

ved sin fysiske Overlegenhed, ved sin Mangel paa Oplysning 

i modsat Fald kunde udvikle sig til et betænkeligt Samfundsoude. 

Vende vi os atter til England, så se vi, hvorledes der 

fra Tid til anden er værnet om denne Samfundsklasses For

eninger ved udstrakte Begunstigelser. 

Således indrømmer „Aet for the Regulation af Benefit 

Building Societies" af 14de Juli 1836, Byggeforeningerne Ret 

til at tage og give højere Renter end dengang lovlig, Frihed 

for Indkomstskat og Stempelfrihed for alle deres Transaktio

ner, og de ved deres Vedtægter foreskrevne Voldgiftsmænds 

Kjendelser gives retslig Anerkjendelse, imod at deres Love og 

Forretningsførelse undergives Tilsyn og indregistreres. The 

Limited Liability Act af 14de August 1855, Act to Conso

lidate and Amend the Law relating to Industrial and Provident 

Societies af 7de August 1862, og Act to Amend the Law of 

Partnership af 5te Juli 1865 ordne og begrændse Reglerne for 

gjensidig Forsikkring og for Arbejderes Medoptagelse i Kom

pagniskab om Håndværks- og Fabrikvirksomhed. 

I Frankrig, Belgien, Schweiz og Italien, overalt er hele 

denne Virksomheds Udvikling for Tiden Gjenstand for Lov

givningsmagtens Opmærksomhed. I Preussen er ved Lov af 

27de Marts 1867 Arbejderforeningernes retslige Forhold ord

net, så de ved deres Forstandere kunne erhverve Rettigheder 

og indgå Forpligtelser, og hele deres Indretning og Virksom

hed er derved endelig bestemt, hvorimod der ikke ved denne 

Lov er indrømmet disse Foreninger særlige Begunstigelser. Ved 

Justitsministeriets Instrux af 2den Maj samme År er endvidere 

Erhvervs-, Husholdnings- og Kreditforeningers privatretlige 

Forhold nærmere bleven fastsat og ordnet. 

Da det navnlig i et Land med en på en så bred Valg

lov grundet demokratisk Forfatning som vor, må være af 

sær Vigtighed 'at udvikle de lavere stillede Samfundsklasser 

til politisk Medvirkning og Modenhed ved at uddanne deres 
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moralske og intellektuelle Evner, og da der vel næppe hertil 

gives noget kraftigere Middel end en levende Deltagelse i 

disse Foreninger for forskjellige materielle og åndelige For

måls Opnåelse, turde der vel og være al Anledning til ved 

Siden af en retslig Ordning af deres Indretning og Forret

ningsgang at fremkalde og frede om dem ved indirekte Be

gunstigelser. Thi medens det er en afgjort Sag, at enhver 

direkte Hjælp stedse har vist sig fordærvelig for Udviklingen 

af Foreningernes Selvfølelse, Driftighed og Modstandsevne, 

(vi behøve blot, blandt mange andre advarende Exempler, at 

se hen til Erhvervsforeningerne i Paris under Revolutionen i 

1848), sä er disse Foreningers blomstrende Tilstand i England 

et talende Vidnesbyrd for de indirekte Begunstigelsers over

ordenlige Vigtighed, som den engelske Lovgivning i så rigt 

Mal har indrømmet dem. 
Det er derfor påtrængende nødvendigt, at Lovgivnings

magten også her tager sig af denne Slags Foreninger. 

Kommissionens Indstillinger fra 1867 ville afgive et ud

mærket Grundlag for en sådan Lov i Henseende til forenin

ger for Forsikkring for Sygdom og for Livsforsikkring, forså-

vidt denne kun angår Begravelseshjælp. 

Men en ligeså vigtig Gjenstand for en sådan Lov er 

dernæst Ordningen af de andre Arbejderforeningers privatret

lige Forhold og af de Former, under hvilke deres irksomhed 

vil kunne vente at tinde Regeringens Anerkjendelse, og som 

må fordres som Betingelse for Tilståelsen af de Begunstigel

ser, uden hvilke deres Fremvæxt og l dvikling i høj (irad vil 

besværes. Til disse Begunstigelser bør regnes Stempelfrihed, 

ikke alene for Kontrabøger, men og for alle Forskrivninger i 

Foreningsanliggeuder, Fritagelse for Indkomstskat af det Ld-

bytte, Foreningerne måtte afgive, og endelig Ret til uden 

at løse Bevilling at tage og give højere Rente end 4 pCt. 

Ved disse Begunstigelser vil Statens Indtægtskab blivo 

intet eller i al Fald højst ringe, og for at forebygge Misbrug 

kunde de for hvert enkelt Tilfælde tilstås efter Ansøgning og 

under Forbehold af Opfyldelsen af visse Forpligtelser i Hen

seende til årlige Indberetninger om Foreningens Virksomhed. 



Det er utvivlsomt, at en sådan Lov i høj Grad vil bi

drage til at anspore hele denne Udvikling, der nu er pris

givet lovløs Uorden og Tilfældighed ; men derhos er det ligeså 

nødvendigt, at de Dannede, de bedre Stillede i Samfundet 

i langt større Grad og Omfang end hidtil tage sig af denne 

Side af Samfundslivet. 

I England har der alt i mange År bestået en Forening 

af mange højt ansete Mænd for at fremme Arbejderforenin

ger, (Society for promoting industrial and provident Societies) 

dannet under Ledelse af Dr. Maurice, og en anden Forening, 

(Society for improving the Condition af the Labouring Classes) 

under Ledelse af Jarlen af Shaftesbury, der begge have havt 

en højst heldbringende Indflydelse på Foreningsvæsenets Ud

vikling ved Møder, ved Udgivelse af Skrifter og ved Udsæt

telse af Prisopgaver for at tilvejebringe f. Ex. gode Modeller 

for Arbejderboliger og ved at påvirke Lovgivningsmagten til 

Bedste for hele denne Udvikling. 

I Wien beståer der en Central Verein für genossen

schaftliche Selbsthülfe, som ved Møder og Udgivelsen af Skrif

ter søger at fremme denne Sag. Ja i Stokholm består alt i 

nogle År et Sellskab för arbetareforeningers befræmjande, og 

lignende er Tilfældet i de fleste civiliserede Lande. 

Kun her er denne Sag aldeles overladt til sig selv og dens 

Udvikling er prisgivet tilfældige, ikke altid heldige, personlige 

Forhold. Dertil er den Sag dog for god og for vigtig. Det er der

for, jeggjentager det, dobbelt beklageligt, at den offenlige Opmærk

somhed for den ugunstig stillede Samfundsklasses Nød og 

Trængsler, ved Iveren for den frivillige Fattigforsørgelse, nu 

truer med at opsluge alle Kræfter og ledes ind i en fejlagtig Ret

ning , der aldrig vil blive den til virkelig Oprejsning eller Frelse. 

Yi ere kun en lille Del af et af vor Verdensdels mindre 

Folkefærd, vor Selvstændighed og vor Tilværelse er i høj 

Grad trængt og truet, vi, som for at modstå, burde udvikle 

enhver Kraft, der bor i os, til det Yderste, vi have ikke Råd 

til at ødsle med vore Kræfter. 










