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Aldre- og fattigforsorg
i ' l700- og 18O0-tallet

En folkepension ef et naturligt
gode i dag. Men samtidig er
det et aktuelt emne, for er der
okonomi i fremtidens Danmark
til at udbetale pension til de
mange aldre iforhold til de
f@rre erhvervsaktive, der skal
betale "gildet"?
I dette nummer af "Glemmer
du" kigger vi ti lbage i tiden og
ser pa udviklingen af eldre- og
fattigfofsofgen fra fattigforord-
ningen 1708 til lovene om al-
derdoms og fattigforsorgelse i
1891 med eksempler fra vores
egen kommune.

Pe aftegt

Var man gammel og skrobelig
var man henvist ti l enten famili-
ens eller kirkens barmhjertig-
hed. lvlen var man ibesiddelse
af fast ejendom sa fremtiden
rysere uo_
Nar @ldre mennesker solgte
deres ejendom betingede de
sig som regel at kunne blive
boende i deres tidligere hjem.
Der blev oprettet aftegtskon-
takter ifofbindelse med udste

delsen af skodet for at sikre de
eldre rimelige forhold i fremti-
den. I kontrakten blev der pr€-
ciseret, hvpr aftagtsfolkene
skulle bo og spise, og hvor
meget brandsel de skulle ha-
ve. De fik ofte et lille stykke
jord, hvor de kunne dyrke
g16nsagef, som de nye ejere
skulle selge for dem pa torvet.
Hvis de gamle blev syge, skul-
le def sofges for medicin eller
legehjalp. De skulle sidst
men ikke mindst have en an-
st€ndig begravelse.
Hvis aft€gtsfolkene ikke men-
te, kontrakten blev overholdt,
kunne de i stedet fa et belob
og forlade boligen. Det har sik-
kert ikke varet nemt for nogen
af partefne, men det var en
nodvendighed og opfyldte dati-
dens form for @ldreboliger og
eldreforsorg- men kun for de
fa, der havde ejet huse eller
g6 rde.
Det gik heller ikke altid godt,
hvilket en retssag fra 1658 kan
bevise. Aftagtskonen Mar-
chen Corneliusdatter boede
hos sin stedson Cornelius Ei
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bertsen iUllerup. Han lod sted-
moderen ligge iet uopvarmet
rum for ebne vinduer og forbod
hende adgang til stuen. Men
Jan Jansen fra St. l\y'agleby,
der sandsynligvis var en slagf
nang, blev forarget over forhol-
det der gr€nsede til vanrogt,
og han stavnede Cornelius Ej-
bertsen for misligholdelse af
aft€egtskontrakten. Man me
habe den gamle kone ikke var
dod af lungebetendelse, inden
Cornelius Ejbertsen fik pAbud
om at rette op pd forholdet.

Fattig og gammel

Indtil en forordning om fattig-
forsorgelse blev gennemfort i
1708 levede de fattige af de til-
faeldige almisser, der kom i kir-
kens bosse. Der blev valgt en
fattigforstander def skulle for-
valte de penge, der kom ikir-
kebossen ved frivil l ige gaver
og mulkter. Den forst kendte
fattigfo rsta nd e r iTernby sogn
var ejeren af Raagaard Jacob
Jansen. Han dode i 1677 og i
skiftet efter ham stod der bl.
a. .'.. saa findes i et Bord for
sig selv en gammel Pung 5
Daler 5 Ski ing i behold af de
fattiges Penge."

lTernby Kirkebog er regnska-
bet for de indsamlede penge
indtorL fta 1692-1720. | 1692
blev der indsamlet 34 sletdaler
dels gennem kirkebsssen eller
blokken, og de fattiges bosse
ved birketinget sandsynligvis
fra boder og gennem indsam-
linger vedjul, p6ske og pinse.
Pengene gik ti l ikke blot sog-
nets "verdigt trengende" fatti-
ge, handicappede, born og
gamle og de faiiiges begravel-
ser men ogsa tilfremmede i
sognet.
I lobet af de kommende ar
steg formuen til over 130 slet-
daler, men del var kun ca. 15-
20 o/o af bel6bet, der blev ud-
betalt.

Ternby Kikes kirkebosse eller
blok fra 16001allet
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1708 Iovgivningen

Den fgrste sociale lov her-
hjemme kom med forordnin-
gen a|24.9 1708. Det skete i
erkendelse af, at den hidtidige
praksis ikke slog til over for de
mange tiggere bade i by og pa
land. Forordningerne- en for
landsbyerne og kobstaderne
og een specielt fof Kobenhavn
benavnes : Forordning om
Betlere i Danmark saavel paa
Landet som i Kjobstederne.
Fofmelet var at forbyde tiggeri-
et og give de fattige en ret til
en vis forsorgelse af en offent-
lig fattigkasse, der skulle admi-
nistreres af provsten og her-
reds- eller tingfogeden. I prak-
sis var det pr@sten og lands-
byernes fogeder, der i falles-
skab administrerede fattigkas-
sen. Bidragene hertil skulle
komme fra sognets velhaven-
de og en fast arlig skat pdlig-
net sognets beboere. Bonder-
ne skulle endvidere bidrage
med naturalier.
Forordningen indebar endvide-
re, at fattige bofn skulle have
undervisning.
De der skulle have glaede af

den nye fattiglov vaf sognets
blinde, sengeliggende og de

der ikke kunne arbejde pa
grund af alderdom eller syg-
dom, samt sma foreldrelose
born, og andre der af lovlige
grunde ikke kunne klare sig
selv.
I Tarnby sogn blev der ianled-
ning af forordningen indkaldt ti l
et msde il irken for sognets
gerdmaend og husm€nd. Her
var sevel pfest, provst og bir-
kedommer til stede. Beboerne
blev opfordret ti l at tegne sig
for frivil l ige bidrag til de fattige
enten iform af rede penge el-
ler naturalier. Presten patog
sig som et godt eksempel at
huse og bespise den gamle
kromand Niels Hansen Bodker
for livstid. Husmendene teg-
nede sig for 1 mark for et 6r,
gardmaendene det dobbelte.
Senere indvill igede hver enkelt
landsby iat brodfode en eller
to fattige, hvis sognet betalte
for husly for disse. Man var i
det hele taget glade for, at
man nu med denne forordning
kunne undge de mange frem-
mede tiggere, da det nu blev
forbudt at tigge udenfor hjem-
sognet.
Hvis en fattig ved sin dod hav-
de modtaget fattighjalp i
mindst tre ar f6r sin dod tilfaldt
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eventuelle ejendele sognet.

Den nye ordning ser ikke ud til
at have kostet Tdrnby sogn
sarlag meget, meske havde
sognet ikke sa mange
"v@rdige" fattige, eller ogsA
var der begr€ensning i de en-
kelte bidrags storrelse. I gen-
nemsnit udbetalte Tdrnbys
fattigkasse arligt ca. 1 sletda-
ler ti l hver af de 16-20 fattige.
Fattigkassens formue var i
1720 steget ti l 607 sletdaler.
| '1778 blev def mulighed for,
at sognene kunne fd yderlige-
re belob ind til fattigkassen
ved en beskatning af jord og
ejendom samt afgift ved kob
og salg af ejendom.
Regnskabet for Tarnby sogns
fattigkasse 1780 sa saledes
ud:
Indtagter fra kassebehold-
ning, renter, tavle- og blok-
penge fra kirken,"Contingen-
ter" og frivil l ige gaver, penge
indkommet ved kob og salg af
ejendomme og mulkter: Det
belsb sig til 354 rigsdaler 4
mark og 10% sk i l l ing ia l t .
Udgifterne var delt op pa ma-
nedspenge til de " dertil ud-
navnte skrgbeligste og mest
nodlidende Sognets Almisse-
lemmer". Det var 18 personer,

der fordelte sig med 14 gamle
og svage, et for@ldrel@st barn
og tre vanfore og "afsindige".
Desuden var en udgiftspost :

"Penge uddelte til andre Sog-
nets Fattige som ikke nyde
Maandespenge, ved den al-
mindelige Distributs som
skeede ide samtlige Fattiges
Forstanderes Nerverelse hos
Sogneprestem sidstatuigte
18 December 1780". De var
delt op pd de enkelte landsby-
er og omfattede forst og frem-
mest gamle svagelige folk.
De fattiges begravelser blev
endvidere betalt efler ansog-
ning fra landsbyernes fattig-
forstandere.
"Andre Ekstfaofdinere Udgif-
ter ti l Fattige, der behovede
lidt Hjelp", skete ogsa efter
ansogning som det foregaen-
de. Sognepresten With be-
klagede sig meget i regnska-
bet over at skulle betale 6
rigsdaler og 3 mark til Sankt
Hans Hospital. Her var en
kvinde, der hevdede at v@re
fra Tiirnby indlagt, men ingen
i sognet kendte hende. Efter
ordre fra Amtmanden matte
fattigkassen bodel Presten
sknver surt, at man regnede
med at fe pengene igen efter
at have bevist, at kvinden ikke
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var fra sognet. Formalet var
"At ikke nogen Fremmed og
Uvedkommende skal indtr€n-
ge sig til at blive Sognets Fat-
iigkasse til stor Byrde uden
fgrst at have virkeligt Lem af
Taarnby [/]eni9hed"
I alt belob fattigkassens udgif-
ter sig ti l 170 rigsdaler. Kas-
sens beholdning var ved arets
udgang 717 r igsdaler  3  mark
og 6% sk i l l ing.

l\i led reglement af 5.7 1803
kom der mere precise fofmu-
leringef for administrationen af
fattigv@senet. Pa landet blev
der nedsat en fattigkommissi
on bestaende af sognepre-
sten, politimesteren en af de
storste lodsejere og 3 eller 4 af
sognels DeDoere.

Fratagelse af rettigheder

Ddrlige tider fdr som oftest fol
gef fof de socialt diirl igt stil lede
dengang som nu. Seledes og
sd i 180o-tallets begyndelse.
I l@bet af 1800 tallet fik det
retslige folger at modtage fat-
tighj€lp. Fra 1B0B havde en
fattighjalpsmodtager ikke f ri
redighed over sine ejendele. I
1824 blev det bestemt, at en
mand der nod eller havde nydt

fattighjalp, der ikke var ti lba-
gebetalt, skulle ansoge sog-
nets fattigkommission om lov
L I  d r  I  r u g d  @ g r E - ^ d u .

Med grundloven i 1849 fik bor-
gerne en forsorgelsesfet, men
samtidig mistede man sin valg-
ret, hvis man modtog forsor-
ge lse.
I lobei af 1800-tallet bLev der
oprettet fattighuse og garde,
de var med til at deklassere de
personer, der modtog fattig-
hj@lp.

Temby Fattighus

Ternby sogn fik ogsd et fattig-
hus omkring 1832. | 1834 val
der foruden opsynsmanden og
hans kone 34 beboere, heraf
var 3 indlagt pd sygestuen. 19
personer var over 50 ar , 8 var
botn.
Fattighuset, der tidligere havde
v€ret beboet af en gerdmand,
bestod i 1840 af en hovedbyg'
ning af mur og bindingsvark
med stratag med en gennem
gaende kvist. Huset var indret-
tet med en gennemgaende
gang, hvof der var 4 stuer med
en vindovn og to bil@ggerovn3
2 kamre og et kokken. Fra for
stuen var en opgang til kvisten,
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hvor der var 2 v@relser, over-
alt breddeloft og gulve. En
bygning mod syd af blandings-
tommer og lervagge og stre-
tag var indrettet ti l vognskur
port torvehus og et kammer.
En bygnjng mod vest af sam
me bygningsmade var indrettet
til port et kammer og to ode
rum, en bygning mod nord af
samme bygningsmede til to
kamre og et ode rum.
lvland og kvinder var adskilt,
og der var indrettet en speciel
sygeafdeling.

| 1B5B opstod der brand ifat
tighusets kvindeafdeling. En
st€rk ostenvind fik branden til
at brede sig til gArdene pa den
rnodsatte side af vejen, sd i alt
5 gdrde og 15 huse nedbr€nd-
te. [/]en ingen mennesker mi-
stede Iivet. [,4yndighederne fof-
sogte at fa to gamle kvinder ti l
at fremsta som synderne, da
de havde lavet kalfe i kakkel-
ovnen og ikke ivaskehuset,
hvor def var en skorsten. En
gammel murer, der havde ren-
set kakkelovnen, blev beskyldt
for ikke at have gjort dette or-
dentligt, hvilket man ikke kun-
ne forlange pa grund af hans
hoje alder og darlige helbred.
lngen fik dog skylden for bran-

den.
Et nyt fattighus blev bygget
kort efter.
Def er bevaret et par regn-
skabsboger fra fattighusets se-
nere tjd. Af disse fremger det
hvor stort antallet af faf
tiglemmmeil og syge var. l ja-
nuar kvarlal 1876 var der eks
23 maend i "Lemmeafdelingen"
og 22 kvinder i Fruentimmeraf-
delingen" og '18 indlagt pe sy-
geafdelingen. De fort€rede i
snit 91 pund brod pr person i
kvartalet. De blev forsynet med
havregryn, kammerpotter ( nat-
potter) trasko og t6j. Fattighu-
set betalte ligberere ved et
par begravelser, en enkelt
kvinde skulle fode og blev kort
ti l fodselsstiftelsen. Der var et
par skolesggende born, som
fik to skoleboger.
Forholdene pe fattighuset blev
kritiseret bl.a. i 1880, hvof sog-
neradet fik en kendelse for at
de var "ufyldestgjorende". Tolv
ar senere var det ikke forbed-
ret. Der var derlig luft og plads,
og bespisningen var ikke ner
se god som i et fengsel.
Skriitobak mette lemmerne og-
sa undv€fe.
Hvis man ikke opforte sig or-
dentligt, kunne man risikere at
komme pd en arbejdsanstalt. I
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1891 overfaldt to lemmer un-
der indflydelse af brandevin
en tredje. Voldsm@ndene blev
idomt 3 dage pa vand og
brod. Sagen kom for sognerd-
det, der fra okonomaen pd fat-
tighuset havde fdet oplyst, at
der var en hel del urolige og
drikfaldige lemmer. Disse ville
sogneredet forsoge ai sende
Pd  s r  I  a r  uE lu )d  , - Lo ,L

Faiiighuset eksisterede indti l
omkf ing  1920,  hvor  e jendom-
men blev indrettet t i l  en mere

Tnnh). Kn, Eneltnlst'ej 1930 ene.
Det titlllgerc Fatlighlr\ ) ltirnh:' :;a:<D
.htL.!lcn ltt)) /ik lentntrne tk:tturnL
ne l.ls.nlc /inc ,tuJ : Ok\c'tas.
Ilalkdtel. Sigt.htotl, Ol .,,! Bkol.ri"
ttIt ltl.kdge og ltrs

lystig foreteelse nemljg en kro.

Fattigloven af L april 1891

| 1856 havde man gennemfori
en lov, der ti l lod private fattig-

kasser.De ydede hj@Lp ti l ufor..
skyjdt tr@ngende uden, at det
fik de tidligere omtalte retslige
virkninger. Kassen besiod af
frivi l l ige bidrag i modsatning
ti l fattlgvasenets indtegter,
def kom fra skattef. Fra 1867
blev det t i l ladt kommunerne at
yde bidragtj l de privaie fattig-
kasser, sandsyn igvis for at fa
kasserne ii l  at over eve.
I lobet af de n€este drtier ar
bejdede staten hen imod en
mere human fati ig ovgivning.
Problemei var, om man skulle
folge den tyske fofsikringsmo-
del ellef f inansieringen skulle
ske gennem skatterne. l\,4en
fattigdommen var stor og man
indsd, at de mindrebemidlede
ikke havde midler t i l  at betale
forsikringspramier. Loven
blev dedor skattefinansieret.
Den gav mulighed for it i l f@lde
af uforskyldt irang at yde of-
fentl ig hj€lp uden fattighj@lps
virkninge( bl.a. tab af valgret)
Den forbod omgangsforsor-
gelse, her havde indkvarte-
rlngsv@rterne tidligere haft
mulighed for at forsomme de-
res  prgrer .
For at opna hjelp skulle man
have boet  i sognet  i  m inds t  5
dr, ellers blev udgifterne udlig-
net kommunerne imellem
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Man skulle endvidefe have
dansk indfodsret. Det medfor
te, at mange udlendinge ide
efterfolgende er sogte om
samme. I T6rnby Kommune
opnaede 50 personer dansk
indfodsret i perioden 1888-
1914,  men hvor  mange,  der f ik
afslag, vides ikke. Men folgen-
de tal giver et fingerpeg: i
1891 fik 2 tildelt indfodsret af
sogneradet, mens man afviste
B ansogere. Dansk indfodsret
gav endvidere adgang til alder-
domsforsorgelse.

Lov om alde rdom sfors orge lse
9. april 1891

lvled denne lov fik v@rdig
tr€ngende over 60 er en un-
derstoftelse efter skon. De
mafte ikke selv have bragt sig i
"trang" og ikke de sidste 10 er
have modtaget fattighjelp, el
ler have v€ret losgangere el-
ler tiggere. Hvis man havde
boet  ikommunen i  mindst  5  6r
og optyldte det foransteende,
var opholdskommunen forplig-
tiget ti l at udbetale understof
telsen, ellers udlignede man
kommunerne imellem.
Tarnby sognerad ssgte om ud-
sattelse af loven til 1. januar

1892, men det blev afvist.
Understottelsen skulle udgore
hvad der ti l enhver tad var nsd-
vendig til den pageldendes
underhold men indeholdt ingen
bestemmelser om mindstebe-
tao
Et udvalg blev nedsat af TArn-
by Sognered for at kigge ner-
mere pa lovens bestemmelser.
Det fremkom med forslag til
understottelsens stsrrelse,
nemlig arligt 300 kr. for @gte-
par og 200 kr. for enlige m€nd
og '175 kr. for enlige kvinder.
Men det holdt ikke ved for-
handlingerne i sognerAdet, for
belobet for egtepar blev sat
ned til 250 kr., de enlige mand
fastholdt deres 200 kr. men
enlige kvinder matte nsjes
med 150 kr. I Om dette har
v@ret et maksimumbelob va-
des ikke, men i 1898 var un-
derstottelsen kun 6 kr. pr. ma-
ned for bAde m€nd og kvin-
der, mens agtefolk fik 10 kr.
pr. mened, hvilket svarer ti l
henholdsvis 72 og 120 kr. pl
ar. En betydelig nedgang jfor-
hold til det fremsatte forslag fra
sogneredet  i  1891.
Disse to love blev model for
det danske velferdsamfund
med skattefinansieret offentlig
forsorg.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, sdL henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kanillevej 10
2770 Kastrup

, Ttf.32 46 05 45

www.bibliotektaarnb/.dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange
c1e.o-tcfnrcLerl in Ls

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen
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&

''KASIIRIUP GLAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
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