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Forord 

Siden begyndelsen af 1990’erne har bestyrelsen for Rockwool Fonden prioriteret 
forskning i arbejdsmarkedsforhold meget højt. I 1991 udskrev Fonden 
eksempelvis en prisopgave, der sigtede mod at fremkalde nye og utraditionelle 
forslag til at bekæmpe den dengang meget store danske ledighed. Denne 
interesse for arbejdsmarkedsforhold er siden blevet vedligeholdt og har med 
intervaller af et á to år resulteret i fremlæggelsen af nye forskningsresultater om 
indretningen af det danske arbejdsmarked og den måde, dette arbejdsmarked 
fungerer på.  
 
I forlængelse af denne til stadighed vedligeholdte interesse besluttede Rockwool 
Fondens bestyrelse sig i 2003 for, at det kunne bidrage til at skabe et historisk 
overblik over dette tema, hvis Fondens Forskningsenhed gennemførte et projekt, 
hvor Enheden analyserede den avisdebat, der har været ført om de ledige siden 
etableringen af et repræsentativt demokrati i Danmark. En historisk milepæl i 
denne periode ville jo i øvrigt være vedtagelsen i april 1907 af loven om 
anerkendte arbejdsløshedskasser, der altså netop fejrer deres 100 års jubilæum 
omkring tidspunktet for denne bogs publicering. 
 
Projektet blev overladt til cand.mag. Bent Jensen, der via sin forskning tidligere 
har beskæftiget sig med analyser af lange historiske forløb i de danske aviser, fx 
debatten om indvandrere til Danmark publiceret som De fremmede i dansk 
avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne (Spektrum, 2000). Sigtet med den nye 
analyse, der skulle omfatte de væsentligste dele af den politiske presse, var med 
andre ord at give en mere sammenhængende forståelse af, hvordan aviserne har 
debatteret de arbejdsløse i en 150-årig periode. I dette bind præsenteres 
resultaterne for perioden fra 1840’erne og indtil lovens vedtagelse i 1907. Bind 
II følger debatten frem til 1940’erne, og endelig vil en bog fra Gyldendal i løbet 
af 2007 give et overblik over hele debatten fra 1840’erne til 1990’erne. 
 
Under arbejdet med bogen har Forskningsenheden fået hjælp og vejledning fra 
tre hvert på deres felt særdeles kompetente forskere. Lektor, dr.phil. Ole 
Hyldtoft og seniorforsker, mag.art. Jette Drachmann Søllinge har med 
henholdsvis historikerens og pressehistorikerens øjne læst og kommenteret 
manuskriptet. Endvidere har forskningschef, cand.polit. Niels Ploug tilført sin 
omfattende viden om danske arbejdsmarkedsforhold til kommentatorernes kreds. 
Jette Drachmann Søllinge har desuden leveret materialet til bogens 
pressehistoriske gennemgang i kapitel 1. 
 
Foruden til disse kommentatorer skylder jeg en varm tak til den kreds af 
samarbejdspartnere i øvrigt, som har hjulpet undervejs i forløbet med denne 
publicering.  
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Bogens analyser bygger på avisartikler, indsamlet via Det Kongelige Biblioteks 
avislæsesal. Dette indsamlingsarbejde blev under Bent Jensens vejledning 
uddelegeret til en kreds af studerende: Iben Fritze, Jens Nielsen Gram, Pernille 
Parsberg Hansen, Rikke Lea Jensen, Rigmor Vogt Johnson, Christine Karen 
Kofoed, Tea Malthesen og Line Brix Overlund. Denne personkreds har lagt 
mange arbejdstimer på Det Kongelige Bibliotek og alle takkes for den 
grundighed og udholdenhed, de har udvist foran skærmene i avislæsesalen. 
 
I Danmarks Statistiks bibliotek har bibliotekar Ilona Csiky dokumenteret 
usædvanlig stor hjælpsomhed ved fremskaffelsen af den til undersøgelsen her 
omfattende sekundærlitteratur.  
 
I Forskningsenheden skylder jeg en særlig tak til sekretær Mai-britt Sejberg, som 
har korrekturlæst og klargjort manuskriptet til trykning. I Enheden har stud.polit. 
Mark Gervasini Nielsen desuden bistået med kompetent forskningsassistance. 
  
Endelig vil jeg takke Rockwool Fonden med dens bestyrelsesformand Tom 
Kähler og direktør Poul Erik Pedersen for en altid stor og usvækket interesse for 
Enhedens arbejde – også ved tilblivelsen af denne bog. 
 
 
Rockwool Fondens Forskningsenhed 
København, november 2006   Torben Tranæs 
 
 



Indholdsfortegnelse 5 
 

Indholdsfortegnelse 
Forord Af Torben Tranæs..................................................................................3 

1. Om undersøgelsen..................................................................................9 
1.1. Undersøgelsens sigte, afgrænsning af periode samt 

problemformulering...............................................................................9 
1.2. Undersøgelsens definitioner ................................................................13 
1.3. Pressehistorisk oversigt og udvælgelse af aviser .................................16 
1.4. Afgrænsning af materiale.....................................................................24 
1.5. Søgemetode..........................................................................................24 
1.6. Forskningslandskabet...........................................................................25 

2. Nedslag i debatten i første halvdel af 1800-tallet ................................39 
2.1. Overblik over kapitlet ..........................................................................39 
2.2. Fredskrise og teoretisk debat i England om arbejdsløshedens natur....39 
2.3. Malthus som nationaløkonom..............................................................41 
2.4. Sismondi: De tilbagevendende rystelser..............................................43 
2.5. David Ricardo og Says Lov .................................................................44 
2.6. Engelsk fagbevægelse og socialistisk kritik af den klassiske  

økonomi ...............................................................................................48 
2.7. Sammenfattende om England ..............................................................52 
2.8. Fredskrisen og debatten i Danmark .....................................................53 
2.9. En prisopgave i 1835 ...........................................................................57 
2.9.1. Den første besvarelse ...........................................................................58 
2.9.2. Den anden besvarelse...........................................................................60 
2.10. Sammenfatning af debatten i Danmark før 1848.................................63 

3. Debatten i 1848....................................................................................69 
3.1. Introduktion .........................................................................................69 
3.2. Februarrevolutionen i Paris..................................................................70 
3.3. Debatten i Fædrelandet ........................................................................75 
3.4. Den radikale position: Kjøbenhavnsposten .........................................82 
3.5. Almuevennen.......................................................................................85 
3.6. Den konservative presse: Berlingske Tidende og Flyveposten ...........86 
3.7. Sammenfatning ....................................................................................91 

4. Et mellemspil: Ledighedsdebatten 1850-1870.....................................95 
4.1. Frederik Dreier og Samfundets Reform...............................................95 
4.2. Krisen i 1857 og ændringer i fattiglovgivningen.................................97 
4.3. Avisdebatten om de ledige i 1850’erne .............................................101 
4.4. Pengepolitikken én gang til................................................................107 
4.5. Et bud fra dansk nationaløkonomi anno 1863 ...................................108 
4.6. Sammenfatning af debatten 1850-1870 .............................................111 

5. Da de arbejdsløse blev et emne i Rigsdagen Ledighedsdebatten  
1870-77 ..............................................................................................115 

5.1. Introduktion .......................................................................................115 



6 Indholdsfortegnelse 
 

5.2. Etablering af en socialistisk bevægelse..............................................115 
5.3. Ny lavkonjunktur og forstærket debat ...............................................121 
5.4. Et Fælledmøde ...................................................................................125 
5.5. Endnu et Fælledmøde ........................................................................128 
5.6. Udvandring som løsning på beskæftigelsesproblemet.......................131 
5.7. Regeringens reaktion og Social-Demokratens dækning af 

forhandlingerne i Folketinget.............................................................133 
5.8. Kampagnens dækning i andre dele af pressen ...................................137 
5.9. En afvisning fra Frederiksberg ..........................................................150 
5.10. Flugten til Amerika............................................................................152 
5.11. Sammenfatning ..................................................................................156 

6. Efter Pio: Debat under vekslende konjunkturer.................................163 
6.1. Introduktion .......................................................................................163 
6.2. Royal-møderne: Københavnske borgere samler ind til de ledige ......163 
6.3. Indsamlinger i provinsen og avisomtalen her af krisens  

gennemslag ........................................................................................166 
6.4. Social-Demokratens holdning til Royal-møderne .............................168 
6.5. Fornyede arbejderkrav til statsmagten ...............................................171 
6.6. De første år af 1880’erne ...................................................................176 
6.7. Vagabondage .....................................................................................180 
6.8. Ny krise ved midten af 1880’erne......................................................182 
6.9. Højres ”Arbeidsløshedslov” ..............................................................184 
6.10. Nye indsamlinger til de arbejdsløse...................................................190 
6.11. Korrektionen til loven om udbud og efterspørgsel: Den faglige 

organisering .......................................................................................196 
6.12. Bysanering og boligbyggeri som middel mod arbejdsløshed ............198 
6.13. Den statistiske afdækning af problemet.............................................204 
6.14. Sammenfatning ..................................................................................206 

7. Debatten fra 1890 til 1907 .................................................................214 
7.1. 1890’erne: Økonomisk fremgang og smidigere politiske  

konjunkturer.......................................................................................214 
7.2. Debatten om et socialdemokratisk forslag om statsbidrag til 

understøttelseskasser..........................................................................216 
7.3. Kampagner for en permanent og en ekstraordinær lovgivning..........221 
7.4. Et gennembrud i samlingen 1902-03 .................................................225 
7.5. Debatten blandt nationaløkonomer ....................................................225 
7.6. Den private filantropi levede videre i bedste velgående....................227 
7.7. Sammenfatning ..................................................................................229 

8. Sammenfatning af debatten indtil 1907 .............................................234 



Indholdsfortegnelse 7 
 

Appendiks De arbejdsløse og de fremmede ......................................................242 
1. Problemstillingen...............................................................................242 
2. De svenske indvandrere og en ny fremmedlov..................................242 
3. Svenskerne og arbejdsløshedsdebatten i Social-Demokraten............243 
4. Berlingske Tidendes dækning af de svenske arbejdere .....................249 
5. Sammenfatning af debatten om de svenske arbejdere og 

arbejdsløsheden..................................................................................251 

Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed  2000-2006.......................256 

Rockwool Fondens Forskningsenhed på Internettet .........................................260 
 
 
 



  
 

 



Om undersøgelsen 9 
 

1. Om undersøgelsen 

1.1. Undersøgelsens sigte, afgrænsning af periode samt 
problemformulering 

Litteraturstudier viser, at der mangler en samlet fremstilling af, hvordan det 
danske samfund efter den endegyldige etablering omkring 1850 af en 
markedsøkonomi, der omfattede hele landet og alle hovederhverv og brancher, 
har opfattet og debatteret de arbejdsløse i medierne. Dette værk søger at råde 
bod på denne mangel, idet medierne af hensyn til projektets realisme alene 
defineres som et udvalg af danske aviser, jf. den nærmere omtale af de 
repræsenterede aviser nedenfor under 1.3. Periodens nedre afgrænsning sættes 
konkret til foråret 1848, hvor enevælden afvikles. Trods enevældens fredelige 
overgang i mere demokratiske styreformer fandt der sociale uroligheder sted, 
bl.a. udtrykt ved århundredets første alvorlige strejke samt uroligheder blandt 
landarbejdere og husmænd på Sydsjælland. Arbejdsløsheden som tema kan altså 
være indgået i debatten i dette år. I dette og det følgende arbejdsnotat analyseres 
debatten frem til 1940’erne, mens en samlet fremstilling af hele periodens debat 
vil følge i en bog, Debatten om de arbejdsløse fra 1840’erne til 1990’erne, der 
udgives i 2007 på Gyldendals forlag. 
 
I Danmark har ledighed formentlig i større eller mindre udstrækning været 
erkendt som et samfundsmæssigt problem i alle årene fra 1848 til 2000, og 
allerede omkring 1820 blev selve ordene ”arbejdsløs” (”de arbejdsløse”) og 
”arbejdsløshed” brugt sporadisk i offentligheden, hvor det dog først slog bredt 
igennem i 1850’erne. Selv om problemet var erkendt, var der dog også, som det 
vil fremgå af bogen her, varierende synspunkter på, hvilke kræfter der sendte de 
arbejdsløse på gaden, og derfor også varierende forslag til, hvordan de ledige 
kunne skaffes i arbejde igen. Mange debattører hævdede også, at ledigheden i 
virkeligheden var selvforskyldt, fx som følge af almindelig dovenskab, 
strejkevirksomhed eller urealistiske lønkrav. 
 
Med en massiv tilstrømning af landarbejdere til byerne blev der videre frem 
gennem 1800-tallets anden halvdel tale om et mere vedvarende beskæftigelses-
problem, til tider yderligere forstærket af egentlige lavkonjunkturer. Da landar-
bejderne samtidig netop blev industriarbejdere, der – løsrevet som de var fra 
tidligere agrare sammenhænge – var fuldstændig afhængige af en fast flydende 
lønindkomst, blev de arbejdsløse mere synlige end tidligere og dermed et til-
bagevendende emne i aviserne, nu også under indtryk af dannelsen af en politisk 
presse i 1870’erne. Den samme synliggørelse af arbejdsløsheden fandt sted ved 
opløsningen af lavsvæsenets sociale sikringsordninger i 1860’erne, således at 
arbejdsløse svende herefter som de ufaglærte blev et tilbagevendende emne i 
aviserne. Senest fra 1860’erne førte kommuner og sogne da også en form for 
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”konjunkturregulerende lokalpolitik”, idet man igangsatte mindre anlægsarbej-
der under lavkonjunkturer for at hindre, at et uforholdsmæssigt stort antal af 
kommunens/sognets indbyggere kom ind under fattigvæsenet. Også disse akti-
viteter blev dækket i pressen, ligesom private indsamlinger og fagforeningernes 
indsamlinger til de arbejdsløse omtaltes i medierne med tilbagevendende 
mellemrum.  
 
Senest fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor en kommission nedsættes i 1903 med 
det formål at udarbejde et forslag til en lov om anerkendte a-kasser, bliver 
problemet af alle de politiske partier i Rigsdagen anerkendt som samfundsskabt, 
og det offentlige påtager sig et permanent medansvar for at lette følgerne af 
ledighed. Et første resultat bliver loven om anerkendte arbejdsløshedskasser fra 
1907. Staten griber ligeledes ind for at regulere ledigheden og de sociale følger 
af denne under Første Verdenskrig.  
 
Ud fra ovenstående oversigt kan formålet med analysen – ud over at skildre den 
mere kontinuerlige debat, der blev ført perioden igennem – præciseres som et 
forsøg på at afdække store kvalitative ændringer i debatten i takt med  
 

- overgangen fra landbrugs- til industrisamfund, 
- etableringen af det politiske system og fagbevægelsen i 1870’erne og 

fagbevægelsens videre udvikling, 
- paradigmeskift i den økonomiske teori i fortolkningen af ledighed og af 

det offentliges forpligtelser i forhold til de ledige,1 
- udviklingen og afviklingen af forskellige sociale utopier (syndikalisme 
- /kommunisme) og 
- den teknologiske udvikling. 

 
Analysen vil søge at fokusere på debatten om de arbejdsløse/de ledige – og ikke 
på den noget bredere debat om arbejdsløshed – selv om det i praksis ofte er så 
svært at skelne, at en sondring ikke giver mening. Tilsvarende kan emnet fra tid 
til anden være vanskeligt at afgrænse i forhold til en bredere debat om 
arbejdsmarkedspolitikken.  
 
Arbejdsløshedens omfang har konsekvenser for de beskæftigede: Høj ledighed 
modvirker lønstigninger og kan også have andre effekter, herunder hæve 
produktiviteten, påvirke den faglige og geografiske mobilitet samt skabe 
almindelig utryghed,2 og også disse implikationer vil blive inddraget, i det 

                                                      
1 Malthus, den klassiske tradition (Says lov), Marx, den tyske historiske skole, Keynes, 
monetarisme, struktur- og søgeledighed. 
2 Dr.polit. Jørgen Pedersen udtrykte denne dimension i klar tekst i bogen Fuld Beskæftigelse og 
økonomisk Tryghed fra 1945: ”Tænk paa, hvilket Mareridt det maa være for en Lønarbejder, at han 
har Mulighed for en skønne Dag at blive kastet ud i Arbejdsløshed uden nogen Udsigt til 
nogenlunde hurtigt at faa ny Beskæftigelse. Han har maaske en Arbejdsindtægt, der muliggør 
jævne Middelstandskaar: rigelig med Ernæring, ordentlige Boligforhold, rimelig Adgang til 
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omfang de indgår i debatten. For at sætte udviklingen i perspektiv indledes 
analyserne i kapitel 2 og 3 med en mere summarisk gennemgang af synet på 
arbejdsløshed i 1800-tallets første halvdel, herunder det ideologiske skift, der 
sætter ind med den økonomiske liberalismes gennemslag lidt inde i århundredet 
samt det såkaldte arbejderspørgsmåls etablering i offentligheden omkring 1850. 
 
Blandt delemner, der indgår i analysen, er i øvrigt: 
 
Avisernes syn på hvorfor den ledige er arbejdsløs: Konjunkturerne, forhold ved 
den ledige selv (frivillig ledighed, dovenskab eller urealistiske lønkrav), et for 
generelt højt lønniveau, indvandring af fremmed arbejdskraft, dårlig 
planlægning i erhvervslivet og det offentlige, mangel på investeringsvillig 
kapital eller en iboende og altid mulig systemfejl i form af en generel kapacitet 
til overskudsproduktion under industrielle produktionsformer? 
 
Hvorvidt de ledige betragtes som en trussel mod den sociale stabilitet eller 
omvendt som murbrækkere for social forandring: Dette emne vil især være oppe 
i debatten i perioder med social uro, fx i 1848, i tiden efter Pariserkommunen i 
1871, mod slutningen af og lige efter Første Verdenskrig, i 1930’erne og lige 
efter Anden Verdenskrig. 
 
I hvilket omfang de ledige betragtes som en trussel mod det offentliges 
finansielle stabilitet: Selv om det danske a-kassesystem siden etableringen af 
anerkendte a-kasser i 1907 til dels bygger på et forsikringsprincip, er det 
alligevel sådan, at staten dækker en ganske vist siden da varierende, men dog 
stor andel af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. I tider med høj ledighed kan 
det antages, at de ledige derfor af den beskæftigede befolkning betragtes som en 
finansiel trussel mod de offentlige finanser – og under alle omstændigheder som 
årsag til et øget skattetryk, jf. fx Torben Fridberg og Niels Ploug (2000).3 
 
Konsekvenserne for de ledige af arbejdsløshed: I hvilket omfang hævder 
debatindlæggene, at arbejdsløsheden påvirker de lediges levevilkår: Er der fx 
tale om en absolut eller relativ forarmelse, hvordan hævdes ledigheden at 
påvirke den somatiske og psykiske sundhed hos den ledige, hvilke konsekvenser 
har ledigheden for den arbejdsløses familieliv og forholdet til de sociale 

                                                                                                                                   
Adspredelse og Rekreation samt Mulighed for at give Børnene en ordentlig Uddannelse. Men en 
Arbejdsløshedsperiode paa et halvt eller helt Aar vil slaa Spillet helt over Ende, trykke ham ned 
paa et helt andet socialt Niveau, forstyrre hans Familieliv, nedbryde hans Nervesystem og 
Færdigheder og permanent gøre ham til en ringere Mand. Ja, maa ikke Frygten for, at noget 
saadant kan hænde ham, forpeste hans Tilværelse?” (Pedersen (1945), p. 7). 
3 De to forfattere undersøger via brug af Eurobarometer surveys fra 1984 og 1993 forskellige 
europæiske befolkningers holdninger til de arbejdsløse og arbejdsløshed som samfundsmæssigt 
problem. En af konklusionerne er, at især politisk tilhørsforhold på en højre-venstre skala har 
betydning for vurderingen af ledigheden som et samfundsproblem. Politisk tilhørsforhold 
overlejrer således betydningen af andre baggrundsvariable som socialgruppe, egne erfaringer med 
ledighed og køn (Fridberg og Ploug (2000), p. 334 ff.). 
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netværk, og risikerer de ledige at blive mere udsatte for at begå kriminalitet end 
de beskæftigede? 
 
Lønmodtagernes udstødning af arbejdsmarkedet og skjult ledighed: Risikerer 
lønmodtageren fx som følge af lang tids ledighed permanent at glide ud af 
arbejdsmarkedet for tidligt i den her behandlede periode at blive afhængig af 
privat velgørenhed og fattighjælp med tab af borgerlige rettigheder til følge? 
Hvornår og i hvilket omfang bliver den skjulte ledighed, dvs. den ledighed der 
reelt eksisterer, men som ikke indgår i den officielle statistik, genstand for 
opmærksomhed i debatten? 
 
Interne og eksterne vandringers betydning for de arbejdsløse: I lange perioder 
blev vandringer uundgåeligt tolket ind i sammenhæng med de ledige. 
Indvandringen af udlændinge samt de interne vandringer fra land til by bidrog til 
byernes ledighedsproblem, mens udvandringen i sagens natur lettede det 
demografiske tryk på ledighedstallene. Hvor centralt stod dette tema i debatten – 
og hvordan var de politiske synspunkter på emnet? 
 
Hertil kommer spørgsmålet: Hvad var avisernes mål? At påvirke den 
almindelige folkestemning, at skabe opmærksomhed om eller fremtvinge 
konkrete lovforslag (der fx liberaliserer adgangen til ydelser, påvirker ydelsernes 
størrelse eller sigter mod offentlige anlægsarbejder), at rejse krav om indsats af 
strengere modforholdsregler mod arbejdsløshedsbevægelser eller tværtimod at 
mobilisere til sociale omvæltninger? Når spørgsmålet om avisernes sigte med 
debatten rejses, må det også belyses, hvilken stabilitet og slagkraft, der lå i 
debatten.4 
 
I tilknytning til denne interesse for sigtet med kommunikationen kommer 
tillægsspørgsmålet: Hvem er det, der kommer til orde i de enkelte indlæg? 
Politikere, organisationsrepræsentanter, journalister og redaktører, arbejdsgivere, 
sundheds- og socialarbejdere eller de ledige selv? 
 
Da debatten naturligvis ikke førtes løsrevet fra den almindelige historiske 
udvikling, har det også været nødvendigt at inddrage så meget af den historiske 
kontekst, som det skønnes nødvendigt for at få den historiske dynamik med i 
analysen. Sigtet har fortsat været at belyse langtidsbevægelser, strukturelle 
forskelle og tilbagevendende variationer og sammenhænge.  
 

                                                      
4 Jf. Niels Thomsen (1979), p. 11, der ved indholdsbestemmelsen af ordet ”slagkraft” bl.a. nævner 
intensiteten af udsagnets følelsesmæssige ladning og informationsindholdet (”den ”kognitive” 
forankring: kundskab og forståelse”) (ibid. p. 11) samt koblingen til andre og måske allerede 
indarbejdede holdninger i befolkningen. 
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1.2. Undersøgelsens definitioner 

Det fremgik ovenfor, at begrebet arbejdsløs slog igennem i den danske 
offentlighed i løbet af 1850’erne efter at have været introduceret i sproget 
omkring 1820, eller måske endda tidligere.  
 
Ordbog over det danske sprog daterer den første registrerede brug af ordet til 
1834, men ved arbejdet med nærværende bog står det klart, at den første brug 
under alle omstændigheder kan tilbagedateres til efteråret 1819.5 Ordets 
anvendelse var dog endnu i 1830’erne og 40’erne mindre udbredt. Hvor 
forfattere, der debatterede emnet i slutningen af 1830’erne, kun lejlighedsvis 
bruger begreberne ”arbejdsløshed” og ”de arbejdsløse”, tager debattørerne 
omkring 1850 derimod i mange tilfælde direkte afsæt i de moderne begreber. 
Begrebsmæssigt er alle tekster, hvor ordet nævnes eksplicit og med en nutidig 
betydning, inddraget i analysen. Dertil kommer de artikler, hvor ordet ikke er 
nævnt direkte, men hvor det af sammenhængen fremgår, at der sigtes mod 
arbejdsløse, her praktisk defineret efter en tillempet ILO-definition som: 
Personer i den arbejdsduelige alder, der er uden lønarbejde eller beskæftigelse 
som selvstændige, og som samtidig er til rådighed for lønnet arbejde eller 
beskæftigelse som selvstændige, og som aktivt har søgt arbejde eller 
beskæftigelse som selvstændig inden for en given referenceperiode.6  
 

                                                      
5 Supplementsbindene til Ordbog over det danske sprog (Anne Duekilde (ed.), 1992) oplyser, at 
ordet ”arbejdsløs” første gang er registreret i Magazin for Kunstnere og Haandværkere, anden 
række 1830-34, bind 5 (1834), p. 421. Nærmere bestemt drejer det sig om artiklen ”Reise i 
Provindserne. (1833)”, der er en topografisk rejseskildring, forfattet af magasinets udgiver Georg 
Frederik Ursin. For omegnen af Næstved noteres det, at der findes to ”mærkelige Fabriker, Den 
Kongelige Linnedmanufactur og Glasværket paa Holmegaard” (p. 421). Førstnævnte var oprettet 
af storkøbmanden, konferenceråd Ryberg, der ”paa sine Godser ønskede at lede og uddanne Huus-
Industrien, eller her at grundlægge et Linnedmanufactur” (p. 421). Ved handelshuset Rybergs 
senere ophævelse kom manufakturen i statens eje, og da der ikke var købere ”maatte det for Staten 
blive vigtigt Deels at redde saameget, som muligt af den i Fabriken indestaaende Kapital, og især 
ikke at lade en Mængde duelige Arbeidere, som ellers vilde være udsatte for at blive arbeidsløse, 
savne Erhverv” (p. 421). For en tidligere brug af ordet ”arbejdsløs” taler, at forfatteren i det 
citerede ikke finder behov for at bruge en såkaldt stipulativ definition, dvs. en definition, der 
forklarer begrebets betydning for læsere, der ikke kan antages at have stiftet bekendtskab med det i 
andre sammenhænge. Som nævnt i hovedteksten kan en tidligere brug da også konstateres, idet 
sognepræsten Th. Lang i Den oeconomiske Correspondent i efteråret 1819 (pp. 206-212) omtaler 
problemerne med at sikre beskæftigelsen på Sjælland (jf. også gennemgangen i kapitel 2). Her 
skriver han bl.a.: ”Et Middel til at afhielpe Mangel og give de Arbeidsløse Leilighed til Fortieneste 
paa vore Øer, er Fiskeriets Drift paa vore fiskerige Kyster (…)”. I fiktionslitteraturen er den første 
notering af ordet hos Dansk Sprognævn Sophus Schandorphs Birgittes Skæbne (1888).  
6 Som nævnt i teksten er der tale om en tillempet ILO-definition, jf. fx ILO (2003), p. 475 f. ILO’s 
definition indeholder en række yderligere tekniske specifikationer, der imidlertid ikke er 
nødvendige at inddrage i analysen her. Helt operationel er den engelske nationale 
statistikproducent Office for National Statistics’ redigering af definitionen: ”Unemployment is a 
count of jobless people who want to work, and are actively seeking employment” (”Guide to 
Measuring the Jobless”, www.statistics.gov.uk, august 2002). 
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Udviklingen i den danske sprogbrug kan være inspireret af den tilsvarende brug 
af ordet ”unemployed” i England, hvor begrebet længe havde været en del af 
ordforrådet, idet unemployed er blevet brugt på tryk i betydningen ”ude af 
arbejde og søgende et sådant” siden 1600-tallet.7 Ordet ”unemployed” havde 
imidlertid en dobbeltbetydning, der til dels fortsætter ind i anden halvdel af 
1800-tallet, idet det også kunne dække over personer, der generelt var ude af 
beskæftigelse – uden at årsagen var eksplicit. Dvs. at hjemmegående hustruer og 
børn kunne falde ind under begrebet.  
 
Man kan heller ikke afvise, at en tilsvarende dobbeltbetydning på visse punkter 
har gjort sig gældende i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet, og at ordet 
tilmed har været brugt om personer, der var ude i en arbejdskonflikt. I artiklen 
”Om Forsikring imod Arbejdsløshed” føler forfatteren, cand.mag. Birger 
Hansted, fortsat i 1897 i Nationaløkonomisk Tidsskrift anledning til at 
præcisere: ”I sin videste Betydning omfatter Begrebet ”Arbejdsløs” hele den 
ikke arbejdende Del af Befolkningen, baade dem, der ikke behøve, dem, der ikke 
kunne, og dem, der ikke ville arbejde, foruden dem, der heller end gerne vil 
arbejde, men ikke kunne finde Beskæftigelse. Disse sidste, de saa kaldte 
”uforskyldt Arbejdsløse”, ere de Arbejdsløse i Ordets snævrere Betydning”.8 
Endnu i Statistiske Meddelelser i oversigten over antallet af strejker og lockouts 
udgivet 1901 hedder det om de udelukkede eller strejkende: ”Antal Arbejdere 
som Arbejdsstandsningen gjorde Arbejdsløse”.9 Artikler af denne type er 
imidlertid af indlysende grunde ikke inddraget i bogens fremstilling. 
 
I USA – med en senere industrialiseret økonomi end den engelske – var 
betydningen ”ubeskæftigede personer i generel forstand” karakteristisk nok den 
fremherskende indtil midten af 1870’erne, hvor der over nogle få år sker et skift, 
således at betydningen herefter overvejende falder på den nutidige forståelse af 
ordet, dvs. tvungen ledighed for personer i arbejdsstyrken.  
 
I sin bog Out of work. The first century of unemployment in Massachusetts 
(1986) omtaler Alexander Keyssar, hvordan The Massachusetts Bureau of Labor 
i 1878 gennemførte den første arbejdsløshedstælling i staten Massachusetts, idet 
man netop for første gang anvendte begrebet i sin moderne betydning.10 Denne 
anvendelse var i modsætning til begrebsbrugen ved en folketælling gennemført i 
staten bare tre år før, hvor den statistiske kategori ”unemployed” blev brugt 
bredt som betegnelse for personer uden for arbejdsstyrken. Omslaget kom altså 
over nogle ganske få år, og brugen lå derefter fast inden for et tiltagende 
industrialiseret samfund.  

                                                      
7 Alexander Keyssar (1986), p. 3 f. 
8 Birger Hansted (1897), p. 421. 
9 Her efter Jette Gerstrøm (1970), p. 50. 
10 Tællingen er omtalt i Danmark i 1888 i Nationaløkonomisk Tidsskrift i artiklen ”Arbejdsløs-
heds-Statistik” af Aleksis Petersen-Studnitz, jf. også den mere detaljerede omtale i kapitel 6. 
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Robert Salais, Nicolas Baverez og Bénédicte Reynaud (1986) afdækker i L’ 
ínvention du chômage på tilsvarende måde for Frankrig, hvordan begreberne 
”Chômage” og ”Chômeur” dukker op i offentligheden omkring 1870 som 
refererende til ledighed blandt privatansatte arbejdere.11 Et rent økonomisk 
fagsprog slår dermed igennem i aviser og tidsskrifter for dog først at optræde 
som en statistisk kategori i offentligt regi i 1896. 
 
Udviklingen i Sverige er blevet fulgt af Jonas Olofsson (1996). I Arbetslöshets-
frågan i historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet och social politik i 
Sverige 1830-1920 noterer han, at begrebet ”arbetslöshet” første gang anvendes i 
statsligt regi i den fattigdomsbetænkning, Fattigvårdskommiteen af 1869 ud-
sendte i 1870, og som i øvrigt førte frem til en nyordning af det svenske fattig-
væsen i 1871. Forskeren pointerer dog, at underbeskæftigelse/ledighed heller 
ikke var ukendte begreber i det svenske samfund før 1870: ”Tidigare talade man 
oftast om lösdrivare, sysslolösa, vagabonder, näringslösa eller arbetsföra utan 
arbetsförtjänst för att beskriva arbetslösa eller fenomenet arbetslöshet”.12 I den 
offentlige debat anvendes begrebet ”arbetslöshet” under alle omstændigheder fra 
1848, måske karakteristisk nok i det store europæiske revolutionsår. Thomas 
Magnusson (1990) nuancerer denne fremstilling ved at pege på, at begrebet ”de 
fattige” dog fortsat dominerer den sociale debat frem til begyndelsen af 
1880’erne. Derefter bliver debatten centreret om ”arbejderspørgsmålet”, herun-
der arbejdsløsheden som socialt problem. I 1888 afholdes den første kendte 
demonstration organiseret af arbejdsløse i Stockholm, og en arbejdsløsheds-
bevægelse indleder i samarbejde med fagforeningerne aktioner for at ændre lov-
givningen. Først i 1911 produceres dog en statistisk belysning af fænomenet, 
baseret på arbejdsløshedstal indsamlet af fagforeningerne. 
 
Ifølge denne korte redegørelse for den sproglige udvikling i fire andre lande – 
enten industrialiseret som det engelske eller på vej mod en industrialisering som 
det nordamerikanske, det franske og det svenske – ser det altså ud til, at en ny 
social konstruktion ”de arbejdsløse” eller ”arbejdsløsheden” er fuldt slået 
igennem ved udgangen af 1800-tallet, idet dog også disse samfunds agrare 
forløbere har kendt til og diskuteret underbeskæftigelse og egentlig ledighed. 
 
I denne undersøgelses titel indgår foruden ”de arbejdsløse” ordet ”debat” som en 
central betydningsbærende størrelse. I sin kernebetydning udtrykker debatbe-
grebet en mere eller mindre direkte dialog/meningsmodstilling mellem to eller 
flere individer (debattører), men kan også tolkes i en lidt bredere forstand som 
”opinionsytringer”, referater af politiske møder samt forhandlinger i Folketinget 
og Landstinget, den tegnede satire m.v. I analysen er valgt det noget bredere 
debatbegreb, og debatten ses altså som ytringer i bred forstand i opinions-
dannelsen vedrørende ”de arbejdsløse”, som defineret ovenfor. 

                                                      
11 Robert Salais, Nicolas Baverez og Bénédicte Reynaud (1986), p. 22. 
12 Jonas Olofsson (1996), p. 7. 
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1.3. Pressehistorisk oversigt og udvælgelse af aviser 

En egentlig pressehistorisk oversigt ligger uden for rammerne af denne bog, idet 
der i stedet henvises til en række grundige arbejder af pressehistorikerne Niels 
Thomsen (1972) og Jette Drachmann Søllinge (1989, 1994 og 1999) samt til 
disses fælles værk De danske aviser (1988, 1989 og 1991).  
 
Dog er en kort skitse af de generelle tendenser i pressens politiske 
udtryksmuligheder og tilhørsforhold nyttig som baggrund for analysen og dens 
materialevalg.  
 
Under Enevælden var pressen underlagt censur, hvis primære formål var at 
begrænse oppositionelle politiske ytringer. Det betød, at langt flertallet af de i 
øvrigt fåtallige aviser stort set ikke beskæftigede sig med politiske spørgsmål 
overhovedet og reelt var loyalistiske, hvilket i praksis betød konservative og 
kongetro. I 1830’erne fremkom efterhånden en oppositionspresse, hvis 
mærkesag var forfatningen, og som var tilknyttet en af flere grupperinger af 
nationalliberale politikere. 
 
Med Grundloven af 1849 var den politiske debat givet fri, og en mangfoldig 
dagspresse skød frem. Stort set alle disse blade var tilknyttet et politisk parti som 
talerør og mobiliseringsorgan. De eksisterende blade meldte mestendels hurtigt 
ud for Højre, der supplerede med flere nyetableringer, mens i tur og orden 
Venstre – samt i flere tilfælde de forskellige fraktioner af dette parti – 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre oprettede hver deres net af aviser ud 
over landet. Målet for hvert af partierne var at råde over et organ i hver by af 
blot nogenlunde størrelse: ”firebladssystemet”. Dertil kom et antal mere eller 
mindre upolitiske populæraviser i de største byer, især i København. 
 
Siden begyndelsen af 1900-tallet har den gennemgående tendens været en 
gradvis afpolitisering, en udvikling der igangsattes med ”pressereformen”, som 
gerne dateres til Politikens omlægning til moderne nyhedsavis i 1905. Fra at 
være mere eller mindre konsekvente partiaviser – hvis rolle i vidt omfang var at 
oplyse, mobilisere og hverve vælgere gennem politisk information og 
opinionsdannelse – har dagbladene løsnet båndene til partierne, ganske særligt 
efter at en omfattende bladdød efter Anden Verdenskrig betød, at de 
tilbageværende var enerådende inden for et givet område, og dermed var 
forpligtet til at nå alle indbyggere uanset deres partimæssige tilhørsforhold. Det 
har betydet, at den journalistiske dækning er blevet nogenlunde partimæssigt 
neutral, og at opinionstilkendegivelserne har antaget en mindre partispecifik 
karakter. 
 
Dette er baggrunden for den nødvendige afgrænsning af, hvilke aviser der indgår 
i bogens analyser. 
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Da landsaviserne har været de førende politiske meningsdannere samtidig med 
og i kraft af deres redaktionelle og oplagsmæssige dominans, er undersøgelsen 
primært baseret på de store landsaviser. Desuden er udvalget foretaget således, at 
de afgørende positioner hen over det politiske spektrum i dettes historiske 
udvikling er repræsenteret: Før 1850 de ”konservative” støtter for enevælden 
over for oppositionen: De Nationalliberale og de bondebevægelser, der udgjorde 
spiren til Venstre. Efter 1850 Højre/Konservative, Venstre, Socialdemokratiet 
(fra 1871) og Det Radikale Venstre (fra 1905). Indtil 1870 tillige De 
Nationalliberale samt fra ca. 1910 de revolutionære, først den syndikalistiske 
Fagoppositionens Sammenslutning frem til 1920, siden Danmarks 
Kommunistiske Parti. Socialistisk Folkeparti og en række mindre partier har 
ikke været i stand til at opretholde en presse i så lang tid eller med et sådant 
oplag, at den har haft nogen slagkraft i mediebilledet. 
 
Det betyder, at udvalget sammensættes af Berlingske Tidende 
(Højre/Konservativ), Social-Demokraten, Politiken (Det Radikale Venstre), 
suppleret med Morgenbladet (grundlagt 1873), samt Jyllands-Posten 
(Konservativ/uafhængig). Da Venstre pressemæssigt ikke har været repræ-
senteret blandt landsaviserne siden 1905, og dets agrare og moderate fløje aldrig 
har været det, inddrages endvidere den regionale provinsavis, der må betegnes 
som det mest markante talerør for Venstre: Fyns Tidende blev tidligt efter sin 
start et førende organ for Venstre, især dettes moderate fløj. Lejlighedsvis – især 
før 1950 – suppleres med andre Venstre-aviser, da landbrugets arbejdsmarked 
udviser større variation end byernes. Desuden inddrages, om end i mindre 
udstrækning, Solidaritet samt Arbejderbladet/Land og Folk (hhv. syndikalistisk 
og kommunistisk), der især benyttes i forbindelse med avisdebatten i 1917 og 
1918, i mellemkrigstiden og under besættelsen, da revolutionære strømninger 
var udbredte i de arbejdsløses rækker, eller hvor de arbejdsløse generelt kunne 
tænkes at give anledning til social uro. Tilsvarende benyttes DNSAP’s organer 
Nordjyden og Fædrelandet i begrænset omfang vedrørende perioden 1937-45. 
 
For også at inddrage oppositionelle aviser fra perioden før Social-Demokraten 
og Politiken første gang kom på gaden i henholdsvis 1872 og 1884, benyttes de 
københavnske aviser Fædrelandet, der var talerør for den nationalliberale 
opposition frem til marts 1848 og derefter for denne politiske grupperings 
Rigsdagsgruppe, og Kjøbenhavnsposten. Ingen af disse blade beskæftigede sig i 
videre omfang med landboforhold – der dog vedrørte langt hovedparten af 
befolkningen – så også Almuevennen benyttes periodisk til belysning af disse 
specifikke forhold.  
 
Da Berlingske Tidende i det meste af sin levetid har været lidet markant som 
debatorgan, og tillige mest appellerede til embedsborgerskabet, inddrager 
analysen også industriens førende organ Dagens Nyheder/Nationaltidende som 
supplement.  
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I det følgende gives – baseret på især Søllinge og Thomsen (1988, 1989 og 
1991) – en karakteristik af hver enkelt avis med henblik på at belyse udviklingen 
på nogle centrale dimensioner som politisk tilhørsforhold samt indholds- og 
læserprofil.13 
 
Først beskrives undersøgelsens centrale, primært de landsdækkende, aviser. 
Udgivelsessted anføres for aviser, der udkommer uden for hovedstaden. 
 
Berlingske Tidende begyndte at udkomme i 1749, oprindeligt som aftenavis, fra 
1847 tillige med en morgenudgave, der efterhånden blev den vigtigste; i 1913 
adskiltes de to udgaver definitivt, og aftenudgaven fortsattes under selvstændig 
titel, indtil den nedlagdes som dagblad i 1971 (delvis fortsat i Weekendavisen). 
Avisen var fra sin etablering et statsloyalt dagblad, der efter 1848 udviklede en 
moderat konservativ holdning og sjældent markerede sig polemisk. Den var 
erklæret konservativ frem til 1949, da den erklærede sig som uafhængig 
konservativ. Nyhedsmæssigt var den førende fra 1838, om end med en vis 
svækkelse i perioden fra omkring 1880 og frem til 1913, da den blev relanceret i 
pressereformens ånd. Avisen fik tidligt profil som erhvervslivets og by- og 
embedsborgerskabets blad. Læserne er i dag primært selvstændige og højere 
funktionærer. Avisens oprindelige titel var Kiøbenhavnske Danske Post-
Tidender, 1808-1832 hed den Danske Statstidende, hvorefter den 1833 skiftede 
navn til Berlingske Politiske og Avertissementstidende, hvilket den hed frem til 
udgangen af 1935, hvorefter den fik sit nuværende navn.  
 
Fyns Tidende (Odense; regionalavis) udkom i perioden fra 1872 til 1979. 
Politisk var avisen tilknyttet Venstre, 1890-1910 Rigsdagsgruppen for Det 
Moderate Venstre. Med solidt fodfæste blandt landboere, især gårdejere, og med 
udgangspunkt i politisk og grundtvigiansk præget oplysning og med en fjendtlig 
indstilling til det ”europæiske” Venstres åndsradikale fik avisen fremgang med 
en konsekvent tilslutning til de forhandlende, moderate fløje af Venstre. I 1902 
og nogle år frem var Fyns Tidende provinsens oplagsmæssigt største dagblad, 
oprindelig drevet frem af sin redaktør Jørgen Pedersen (red. 1873-1902), hvis 
artikler var vægtige indlæg mht. partilinjen. Bladet bevarede under efterfølgerne 
P.H. Nygaard og S.P. Qvist sin position som politisk dagsordensættende frem til 
omkring 1950, hvorefter det stivnede redaktionelt. 
 
Jyllands-Posten (Århus) er grundlagt i 1871. Bladet var fra begyndelsen 
landsdelsavis for Jylland, især dettes østlige dele, og fra 1935 efter indvielsen af 
Lillebæltsbroen tillige for Fyn, hvilket udmøntedes i et forsvar for især jyske 
erhvervsinteresser. Op gennem 1960’erne foretog avisen en kraftig redaktionel 
modernisering, og en navneændring i 1969 til Morgenavisen Jyllands-Posten 
signalerede et kraftigt fremstød øst for Storebælt, der førte til, at bladet blev en 
                                                      
13 Gennemgangen bygger desuden på Bent Jensen (2000), hvortil Jette Drachmann Søllinge 
leverede materiale til bogens pressehistoriske gennemgang, herunder væsentlige bidrag til flere af 
de her gengivne avisprofiler. 
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egentlig landsavis. Oprindelig var avisen politisk uafhængig, om end med en 
periodevis hældning til Mellempartiet, men erklærede sig 1877 for Højre (senere 
Konservative Folkeparti). Fra 1938 har den været uafhængigt borgerlig. Avisen 
har i hele sin levetid været kendetegnet ved skarpe standpunkter og været en 
markant tilhænger af økonomisk liberalisme. Indholdsmæssigt var og er profilen 
præget af politik og erhvervsstof, de senere år suppleret med en del seriøst 
kulturstof og idédebat. Læserprofilen er præget af selvstændige og højere 
funktionærer. 
 
Politiken begyndte at udkomme i 1884 som talerør for radikale kredse i Venstre 
– det ”europæiske” Venstre, de første 15 år anført af bladets redaktør, Viggo 
Hørup – for i 1905 at tilslutte sig det nydannede Radikale Venstre. I 1970 
erklærede avisen sig uafhængig radikal-socialliberal, en linje der siden hen, og 
især efter Aktuelts lukning i 2001 har positioneret avisen solidt på venstre side af 
det politiske spektrum. Avisens omlægning i 1905 var det første fuldt 
gennemførte udtryk for pressereformen: Rollen som partiorgan og den politiske 
meningspåvirkning blev nedtonet til fordel for en oprustning af nyhedsstoffet, 
hvis emnekreds samtidig blev udvidet, særligt hvad angik sociale og human 
interest-spørgsmål. Især prioriteredes den selvstændige nyhedsdækning til 
forskel fra den hidtidige tilstand, hvor avisernes flertal hentede stoffet hos 
hinanden. Reformen betød også en omlægning til et bredere spektrum af 
artikelgenrer, hvor reportage, baggrundsartikel og interview fik langt større 
betydning end tidligere. Politiken har altid satset på en stor redaktionel stab, hvis 
profil har skullet sikre en status som kulturavis med et tilstræbt image som avis 
for intellektuelle. Læserskaren er sociodemografisk spredt, men primært 
urbaniseret. I stigende grad findes læserne blandt funktionærer. Jf. også 
Morgenbladet. 
 
Social-Demokraten/Aktuelt blev lanceret som dagblad i 1872 under navnet 
Socialisten, men hed fra maj 1874 Social-Demokraten, udgivet med støtte fra 
fagforeningerne. I 1959 skiftede avisen navn til Aktuelt (1987-1997 dog Det fri 
Aktuelt). Bladet ophørte med at udkomme i april 2001. I bladets 
programerklæring fastslog redaktøren, Louis Pio, at dets journalister ville skrive 
ud fra et konsekvent arbejdersynspunkt, og at avisen i stor udstrækning i 
indenrigsnyhederne fra provinsen ville basere sig på egne lokale korrespondenter 
som et alternativ til de øvrige københavnske aviser, der blot klippede stof fra 
provinsaviserne. Endvidere nævnte Pio, at der løbende ville komme reportager 
fra kendte europæiske socialister, dvs. at bladet, som partiet, var tilsluttet den 
internationale socialistiske bevægelse. Avisen var gennem alle årene 
socialdemokratisk partiavis, hvilket udtrykte sig ved væsentligt større andele 
politisk stof og ved mindre adskillelse mellem nyheder og kommentarer end 
normalt i den øvrige landspresse. Social-Demokraten, der havde oplagsmæssig 
og til dels tillige økonomisk succes i tiden fra 1880 til 1914, var i det første tiår 
af 1900-tallet landets største, men fik derefter i stigende grad behov for tilskud 
fra fagbevægelsen, i vidt omfang fordi bladets ressourcer var blevet anvendt på 
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oprettelse af partiaviser over hele landet og ikke på dets egen konsolidering. Især 
efter Anden Verdenskrig havde avisen vanskeligheder med at fastholde oplaget, 
da den ikke fulgte med i den øvrige presses afpolitisering og øvrige 
modernisering. En relancering i 1987 kom for sent, og den redaktionelle 
uafhængighed blev ikke gennemført. Læserskaren var koncentreret om faglærte 
og ufaglærte arbejdere, fra ca. 1950 i stigende grad også funktionærer og 
pensionister. Som følge af emnets karakter vil netop Social-Demokraten/Aktuelt 
oftest i de enkelte kapitler være den avis, der er fremdraget mest materiale fra. 
 
De øvrige aviser, der benyttes som supplementer i analysen, præsenteres 
gennemgående mere kursorisk: 
 
Almuevennen udkom med 1-2 numre om ugen i årene 1842-1856 (fra januar 
1853 under navnet Folkebladet). Bladet, der udkom i et oplag under 1.000 
eksemplarer, var organ for den spirende bondebevægelse, og dets holdning var 
liberal-demokratisk; landbolovgivningen var et fremtrædende indholdselement. 
 
Dagens Nyheder udkom fra 1868 som konservativt organ og frem til 1873 som 
delvist populærdagblad. I 1889 blev det købt af C. Ferslew til at supplere 
Nationaltidende (s.d.). 
 
Flyve Posten udkom 1845-1870 som konservativt dagblad, frem til 1852 med 
træk af populærblad, hvorefter det blev et helstatskonservativt opinionsblad. 
Oplaget steg fra oprindeligt 7.000 til op mod 10.000 i 1852, hvorefter det faldt 
støt. 
 
Fædrelandet (nationalliberal) udkom fra 1834 som ugeblad og fra 1839 som 
dagblad. Avisen var fra starten et markant organ for de nationalliberale, og 
spalterne domineredes totalt af opinionsstof med særlig vægt på formidling af 
politiske principper, mens nyhedsstoffet forsømtes. Det forstod sig selv som ”det 
anerkendte autoritative talerør og det konkrete bindeled for det nationale liberale 
parti”,14 med stærk betoning af nationalitetskampen i Slesvig, Skandinavismen, 
bondereformer og kravet om en fri forfatning. Avisen var således organ for den 
politiske opposition mod Enevælden og blev idømt adskillige beslaglæggelser og 
bøder frem til 1848. Bladets akademiske stil med lange, krævende artikler gjorde 
avisen til et elitært organ med lille oplag, men med stor prestige i tiden frem til 
1864. Da det ikke evnede eller ville forny sig, gik det ind i 1882 (oplag i tabellen 
side 23). 
 
Fædrelandet (DNSAP) udkom fra januar 1939 til 4. maj 1945 som 
landsdækkende organ for DNSAP. Bladet var partiets officielle talerør, og 
indholdet var primært politisk propaganda. Tilsvarende var nyhedsstoffet stærkt 
politisk farvet, og den redaktionelle behandling præget af dels ukritisk hyldest til 

                                                      
14 Ole Stender-Petersen (1978), p. 14. 
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alt nazistisk og Det 3. Rige, dels provokerende udskældning af politiske 
modstandere, der hyppigt gik over i angiveri. Trods massive tyske tilskud kørte 
bladet med underskud. Oplagets størrelse fulgte den tyske krigslykke: Det steg 
fra oprindeligt ca. 4.000 over 12.000 i september 1940 og 23.000 sidst i 1940, 
for så at falde til 14.000 i 1943 og 10.000 i 1944. 
 
Kjøbenhavnsposten grundlagdes i 1827 som et kulturorgan, men blev i løbet af 
1830’erne repræsentant for den liberale opposition til venstre for de 
nationalliberale, hvis organ Fædrelandet det kritiserede for overdreven 
nationalisme og for at svigte det demokratiske program: ”Først Statsgrændsen og 
saa Constitutionen”.15 Avisen, der aldrig nåede mere end ca. 500 abonnenter, 
introducerede socialistiske forfattere og politikere for danske læsere og rejste 
sociale spørgsmål, herunder husmændenes krav om en jordreform i 1840’erne 
samt arbejdernes sociale og politiske interesser. Frem mod 1848 havde bladet 
udviklet sig til organ for radikalt-demokratiske kræfter, og det forfægtede 
hovedstadens rettigheder over for landdistrikternes ud fra en antagelse om, at 
København skulle lede en social omvæltning i kølvandet på demokratiets 
indførelse. Fra og med 1849 skete et brat skift i avisens holdning, der fra da af 
var helstatskonservativ og royalistisk, idet redaktøren J.P.M. Grüne anså 
kongemagten som et værn mod den fremstormende kapitalisme, der truede især 
de mindre håndværkere.16 Bladet ophørte udgivelse i 1856, og et forsøg på at 
genoptage det i 1858 holdt mindre end et år. 
 
Nationaltidende begyndte at udkomme i 1876 og blev i 1931 sammenlagt med 
Dagens Nyheder og under dennes titel. Avisen udkom til 1961 (1936-54 dog 
igen under titlen Nationaltidende). Den var konservativ og især indtil 1931 
borgerskabets blad. Fra 1936 var det ejet og præget af erhvervene, først og 
fremmest Industrirådet og Arbejdsgiverforeningen. Det indgik i den Ferslewske 
bladgruppe, der indtil 1931 omfattede Dagens Nyheder, henvendt til 
middelstanden, og Aftenposten beregnet for arbejderne (oplag i tabellen 
nedenfor). 
 
Nordjyden var DNSAP’s første forsøg på et dagblad. Det udkom i perioden 
januar-marts 1937 fra Allingåbro og henvendte sig især til de daværende 
Randers og Viborg amter. Redaktøren var den senere landsleder for partiets 
propaganda A. Langgaard Nielsen. Oplaget var formentlig nogle få hundrede 
(højest 1.000). Indholdsmæssigt var avisen præget af nazistisk-
ideologisk propaganda, men rummede til gengæld kun lidt egentligt 
nyhedsstof.17 
 
Solidaritet udkom som ugeavis fra 16.12.1911 og som dagblad fra november 
1918 til maj 1921 og var organ for den syndikalistiske fagopposition vendt mod 
                                                      
15 Ibid. p. 92. Dette værk er det autoritative vedrørende Kjøbenhavnsposten. 
16 Søllinge og Thomsen (1989), p. 108. 
17 For en nærmere omtale, se: Søllinge 2003 og Søllinge 2003-2004. 
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Socialdemokratiet og alt til højre derfor samt det parlamentariske demokrati i 
almindelighed. Avisen havde en kortvarig succes blandt arbejderne med et 
oplagsmaksimum i 1919 på 17.000. I maj 1921 blev avisen slået sammen med 
det kommunistiske dagblad Arbejdet (1920-21) til Arbejderbladet, der udkom 
1921-22 og igen 1934-41 som dagblad og organ for Danmarks Kommunistiske 
Parti. Indtil januar 1933 udkom avisen en gang ugentligt, derefter frem til 1934 
to gange ugentligt.18 I 1941 blev det standset efter tysk ordre, men udkom igen 
1945-90, nu under navnet Land og Folk. Det illegale Land og Folk begyndte 
udgivelsen under titlen Politiske Maanedsbreve fra 1941, der i manuskript blev 
fordelt til en række duplikeringsgrupper landet over. Oplagene varierede fra 250 
til 600 ved begyndelsen af perioden til op til 4.000 lige inden maj 1945. 
Læsertallene var dog væsentligt højere, da bladene cirkulerede fra mand til 
mand. Et bud kunne være 5 til 10 husstande pr. nummer. 
 
Disse aviser var under ét primært agitationsorganer, og deres relativt beskedne 
nyhedsstof var konstant underlagt propagandaens hensyn (oplag i tabellen side 
23).  
 
Morgenbladet begyndte at udkomme i 1873 som organ for Venstre i 
hovedstaden. Efter et par år blev det præget af Viggo Hørup, der gjorde det til 
organ for åndsradikalismen i almindelighed og det ”europæiske” Venstre i 
særdeleshed; selv blev han redaktør i 1880. Lederen af partiets reformvenlige, 
men grundtvigianske fløj, C. Berg fik i 1883 fjernet Hørup, der året efter startede 
Politiken (s.d.), mens Morgenbladet blev organ for det ”danske” Venstre, hvis 
manglende gennemslagskraft i hovedstaden betød en fatal svækkelse af bladet, 
der efter i 1890 at have tilsluttet sig det Moderate Venstre lukkede i 1892. 
 
I det danske pressebillede udgjorde de valgte aviser en betydelig del af det 
samlede dagbladsoplag. Alene på baggrund af de valgte avisers oplagsstørrelse, 
jf. tabellen på side 23, kan der ikke herske tvivl om, at analysen må opfange de 
centrale tendenser i debatten om de arbejdsløse gennem årene, ligesom debatten 
i disse aviser ikke blot er et udslag af, at emnet var på den politiske dagsorden, 
men også har bidraget til, at det vitterlig blev sat på dagsordenen. Dertil 
kommer, at samtlige valgte aviser har været repræsentative for de dominerende 
politiske kræfter perioden igennem, det være sig LO-området eller væsentlige 
grupper blandt arbejdsgiverne. 

                                                      
18 Kurt Jacobsen (1987), p. 164. 
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1.4. Afgrænsning af materiale 

Rent stofmæssigt er analysen afgrænset til de valgte dagblades debat om de 
arbejdsløse, om end en række monografier og tidsskriftsartikler, der har haft 
betydning for debattens forløb, eller som særlig tydeligt tegner tidsånden, også 
er inddraget. Hertil kommer indlæg i andre aviser, som enten ligger i forlængelse 
af en debat i en af undersøgelsens aviser, eller som senere starter en debat i 
disse. Som skildret ovenfor kan det være svært helt at holde debatten om ”de 
arbejdsløse” og ”arbejdsløsheden” adskilt, og i en del tilfælde har det været 
uundgåeligt at inddrage artikler, der primært handler om arbejdsløsheden, men 
hvor vendingen ”de arbejdsløse” alligevel er indholdt i teksten med en ny eller 
prægnant formuleret vinkel, der har gjort, at teksten er blevet anvendt i analysen. 
 
Ved valg af materiale er der foretaget en begrænsning i undersøgelsens 
datagrundlag. For at undgå, at undersøgelsen skal antage urimelige dimensioner, 
er anvendelsen af baggrundsinformationer vedrørende de enkelte debattører 
gennemgående begrænset til, hvad der er nødvendigt for forståelsen af de 
enkelte tekster. Det samme gælder omtalen af de begivenheder, debattørerne 
henviser til. Der er eksempelvis ikke gået tilbage til offentlige eller private 
arkivalier for at følge den konkrete udvikling bag avisernes ”historier”. Rent 
metodisk er denne procedure et udslag af, at undersøgelsens genstand er 
debatten om begivenheder – ikke de faktuelle begivenheder. Omvendt har det – 
som også tidligere nævnt – været uundgåeligt at inddrage den almindelige 
historiske udvikling for at forstå debattens dynamik. 

1.5. Søgemetode 

Som udgangspunkt for debatten om de arbejdsløse fra 1860’erne frem til og med 
1918 er anvendt artikelregistraturen til Berlingske Tidende og Politiken 1865-
191819 samt registraturen for Social-Demokraten 1872-1929. Da disse registra-
turer kun dækker tre aviser, er der suppleret med søgning i de øvrige af 
periodens aviser. Formålet var her at finde de væsentlige begivenheder og 
indlæg på feltet. For perioden fra 1914 frem til og med 1923 er desuden anvendt 
Danmark under Verdenskrigen og i Efterkrigstiden (Victor Elberling (1939)), 
der gengiver avisernes hovednyheder i denne periode, idet værket metodisk og 
med hensyn til intention er baseret på avisårbøgerne, der i 1939 var indarbejdede 
håndbøger.  
 
Fra 1924 og frem er avisårbøgerne blevet brugt som en vægtig indgang til 
stoffet. Endvidere er publiceringen af centrale debat- eller fagbøger blevet 
anvendt som orienteringspunkter, idet udgivelsen af væsentlige bøger ofte starter 
en avisdebat. Desuden er tidspunkterne for større begivenheder på området, som 
nedsættelsen af folketingsudvalg og vedtagelsen af nye love, blevet brugt ved 

                                                      
19 Jf. Frantz W. Wendt (1941-42). 
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søgningen i aviserne. Endelig har den anvendte sekundærlitteratur givet en 
række indgange til debatten. 
  
Med den anvendte søgemetode kan undersøgelsen langt fra hævdes at dække alle 
aspekter ved den historiske debat, men mange af højdepunkterne og centrale 
træk ved den generelle udvikling skønnes at være indfanget, ligesom det 
tidstypiske fremstår med tilstrækkelig prægnans, således at undersøgelsens 
problemformulering formentlig meningsfuldt kan besvares. Det står dog også 
klart, at filteret ikke kan være fuldt dækkende, og det kan ikke afvises, at en 
række væsentlige indlæg er blevet overset. Ved udvælgelsen af citater er der søgt 
at skabe en afvejning, således at der er lagt vægt på at bringe det tidstypiske, 
mens atypiske eller løsrevne meningstilkendegivelser kun bringes i det omfang, 
de repræsenterer brudflader i debatten, der peger fremad mod senere debatter. 
Herved er det tilstræbt at give et bredt og forhåbentligt dækkende billede af de 
forskellige perioders debat om de arbejdsløse. 

1.6. Forskningslandskabet 

Ved udarbejdelsen af denne analyse er det ikke lykkedes at finde historiske, 
analytiske fremstillinger med en tilgang, der i tidsmæssig bredde og tema er 
sammenfaldende med denne bogs problemformulering. Af arbejder, der 
emnemæssigt tangerer sigtet med bogen her, kan dog peges på en række især 
engelsksprogede værker.  
 
Amy Sue Bix (2000) belyser eksempelvis debatten om teknologisk 
arbejdsløshed i USA fra 1929-1981 med tilbageblik til 1920’erne, hvor der var 
en stærk fremskridtsoptimisme og tro på den teknologiske udvikling som 
forudsætning for den amerikanske livsstil baseret på et historisk og internationalt 
set højt forbrug. Denne fremskridtsoptimisme slog med den langvarige krise i 
1930’erne over i en stærk bekymring for teknologiens beskæftigelsesmæssige 
implikationer. Analysen inddrager fra tid til anden, men ikke systematisk, 
avisdebatten om teknologisk ledighed. 
 
Alexander Keyssar (1986) giver i sit arbejde et væsentligt bidrag til de første 100 
års erfaringer i USA med industrielt betinget ledighed via et studie af 
ledighedens historie i Massachusetts i perioden fra ca. 1830 til 1930. Heller ikke 
Keyssar nærmer sig en egentlig analyse af avisernes behandling af emnet, men 
inddrager lejlighedsvis avisartikler, ledere og læserbreve for at understrege sine 
pointer. Keyssars arbejde indeholder i øvrigt en gennemgang af 
arbejdsløshedsbegrebets etymologi i USA og England, jf. ovenfor. Gregory R. 
Woirol (1996) har med udgangspunkt i et resume af 1800-tallets debat om 
teknologisk arbejdsløshed analyseret engelske og amerikanske økonomers debat 
i 1930’erne og i 1960’erne om, hvorvidt ny teknologi på et aggregeret niveau 
skaber ledighed. Forfatteren følger primært debatten i den økonomiske 
faglitteratur, men inddrager også enkelte artikler i aviserne i sin analyse. En 
indsigt i den amerikanske debat om obligatorisk arbejdsløshedsforsikring, som 
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den udfoldede sig omkring 1930 i akademiske kredse, giver bogen Two 
Unemployment Insurance Debates (Arthur Sholts et al. (1930)).  
 
Fra den engelske forskning kan ligeledes peges på en række værker nærmere 
eller fjernere fra emnet ”debatten om de arbejdsløse”. Gareth Stedman Jones 
(1971) behandler forholdene for de kun lejlighedsvist beskæftigede i 
Victoriatidens London, herunder også de sociale klassers syn på denne store 
gruppe af mennesker. I analysen inddrages lejlighedsvis pressens dækning af 
emnet. Charlotte Erickson (1949-50) gennemgår, hvordan de engelske 
fagforeninger i 1800-tallet søgte at imødegå arbejdsløshed ved at understøtte 
arbejdsløses udvandring til kolonierne og Nordamerika. I analyserne inddrages 
henvisninger til avis- og tidsskriftsdebatten om de arbejdsløse og 
emigrationstanken. W.R. Garsides (1990) studier i arbejdsløshedens historie i 
den engelske mellemkrigstid og de forskellige ministeriers politik på området 
indeholder også nogle nedslag i pressedebatten. Det samme gælder en lang 
række engelske studier af ledighedens sociale og politiske konsekvenser samt af 
engelsk arbejdsmarkedspolitik, hvor Garsides referenceliste udgør en udmærket 
indgang til denne litteratur.  
 
Alan Booth (1987) analyserer, hvordan det påvirkede det politiske system, at der 
var 5 til 6 millioner vælgere, der hvert år fra 1922 til 1931 direkte var ramt af 
arbejdsløshed.20 Hertil kommer studier i den engelske organiserede 
arbejderbevægelse, der har udgjort et af de væsentligste forskningsområder i 
engelsk socialhistorie i anden halvdel af 1900-tallet.21 1980’ernes debat om 
sammenhængen mellem ledighed og sundhed belyses af Mel Bartley (1992) i 
bogen Authorities and Partisans. The Debate on Unemployment and Health. 
Bartleys arbejde er igen på sin side inspireret af C. Webster, der i 1982 i History 
Workshop Journal stillede spørgsmålet: ”Healthy or Hungry ”Thirties”?”, idet 
han afdækkede den engelske debat under depressionen om de sundhedsmæssige 
følger af massearbejdsløsheden. 
 
For Sverige er der allerede peget på Jonas Olofsson (1996) Arbetslöshetsfrågan i 
historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 
1830-1920, der ved siden af en analyse af udviklingen af den svenske politik på 
området gennemgår den ideologiske debat om arbejdsløshedens årsager og 
afhjælpning med inddragelse af den tilhørende avisdebat. Heller ikke her er 

                                                      
20 En af forfatterens pointer er, at ledigheden toppede som politisk tema i mellemkrigstiden under 
valgkampen i 1929, hvor ledigheden i øvrigt var den laveste i 1920’erne. Der behøver altså ikke 
nødvendigvis at være en direkte forbindelse mellem ledighedens størrelse og problemets placering 
på den politiske agenda. Når temaet toppede i 1929, og ikke i begyndelsen af 1930’erne, kan det 
bl.a. hænge sammen med en hård og uforsonlig faglig kamp under den engelske generalstrejke i 
1926. Den politiske prioritering af arbejdsløshedens bekæmpelse kan således ses som et forsøg på 
at dæmpe et socialt had i årene derefter (Booth (1987), p. 48 f.). End ikke i 1930’erne under den 
notoriske massearbejdsløshed nåede emnet samme politiske prioritet. Det hang så igen bl.a. 
sammen med, at den udbredte arbejdsløshed splittede Labour politisk. 
21 Pat Hudson (1996), p. xii ff. 
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vægten dog lagt på den systematiske afdækning af debatten i aviserne. Thomas 
Magnusson (1990) analyserer, hvordan den sociale debat i Sverige gik fra at 
være en debat om de fattige til at blive en debat om arbejderspørgsmålet, 
herunder arbejdsløshedsproblemet. Heller ikke denne analyse indeholder dog 
særligt mange henvisninger til avisdebatten. 
 
Tilsyneladende centralt står Rolf Ohlsson og Jonas Olofsson (1998) Arbetslös-
hetens dilemma – motsättningar och samförstånd i svensk arbetslöshetsdebatt 
under två hundra år, der dog som de to ovenfor nævnte arbejder kun indeholder 
få henvisninger til avisernes debat om emnet. I sammenhængen kan desuden 
peges på Per Gunnar Edebalks doktorafhandling (1975) Arbetslöshetsför-
sikringsdebatten. En studie i svensk socialpolitik 1892-1934, der ud over en 
række organisationstidsskrifter inddrager referencer til avisdebatten. Edebalks 
periodeafgrænsning er bestemt af, at 1892 var året, hvor de første a-kasser blev 
oprettet af fagforeningerne, mens året 1934 var tidspunktet, hvor Riksdagen 
besluttede, at staten skulle yde bidrag til en frivillig arbejdsløshedsforsikring 
administreret af fagforeningerne.22 Edebalk vender tilbage til emnet i bogen 
Välfärdsstaten träder fram. Svensk socialförsäkring 1884-1955 (Edebalk 
(1996)), idet han her forfølger udviklingen op gennem 1950’erne, hvor obligato-
risk forsikring på et tidspunkt var under politisk overvejelse. Endvidere skal 
nævnes K. Englunds (1976) Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-
1901, Nils Ungas (1976) Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912-34. 
Framväxten av den ”nya” arbetslöshetspolitiken samt Hans Wallentin (1987) 
Kring arbetslöshet och socialpolitik i Sverige sedan 1700-tallet. En levende 
svensk debat om samfundets muligheder for at styre produktionen må ind-
lysende inddrage arbejdsløsheden som argument, hvilket er afdækket i Leif 
Lewin (1967) Planhushållingsdebatten. 
 
Da 1800-tallets debat om fattighjælpen også ofte var en debat om næringsløshed, 
tematiserer en del bredere studier af 1800-tallets svenske sociallovgivning også 
de arbejdsløse og årsagerne til arbejdsløsheden.23 Blandt disse hører Arthur 
Montgomery (1934 og 1951) Svensk socialpolitik under 1800-tallet og G.B. 
Nilsson (1965) ”Svensk fattigvårdslagstiftning 1853-1871” i H. Berggren og 
G.B. Nilsson (eds.) (1965).  
 
Analyser af det svenske socialdemokratis historie, svensk arbejdsmarkedspolitik 
og forholdet mellem arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse behandler 
ligeledes sporadisk emnet ”de arbejdsløse” eller ”de arbejdssøgende”, se fx 

                                                      
22 Hvilket var sent i en nordisk sammenhæng, idet statslige bidrag til forsikrede ledige i anerkendte 
a-kasser blev indført i Danmark i 1907, i Norge 1906 og i Finland 1917 (Rita Knudsen (1989)). De 
svenske fagforeninger var yderligere relativt længe om at tiltræde ordningen med anerkendte a-
kasser, jf. Edebalk (1975), p. 190 ff. og Edebalk (1996), p. 129. For en koncentreret fremstilling af 
spørgsmålet om arbejdsløshedsforsikring i Sverige, se: Svante Nycander (2002), p. 39 ff. 
23 ”Arbetslösheten ansågs före första världskriget vara en fråga främst för den kommunale 
fattigvården”, Nycander (2002), p. 39. 
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Herbert Tingsten (1941) Den svenska socialdemokratiens idéutveckling Bd. 1 og 
2, Christer Lundh (1987) Den svenska debatten om industriel demokrati 1919-
1924. I. Debatten i Sverige, Christer Lundh (2002) Spelets regler, Berndt Öhman 
(1970) Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947, Lennart Delander, Ragnar 
Thoursie og Eskil Wadensjö (1991) Arbetsförmedlingens historia og Svante 
Nycander (2002) Makten över arbetsmarknaden. Hvis interessen alene ligger på 
debatten om de arbejdsløse, kan der imidlertid være langt mellem de relevante 
nedslag i pressedebatten.24 
 
I dansk forskning er det meget få arbejder, der systematisk nærmer sig 
avisdebatten om de ledige. Bent Jensen (1999) analyserer avisdebatten forud for 
vedtagelsen i 1907 af den første lov om anerkendte arbejdsløshedskasser samt 
debatten – også om de ledige – i tilknytning til K.K. Steinckes socialreform i 
1933. Hovedvægten er dog lagt på debatten om mulige incitamentsproblemer 
fremkaldt ved vedtagelsen af de to reformer. I tilknytning til den historiske debat 
om fremmed arbejdskraft dukkede arbejdsløshedstemaet ofte op i aviserne som 
argument mod import af fremmed arbejdskraft, og dette emne er for perioden fra 
1870 til 1990 behandlet i Bent Jensen (2000).25  
 
I forlængelse af et forskningsprojekt om beskæftigelsesforholdene i Danmark i 
det 19. århundrede, introduceret i Erhvervshistorisk Årbog 1974,26 fremlægger 
Johan Bender, Chr. R. Jansen og E. Korr Johansen (1977) en kildesamling med 
flere gode klip fra bl.a. aviserne om beskæftigelsesproblemer og forslag til deres 
løsning. Samlingen foregiver imidlertid ikke at være dækkende for tiden efter 
1850. Chr. R. Jansen har også senere publiceret om beskæftigelse og ledighed i 
anden halvdel af 1800-tallet, jf. Jansen (1981 og 1987). I en anden kildesamling 
– Socialpolitik i Danmark – fremdrager Claus Friisberg (1978) ligeledes en 
række artikler om debatten om de arbejdsløse. 
 
Også i dansk forskning og i specialer fra universitetsstuderende indgår debatten 
om de ledige desuden mere eller mindre sporadisk i en længere række af værker, 
der tager en mere afgrænset tidsperiode eller et delemne i arbejdsløsheds-
historien op til behandling. Ligeledes berører arbejdsmarkeds- eller 
socialpolitiske fremstillinger samt forskning i arbejderbevægelsens historie 
emnet.  
 

                                                      
24 Til det nævnte føjer sig også mere teorihistoriske arbejder om svenske økonomers analyser af 
arbejdsløshedens årsager og bekæmpelse, fx af Eskil Wadensjö om den såkaldte Stockholmer- 
skole, jf. Wadensjö (1988, 1991 og 1993) samt om enkeltstående økonomers bidrag til den svenske 
forståelse af konjunktur- og arbejdsløshedspolitik, se fx Eskil Wadensjö, Åke Dahlberg og Bertil 
Holmlund (eds.) (1989), samt det udvalg samme gruppe af økonomer har udsendt af Gösta Rehns 
skrifter (Eskil Wadensjö, Åke Dahlberg og Bertil Holmlund (eds.) (1988)). 
25 Der igen stedvis bygger på andres arbejder, jf. fx Richard Willerslev (1983), Bent Blüdnikow 
(1986) og Jørgen Würtz Sørensen (1988). I Sverige inddrager Tomas Hammar (1964) dette aspekt 
af den svenske avisdebat. 
26 Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen (1975). 
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Blandt disse arbejder kan nævnes Hans Sode-Madsen (1985), der belyser de 
offentlige og private foranstaltninger, der blev sat i værk over for unge ledige i 
perioden 1933-1950. Georg Nørregaard (1943) inddrager i sin fremstilling af 
arbejdsforholdene inden for dansk håndværk og industri i perioden 1857-1899 
avisernes samtidige behandling af emnet som primærmateriale, og dette gør han 
i et omfang, der har været særdeles nyttigt for fremstillingen i kapitel 2 til 6 i 
nærværende arbejde. Som Kristian Hvidt formulerer det i sin nekrolog over 
Nørregaard i Historisk tidsskrift: ”Med sit koncentrerede indhold er det et 
kildeværk med evighedsværdi (…) og vil forhåbentlig ikke blive glemt af 
fremtidens forskning i arbejderbevægelsens historie”.27 Også Nørregaards bidrag 
”Arbejderspørgsmaalet i Firserne” til Poul Engelstoft og Hans Jensen (eds.) 
(1930) Social Studier i dansk Historie efter 1857 bygger i vid udstrækning på 
Social-Demokraten som kilde. Harald Jørgensen (1940) Studier over det 
offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede er 
blevet brugt som en vigtig indgang til 1800-tallets fattiglovgivning med 
implikationer for de arbejdsløse. 
 
Henry Bruun (1938) inddrager datidens aviser i sin fremstilling Den faglige 
Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900, idet han ligefrem nævner i 
forordet, at ”Hovedgrundlaget for mit Arbejde har været Datidens periodiske 
Presse, derunder i første Række Arbejderbevægelsens egne Dagblade (…)”. 
Disse referencer er anvendt i den her foreliggende bog, hvilket også gælder 
referencer hos Else Rasmussen (1933) og Even Marstrand (1934).  
 
Oluf Bertolt, Ernst Christiansen og Poul Hansen (1954-55) skildrer først og 
fremmest Socialdemokratiets historie i Danmark, men i denne sammenhæng 
indgår fra tid til anden referater af Rigsdagens debatter om 
arbejdsløshedslovgivningen, ligesom man her kan finde en række nyttige 
dateringer for fremsættelse af lovforslag m.v. 
 
Blandt specialer, typisk fra 1970’erne og 80’erne, kan – uden at det følgende 
foregiver at være udtømmende – nævnes Erik Korr Johansen (1969) På 
baggrund af den almindelige økonomiske udvikling ønskes der en redegørelse 
for arbejdsløshedsproblemet i de danske byer i perioden 1835-70, Flemming 
Johansen (1975) Aspekter af dansk socialpolitik ca. 1912-22, Ervin Nielsen 
(1977) Venstres arbejdsløshedspolitik 1920-1932, Preben Etwil (1980) 
Forskellige aspekter ved arbejdsløsheden i Danmark 1900-1945, Tim Mogens 
Lindholm (1981) Socialdemokratiets forhold til arbejdsløshedsproblemet og de 
arbejdsløse i 1930’erne samt ikke mindst K.E. Holch Andersen (1969) 
Arbejdsløshed blandt byarbejdere 1870-1884. Dette speciale prøver at give et 
overblik over udviklingen i ledigheden i 1870’erne og første halvdel af 
1880’erne på baggrund af forskellige kilder, herunder en detaljeret gennemgang 
af omtalen af ledighedsproblemet i Social-Demokraten. Et andet speciale, der 

                                                      
27 Kristian Hvidt (1991), p. 201. 
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bør nævnes i sammenhængen, er Jette Gerstrøm (1970) Konjunkturer og 
arbejdsløshed i danske byer i årene 1885-1900 med hovedvægten lagt på 
forholdene i København.  
 
For den sene del af perioden repræsenterer Niels-Henrik Topp (1986) Udvik-
lingen i de finanspolitiske idéer i Danmark en eksemplarisk fremstilling af den 
danske økonomiske og til dels politiske debat om, hvordan staten kan reducere 
ledigheden gennem en aktiv finanspolitik. I sin fremstilling inddrager Topp en 
række avisartikler, der også bliver henvist til i bind II. 
 
Da svendevandringer/vagabondering var en udbredt reaktion på arbejdsløshed i 
1800-tallets Danmark (som det var det i andre vesteuropæiske lande), kan for 
1800-tallet også nævnes arbejder, der enten omtaler selve fænomenet eller 
gengiver den ret udbredte debat om vagabondering, der ofte var af socialpolitisk 
eller nationaløkonomisk karakter. Et eksempel er Aleksis Petersen-Studnitz 
(1884), mens Tyge Krogh (1987) behandler tidligere perioders løsgængeri og 
lovgivning derimod. 
 
Ved siden af de nævnte værker er der en lang række bøger, artikler og utrykte 
specialer, der behandler de økonomiske og sociale konsekvenser af ledighed i 
det industrielle samfund samt gør rede for udviklingen i a-kasselovgivningen fra 
1907 og frem. Det er her ikke muligt at give en bare nogenlunde udtømmende 
oversigt over denne litteratur, men en hel del forskning vil være inddraget som 
sekundærlitteratur i de følgende kapitler.28  
 
Mere overordnet er konklusionen også for Danmarks vedkommende, at der 
mangler en samlet fremstilling af avisernes debat om de arbejdsløse siden det 
industrielle gennembrud. 
 

                                                      
28 For en detaljeret oversigt over forskningen frem til 1981, se Gert Callesen, Hanne Caspersen og 
Knud Knudsen (eds.) (1981), p. 64 ff. og p. 124 ff. Jens Christensen (1978) giver ligeledes en 
oversigt over forskningssituationen omkring 1980.  
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2. Nedslag i debatten i første halvdel af 1800-tallet 

2.1. Overblik over kapitlet 

Selv om dette værk fordelt over to arbejdsnotater skildrer debatten om ledighed 
fra afviklingen af enevælden i 1848 og frem til 1940’erne, er det nødvendigt at 
give en række nedslag i den offentlige meningsudveksling, der blev ført om 
emnet tidligere i 1800-tallet. Dels kan træk fra denne antages at blive videreført i 
anden halvdel af 1800-tallet, dels kan en perspektivering bagud klarlægge, 
hvilke begreber og tendenser der fremstår som historisk set nye i forhold til den 
forudgående tidsalder, eller udtrykt på en anden måde: Hvordan begreberne 
”arbejdsløshed” og ”de arbejdsløse” opstod som sociale konstruktioner under 
ændrede økonomiske og politiske vilkår, samt hvilke argumenter der blev 
knyttet til de nye begreber.  
 
For at følge teoridannelsen om ledighed i datidens ubestridt mest udviklede 
økonomi tager kapitlet udgangspunkt i en gennemgang af situationen i England 
omkring 1815 efter afslutningen af Napoleonskrigene, hvor der var en meget høj 
arbejdsløshed og en livlig videnskabelig debat om arbejdsløshedens væsen. 
Denne teoridannelse påvirkede nemlig i højeste grad debatten i stort set alle 
vesteuropæiske lande i det meste af 1800-tallet. Dernæst sættes fokus på den 
hjemlige debat om ledigheden efter fredens indtog i Europa efterfulgt af nedslag 
i debatten i midten af 1830’erne, hvor en begyndende politisk offentlighed 
manifesterer sig i forhold til Enevælden, og hvor et af de emner, der tages op 
som et muligt kritikpunkt af et stivnet politisk system, er en mangel på 
beskæftigelse.  

2.2. Fredskrise og teoretisk debat i England om arbejdsløshedens natur 

Med Napoleonskrigenes afslutning blev Vesteuropa ramt af en omsætningskrise 
med indskrænkninger, omlægninger og tab af kapital inden for mange erhverv. I 
England, hvor arbejdsløsheden steg markant, mens lønningerne faldt, vedtog 
regeringen i 1817 en lov om statslån til offentlige arbejder, Poor Employment 
Act. Men arbejdsløsheden fortsatte med at være høj, og i 1818 var næsten 1,5 
millioner registreret som modtagere af fattighjælp, parish relief.29 
 

                                                      
29 William J. Barber (1967), p. 70. En egentlig ledighedsstatistik var selvsagt ikke etableret på 
dette tidspunkt. I det meste af 1800-tallet må man derfor i stort set alle europæiske lande bruge 
antallet af fattighjælpsmodtagere eller de offentlige udgifter til fattighjælpen som den bedste 
estimation på udviklingen i arbejdsløsheden. Der er tale om et meget groft skøn, idet også 
ubemidlede ældre, uforsørgede børn og invalide hørte til under fattigforsørgelsen. Dertil kommer, 
at allokeringen af midler til fattighjælpen var påvirket af de politiske konjunkturer, jf. fx Peter H. 
Lindert (2004), især p. 39 ff.  
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Thomas Robert Malthus, der på dette tidspunkt var professor i historie og 
politisk økonomi ved East India College,30 og en kendt person i den læsende 
offentlighed efter publiceringen af An Essay on the Principle of Population i 
1798,31 skrev indgående om årsagerne til arbejdsløshed i værket Principles of 
Political Economy, der udkom i 1820.  
 
Malthus’ første arbejde fra 1798 havde bl.a. på baggrund af erfaringer med den 
irske befolkningsvækst i 1700-tallet bragt et pessimistisk syn ind i 
befolkningsspørgsmålet. Malthus’ udgangspunkt var, at befolkningens størrelse 
begrænses af de tilgængelige fødevarer. Desuden antog han, at en befolkning 
ville vokse, når eksistensmulighederne tillader dette, og at denne vækst vil ske 
geometrisk, dvs. ved multiplikation. Denne befolkningsvækst vil over tid blive 
vanskelig at ernære, idet Malthus også antog, at fødevareforsyningen i bedste 
fald ville kunne øges aritmetisk, dvs. ved addition. På et eller andet tidspunkt vil 
befolkningen derfor blive begrænset af fødevareforsyningen, med mindre andre 
forhold som krig eller epidemier gør sig gældende.32 Malthus mente således 
ikke, at man kunne forvente sig noget af seksuel afholdenhed, og slet ikke efter 
indgåelse af ægteskab. Tidlige ægteskaber var derved ifølge Malthus og dennes 
intellektuelle arvtagere en god indikation på en truende høj fertilitet med dertil 
hørende ressourceknaphed og en øget lønkonkurrence. En økonomisk vækst 
ville ikke kunne løse problemerne, da den på langt sigt kun ville føre til en vækst 
i befolkningen, der ville presse pr. capita-indkomsten tilbage på et 
eksistensminimum. 
  
Malthus’ dystre tolkning var i klar modsætning til merkantilismen, der havde 
betragtet en hurtig befolkningstilvækst som en fordel for enhver statsdannelse. I 
Danmark var dette synspunkt endnu helt dominerende i tiden omkring de store 
landboreformer.33 Når befolkningsspørgsmålet inddrages her, er det fordi, det 
frem gennem 1800-tallet indgik som en tilbagevendende og ofte dominerende 
forklaring på fattigdom og ledighed hos mange forfattere: Fattigdom forårsaget 
af en hård lønkonkurrence og arbejdsløshed blev således opfattet som en 
konsekvens af de fattige klassers ubændige reproduktion, og ikke som en følge 
af den måde samfundet var indrettet på.34 

                                                      
30 Der var uddannelsessted for kommende funktionærer i British East India Company. 
31 Førsteudgaven udsendtes dog anonymt. Andenudgaven udkom i 1803 i en stærkt udvidet 
redigering. 
32 Her gengivet efter John Kenneth Galbraith (1988), p. 78 f. 
33 Hans Chr. Johansen (1968), p. 217 ff. indeholder en gennemgang af det teoretiske syn på 
befolkningsspørgsmålet i Europa og i Danmark i 1700-tallet. Se også Hans Wallentin (1987), p. 3 
ff. med særligt henblik på merkantilismens syn på løndannelsen. Tanken var, at en stor befolkning 
ville trykke lønnens højde, hvilket ville være til gavn for erhvervslivet og handelsbalancen. Det 
sociale spørgsmål var ofte fremmed for merkantilismen.   
34 Et tidligt dansk eksempel er F.C. Tryde (1816).  
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2.3. Malthus som nationaløkonom 

Nu i 1820 vendte Malthus sig med værket Principles of Political Economy 
Considered with a View to their Practical Application mod nationaløkonomi i 
bred forstand, herunder også spørgsmålet om den aktuelle krises årsager og 
mulige overvindelse. 
 
Tidsånden blandt arbejderne var så absolut til maskinstorm. I 1799 havde der 
været optøjer i grevskabet Lancashire, hvor arbejdsløse havde ødelagt de store 
maskiner i tekstilindustrien, og begivenhederne gentog sig fra 1811-16, idet 
bevægelsen fik navn efter dens formentlig mytologiske leder Ned Ludd: 
Luddismen. Aktionerne, der også inkluderede overfald på arbejdsgivere og 
skruebrækkere, blev så voldsomme, at der i 1812 indførtes dødsstraf for 
maskinstormere. 
 
Over for disse reaktioner på den nye teknologis indtog var Malthus – om end 
ikke med en direkte henvisning til urolighederne – afvisende. Investeringer i fast 
kapital gav, udover at være kilde til en fortsat øget samfundsmæssig rigdom, 
under normale forhold også en fortsat stigende beskæftigelse: ”I almindelighed 
er brugen af fast kapital gunstig for rigeligheden af variabel kapital; og under 
forudsætning af at markedet for de pågældende produkter kan øges 
forholdsmæssigt, vil hele værdien af en stats kapital- og indkomstdannelse blive 
væsentligt øget, og en massiv efterspørgsel efter arbejdskraft kan blive skabt”.35 
Malthus føjede dog til, at også distributionsapparatet – veje, havne og kanaler – 
forholdsmæssigt burde følge med udviklingen i den faste kapital. 
 
Den aktuelle krise talte imidlertid for, at der var behov for at relativere den 
franske økonom Jean-Baptiste Says antagelse om, at enhver produktion altid 
ville skabe sit eget forbrug. I korthed hævdede det, eftertiden har betegnet som 
Says Lov, at produktionen og den deraf flydende indtægtsdannelse altid ville 
skabe sin egen effektive efterspørgsel, som ville holde hjulene i gang og 
forhindre alvorlige og langvarige økonomiske kriser.  
 
Via produktionen og det efterfølgende salg fik arbejderne en løn, fabriksejerne 
en profit, jordejerne en jordrente og udlånerne af kapital en lånerente. Denne 
indtægtsdannelse ville dernæst – blev det antaget – per automatik gå til forbrug 
samt til investeringer i fast kapital, der tilsammen ville kunne holde 
beskæftigelsen i gang via opkøb af det totale udbud af varer.36 Skulle en del af 
indkomsten blive sparet op, ville renten formidle forbindelsen mellem opsparer 
og forbruger/investor. Og selv hvis dette i korte perioder ikke skulle ske, ville 

                                                      
35 T.R. Malthus (1820), p. 262. 
36 Says hovedværk var Traité d´Èconomie Politique (1803), hvor han bl.a. påtog sig at udbrede 
kendskabet til Adam Smith til den fransktalende verden. Say blev oversat, redigeret og 
populariseret til et dansk publikum i 1818 af Frederik Cortsen: Lære om almeen Velstand i 
Forbindelse med Statshusholdning efter J.B. Say. 
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priserne tilpasse sig nedad for at modsvare den mindre momentane efterspørgsel. 
Der ville derfor igen ikke eksistere noget overskud af varer og ikke nogen 
generel mangel på købekraft. Produktionen ville altså til stadighed generation 
efter generation i hovedtræk justere sig selv – ”harmoniøkonomien” som den 
svenske historiker Jonas Olofsson betegner den (Olofsson (1996)).  
 
Franskmanden afviste også forekomsten af, hvad vi i dag ville kalde teknologisk 
arbejdsløshed. Ved at indføre nye maskiner ville der ske en 
omkostningsreduktion, der ville blive efterfulgt af prisfald, hvilket igen ville øge 
efterspørgslen på produktet. Skulle markedet blive mættet som følge af prisfald 
på en type af varer, ville forbrugerne i givet fald have sparet penge, og denne 
øgede købekraft ville derpå kunne omsættes i en voksende efterspørgsel efter 
andre typer af varer. Selv hvis faldet i omkostninger ikke slog fuldt igennem i 
prisdannelsen, men i stedet i stigende profitter, ville problemet ikke være stort, 
da fabriksejeren så enten ville udvide sit personlige forbrug eller øge 
investeringerne.  
 
Say afviste naturligvis ikke, at enkelte firmaer kunne løbe ind i vanskeligheder 
som følge af en dårligt tilrettelagt produktion eller ændringer i forbrugernes 
smag. Men samlet set regulerede økonomien sig selv i fredstid og i normale 
høstår. Lignende tanker var i mere ufuldstændig form blevet foregrebet af Adam 
Smith, og selve ideen var også tidligere fremsat af en anden engelsk økonom, 
utilitarismens praktiske bannerfører James Mill. Uanset lovens proveniens var 
den nu under alle omstændigheder så almindeligt udbredt, at den nærmest havde 
karakter af dogme. Mere eller mindre eksplicit formuleret indeholdt dogmet også 
en afvisning af enhver form for statslig styring af økonomien for at fremme 
produktionen.  
 
Malthus konstaterede over for denne dogmatik, at loven om produktionens 
selvjusterende egenskaber helt åbenlyst var sat ud af kraft efter 1815, hvor 
freden ellers burde have bragt øget velstand til landet. Nogle antog, at der var 
tale om tilpasningsproblemer, hvor fast kapital fra de sektorer, der havde 
fremstillet krigsmateriel, først skulle have tid til at blive kanaliseret over i den 
civile produktion. Andre hævdede, det var de høje skatter, der gjorde sig 
gældende, og atter andre at der herskede en generel mangel på kapital. Her fem 
år efter krigens afslutning, hvor forholdene for længst burde have stabiliseret sig, 
afviste Malthus imidlertid, at det var mangel på kapital eller et misforhold i 
allokeringen, der var årsag til den høje ledighed: Europa ligefrem flød over med 
kapital, der ikke kunne finde fornuftig investering. Ondet måtte i stedet søges i et 
svigtende forbrug: ”Et stort fald i efterspørgslen og forbruget”.  
 
Den svigtende efterspørgsel hang så igen sammen med, at skatterne trods alt var 
blevet lettet efter krigen, og at mange i middel- og overklassen havde valgt at 
spare ekstra op i stedet for at forbruge mere. Samtidig var Englands 
produktionsapparat vokset betydeligt under den langvarige krig med dennes 
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enorme efterspørgselspres. Der var altså en disproportionalitet mellem landets 
produktive evner og befolkningens villighed til forbrug. I de lande, hvor 
kapitalapparatet ikke var vokset så meget, ville krisen derimod slå mindre hårdt 
igennem. 
 
For at komme ud af krisen anviste Malthus tre veje: En øget indkomstudligning 
(skabt via en mere ligelig fordeling af fast ejendom, hvor især de store godser 
blokerede for mere lige forbrugsmuligheder), en forøgelse af indenrigs- og 
udenrigshandelen samt opretholdelse af gruppen af såkaldte uproduktive 
arbejdere samt arbejdere beskæftigede ved offentlige anlægsarbejder. Den 
engelske demograf og nationaløkonom, der ellers var kategorisk i sin afvisning 
af tildeling af fattighjælp til arbejdsduelige mennesker under normale forhold, 
præciserede: ”Det er også en vigtig viden, at det, i vores bestræbelser på at 
hjælpe arbejderklassen i en tid som denne, er ønskværdigt at beskæftige en del 
mennesker ved uproduktivt arbejde, eller i det mindste arbejde, hvis ydelser ikke 
bringes til salg på et marked, eksempelvis veje og andre offentlige arbejder”.37 
Malthus var dog ikke for optimistisk mht. kurens effektivitet. Det var begrænset, 
hvor meget staten kunne og burde gøre – en jordreform lå fx helt uden for 
Malthus’ forestillingsverden, selvom han havde rejst problemet med den skæve 
jordfordeling – og krisen kunne blive kronisk. 

2.4. Sismondi: De tilbagevendende rystelser 

Året før Malthus debatterede mulig underbeskæftigelse, gjorde svejtseren J.C.L. 
Simonde de Sismondi sig inde på kontinentet til talsmand for en ligefrem 
kronisk mangel på balance i den kapitalistiske økonomi. 
 
Sismondi var en af de første økonomer, der erkendte og karakteriserede de 
sociale klasser: En udbyttende over for en udbyttet klasse.38 Det centrale 
synspunkt i Nouveaux principes d´économie politique (1819) var, at der i det 
industrielle samfund ikke kunne være nogen varig ligevægt mellem produktion 
og forbrug. Med de kapitalistiske produktionsforhold, og kapitalejerens 
tilegnelse af en del af gevinsten som følge af en uretfærdig fordeling af udbyttet, 
mistede samfundet således hele tiden forbrugsmuligheder. Dvs. at forbrugska-
paciteten ikke som i de tidligere samfund modsvarede produktionskapaciteten, 
og urealiserede varer hobede sig hele tiden op på lagrene. Alvorlige kriser ville 
derfor ifølge Sismondi give tilbagevendende rystelser af de industrielle samfund.  
 
For Sismondi var en teknologisk betinget arbejdsløshed også en vedvarende 
kendsgerning: Enhver ny maskine kastede arbejdere ud i arbejdsløshed, idet 
industriherren med en større fast kapital og færre arbejdere producerede det 
samme eller mere, end før maskinen blev indført. Industriens evne til fornyelse 
kastede således arbejderne ud i en evig underbyden af deres arbejdskraft. 

                                                      
37 Malthus (1820), p. 511. 
38 Galbraith (1988), p. 89 ff. 
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Sismondis tolkning af denne kroniske ubalance mellem produktion og forbrug 
skulle blive en tilbagevendende pointe i de europæiske socialisters og 
kommunisters argumentation. For Sismondi lå løsningen i en økonomisk 
regression i form af en tilbagetrækning til landbruget og håndværket, hvor 
håndværkeren stort set producerede for et kendt marked. Med en tilbagevenden 
til dette økonomiske Arkadien ville også modsætningen mellem en udbyttende 
og en udbyttet klasse blive ophævet. 
 
En anden mulighed var en mere aktiv statsmagt, der skulle forhindre arbejderne i 
at underbyde hinanden og sikre gennemførelsen af sociale ordninger, hvor bl.a. 
arbejdsgiverne blev forpligtet til at sikre arbejderens eksistens i tilfælde af 
arbejdsløshed: ”Der vilde blive ringere Fristelse for en Fabrikant til at indføre en 
Maskine, naar han vidste, at de Arbejdere, som mistede deres Brød, skulde 
underholdes af ham.”39 Arbejdsgiveren skulle også forpligtes til at forsørge 
gamle og svage arbejdere. 

2.5. David Ricardo og Says Lov 

I de kommende år, hvor krisen rent faktisk blev overvundet med en 
højkonjunktur fra 1822 og frem, tabte Malthus’ relativering af Says Lov igen 
interesse inden for den klassiske nationaløkonomi. Tidens førende økonom 
David Ricardo havde, allerede før Malthus udgav Principles of Political 
Economy, publiceret On the Principles of Political Economy and Taxation 
(1817, dansk udgave 1839) – Malthus’ senere arbejde var i vid udstrækning 
udformet som kommentarer til dette værk – og Ricardo tøvede ikke på trods af 
fredskrisen med at insistere på produktionens og forbrugets indbyrdes så heldige 
dialektik.  
 
Ricardo anerkendte som Say betydningen af skift ”i Smag og Lune”, og nye 
afgifter kunne ændre på den relative efterspørgsel mellem varegrupper, men i 
hovedtræk ville økonomien være selvregulerende. Det samme ville gælde 
virkningen af en fredskrise som den engelske efter 1815. Det ville tage nogen tid 
at dirigere kapitalen fra krigs- til fredsproduktion. Men når kapitalen med mere 
eller mindre træghed fandt de nye forretningsområder, ville nationen igen gå 
frem i velstand. 
  
Ricardo anerkendte, at krisen ville være stærkere, jo mere fast kapital samfundet 
disponerede over. I samfund, hvor arbejdskraften var helt afgørende for 
produktionen, kunne man derimod flytte denne produktionsfaktor næsten fra den 
ene dag til den anden. Det rige samfund burde dog ikke klage over dette, da 
produktionsmulighederne var så fremragende i øvrigt. I den videre debat tøvede 
Ricardo da heller ikke med – sammen med andre af tidens førende økonomer – 
at skyde løs på Malthus. Da der samtidig kom et konjunkturomslag, kunne Say 

                                                      
39 Harald Westergaard  (1896), p. 105. 



Nedslag i debatten i første halvdel af 1800-tallet 45 
 

og Ricardo efter datidens bedømmelse få overvejende ret i deres antagelser, der 
ved midten af 1800-tallet var styrende for den ikke-socialistiske offentligheds 
syn på økonomiens virkemåde: ”Godtagelsen af Says lov blev målestokken for 
enhver anstændig videnskabelighed inden for økonomi. Det var lakmusprøven, 
ved hvilken agtværdige videnskabsfolk adskilte sig fra kvaksalvere, de naive, 
som ikke kunne eller ville indse, hvor tydeligt produktionen skabte sin egen 
efterspørgsel”.40 
 
Rent definitorisk var mangel på efterspørgsel umulig. Det betød fortsat, at alle 
overvejelser om statslige indgreb for at sætte økonomien i gang, var 
unødvendige: Man skulle ikke opfinde en kur for en sygdom, der ikke fandtes. 
Statens mulige indgriben kunne ifølge Ricardo ligefrem være skadelig, da 
samfundet, som han mente, kun kunne disponere over en én gang fikseret 
kapital, herved ufrivilligt tog produktionsfaktorer fra den private sektor: ”Hvis 
Aktiviteterne i en Erhvervsgren opmuntres, ville Aktiviteten i en anden blive 
presset ned”.41 Ifølge den klassiske økonomis tankegang var det således 
skadeligt, hvis staten satte offentlige og ufinansierede arbejder i gang for at 
bekæmpe arbejdsløsheden. Priserne og renten ville stige, og de nyetablerede 
offentlige arbejdspladser ville fortrænge arbejdspladser i det private 
erhvervsliv.42 
 
Nutidige engelske økonomer og historikere taler ligefrem om, at ”the Ricardian 
economic system” var dominerende i engelsk politik og økonomisk tænkning i 
perioden fra 1820 til 1870, og Says lov blev ved at være lærebogsstof helt frem 
til slutningen af 1920’erne: ”I de næste godt 100 år gik Ricardo, som fulgte Says 
forskrifter af med sejren. Som Maynard Keynes sagde med en af sine 
opsigtsvækkende iagttagelser, erobrede Ricardo England i dette spørgsmål på 
samme måde som Inkvisitionen erobrede Spanien”.43  
 
I de sidste faser af livet synes Ricardo dog at have udvist en vis svaghed i troen 
på økonomiens altid selvregulerende virkning. I den tredje udgave af On the 
Principles of Political Economy and Taxation antydede han muligheden af en 
vis teknologisk betinget arbejdsløshed. Ricardo anerkendte således, at et større 
beskæftigelsesproblem kunne opstå, hvis investeringer i nyt maskineri blev 
finansieret ud af den variable kapital, dvs. fra udlægget til køb af arbejdskraft, og 
ikke af profitter og renter. Ifølge Ricardo var dette dog netop undtagelsen, da de 
faste investeringer under normale forhold blev foretaget ud af profitter og 
opsparing. Den cirkulerende lønsum, der bestemte efterspørgslen på 
arbejdskraft, ville dermed normalt ikke blive reduceret. 
 
 

                                                      
40 Galbraith (1988), p. 72. 
41 Ricardo (1839), p. 13. 
42 Jf. også Niels Kærgård (2004), p. 22. 
43 Galbraith (1988), p. 76. 
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Thomas Robert Malthus fremførte den tankegang, at langvarige kriser kunne opstå som 
følge af et underforbrug. Den engelske fredskrise efter 1815 var et sådant eksempel på 
en langvarig krise. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen. 
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David Ricardo var modsat Malthus en fortaler for økonomiens selvregulerende 
egenskaber. Produktion og efterspørgsel – blev det antaget – ville altid følges ad. Foto: 
Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen. 
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Synet på økonomiens ligevægt adskilte altså Ricardo fra Malthus, men dette 
forhindrede ikke, at Ricardo førte de fordelingsmæssige implikationer af 
Malthus’ befolkningslære over i sit økonomiske system. Befolkningslærens 
forudsigelser dikterede således også ifølge Ricardo løndannelsen for de laveste 
klasser, der altid ville reproducere sig til eksistensminimum. Eller formuleret 
som den såkaldte ”jernhårde lønningslov”, hvorefter reallønnen var bestemt af 
eksistensminimummet: ”Hvis politiske myndigheder eller venlige arbejdsgivere 
prøvede at sætte lønnen over eksistensminimummet, ville det blot resultere i en 
uholdbar stor befolkningsvækst, der tvang lønnen ned igen”.44 

2.6. Engelsk fagbevægelse og socialistisk kritik af den klassiske økonomi 

Selv om den teoretiske behandling af emnet gled i baggrunden i takt med, at 
fredskrisen blev overvundet, var arbejdsløsheden dog fortsat et massivt problem 
i perioder, og engelske faglige sammenslutninger eksperimenterede allerede i 
1800-tallets første halvdel med frivillige a-kasser.45 De engelske fagforeninger, 
der var blevet legaliseret i 1824 og 1825, og som tidligt fordømte voldelige 
overfald på modpartens person og ejendomme, forsøgte sig samtidig med 
arbejdsformidling. En del af strategien ved høj ledighed var tillige at sende et 
antal medlemmer på valsen – ”tramp relief” – med det sigte at finde arbejde i 
andre dele af landet eller i værste fald at give tilskud til udvandring til USA eller 
kolonierne.46  
 
Det var karakteristisk for denne tidlige bevægelse, at det stort set udelukkende 
var arbejderklassens øvre lag, de håndværksuddannede, der organiserede sig. 
Fagforeningerne var vokset frem under højkonjunkturerne, mens lavkon-
junkturer medførte medlemstab og tilbagegang i aktiviteterne. Karakteristisk var 
også, at fagbevægelsen tidligt stillede krav til staten om socialpolitiske reformer, 
eksempelvis lovgivning om kvinders og børns arbejde i fabrikkerne og arbejds-
dagens længde. For at fremme disse krav arbejdede den engelske venstrefløj for 
at udvide valgretten, så den almindelige arbejder kunne få valgret. 
 
Industrialiseringstakten steg i 1830’erne, men det samme gjorde befolknings-
væksten, og en vedvarende tilstrømning af landarbejdere til de nye industribyer 
gav fortsat høj ledighed og udbredt fattigdom. Dertil kom, at sæsonsvingnin-
gerne i beskæftigelsen var langt stærkere end i dag, at der forekom teknologisk 
betinget arbejdsløshed, og at konjunkturerne også i de kommende år var 
vekslende, fx med udbruddet af en ny krise i 1837.  
 

                                                      
44 Kærgård (2004). Kærgård gør dog også rede for, at det citerede repræsenterer en noget håndfast 
Ricardo-fortolkning, men at det blev den hårdere fortolkning, der overlevede blandt Ricardos 
elever, og det var denne tolkning, Ferdinand Lasalle døbte ”den jernhårde lønningslov”. 
45 Edebalk (1996), p. 126. Belgiske, franske og tyske foreninger fulgte snart trop.  
46 Kristian Hvidt (1976-77), p. 113.  
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Arbejdsløshed på et eller andet niveau var dermed kommet for at blive, og fra 
socialistisk hold blev den nu tolket som en indbygget systemfejl, eller som 
Friedrich Engels konstaterede det i The Condition of the Working Class in 
England, udgivet i 1845 efter et ophold i England i 1842-1844:47 ”(…) 
arbejderen er hele tiden i fare for at blive afvist af sin herre, bourgeoisiet, og 
efterladt for at dø, hvis kapitalisten ikke længere har interesse i arbejderens 
ansættelse, i hans eksistens”.48 Og Engels så en tendens til, at kriserne blev mere 
og mere omfattende i takt med, at industrien udvikledes og centraliseredes: 
”Sådan en krise optræder normalt én gang på fem år efter en kort periode med 
aktivitet og almindelig fremgang; hjemmemarkedet, vil ligesom det udenlandske 
marked, være overfyldt med engelske varer, som disse markeder kun langsomt 
kan opsuge, hele den industrielle bevægelse standser i næsten alle brancher, de 
små producenter og købmænd, der ikke kan overleve længere tids stilstand, går 
fallit, og de store producenter standser produktionen i den værste periode, 
stopper deres anlæg eller arbejder med nedsat tid, måske kun halvdelen af den 
normale arbejdsdag; lønningerne falder som følge af konkurrencen fra de 
arbejdsløse, den tvangsmæssige forkortelse af arbejdstiden og fraværet af 
profitabelt salg; nøden bliver universel blandt arbejderne, den beskedne 
opsparing, nogle har været i stand til at præstere, bliver hurtigt forbrugt, de 
filantropiske institutioner bliver overbelastede, understøttelsen af de fattige 
fordobles, tredobles og er stadig utilstrækkelig, antallet af sultende øges, og 
”overskudsbefolkningen” skubbes i forrygende antal i forgrunden”.49  
 
Selv i gode tider, hævdede Engels, krævede systemet tilstedeværelsen af en hær 
af arbejdsløse, reservearmeen, for at vedligeholde depressionen af lønningerne. 
Man bør i øvrigt bemærke, at Engels i det citerede tolker kriserne som værende 
betinget af overproduktion eller svigtende forbrug. Her er den kommende 
marxist altså på linje med Malthus, der ellers af forfatteren blev lagt for had som 
det teoretiske ophav til stramninger i den engelske fattiglovgivning i 1830’erne. 
Malthus var, som vi har set, heller ikke ene om at tolke overproduktionen som 
årsag til kriser. Sismondi havde i 1819 set det som en egentlig systemfejl ved 
den industrielle produktionsmåde, forårsaget af et system hvor en klasse 
systematisk udbyttede en anden. 
 
Overproduktionen – handelskrisen – går igen i Det kommunistiske Manifest 
forfattet af Engels og Karl Marx i fællesskab i 1847 og udsendt i februar 1848 i 

                                                      
47 Oprindeligt publiceret som Die Lage der arbeitenden Klasse in England (Leipzig 1845). Engels 
indskrev sig med bogen i en på dette tidspunkt allerede levende interesse for arbejderklassens 
sociale vilkår blandt samfundsbeskrivende forfattere, jf. Hobsbawm (1984), p. 8 f. 
48 Engels (1984), p. 112. 
49 Ibid. p. 115. Den tyske samfundsrevser var dog ikke den første, der beskrev arbejdsløshedens 
cykliske karakter. John Wade havde i 1833 i værket History of the Middle and Working Classes 
identificeret konjunkturcykler, hvor en højkonjunktur efterfølges af en lavkonjunktur af 5 á 6 års 
varighed (Hobsbawm (1984), p. 11). I Danmark er Engels værk kendt og kommenteres af en 
samfundskritiker som Frederik Dreier i begyndelsen af 1850’erne, jf. Hanne Nørregaard Posselt et 
al. (2003), p. 33. 
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London, for at blive oversat til bl.a. dansk samme år. Disse handelskriser viste 
ifølge forfatterne modsætningen mellem de moderne produktivkræfter, der var 
baseret på en udstrakt samfundsmæssig arbejdsdeling og en efterhånden 
globaliseret økonomi, og de forældede ejendomsforhold, dvs. den private 
ejendomsret til produktionsmidlerne: ”I årtier har industriens og handelens 
historie kun været historien om de moderne produktivkræfters oprør mod de 
moderne produktionsforhold, som er en livsbetingelse for bourgeoisiet og dets 
herredømme. Det er tilstrækkeligt at nævne handelskriserne, som med 
mellemrum vender tilbage og mere og mere truende rokker ved hele det 
borgerlige samfunds eksistens. Under handelskriserne bliver en stor del af de 
fremstillede produkter, men også af de tilvejebragte produktivkræfter, 
regelmæssig ødelagt. Hvad vi møder i kriserne, er en social epidemi, som ville 
have forekommet alle tidligere epoker at være rent vanvid – den epidemi, der 
hedder overproduktion. Samfundet er pludseligt dykket tilbage i en tilstand af 
forbigående barbari; det er, som havde en hungersnød, en almindelig 
ødelæggelseskrig berøvet det alle midler til livets opretholdelse; industrien, 
handelen synes at være tilintetgjort, og hvorfor? Fordi det har for megen 
civilisation, for mange levnedsmidler, for megen industri, for megen handel”.50  
 
Med disse og lignende iagttagelser og formuleringer bidrog Marx og Engels til 
at indsætte forekomsten af arbejdsløshed som et af de vigtigste og længst 
levende argumenter fra socialistisk og kommunistisk side mod den kapitalistiske 
produktionsmåde. Marxisterne så dog ikke nødvendigvis arbejderne som ofre – 
eller udelukkende som ofre: I kraft af den historiske udvikling ville 
arbejderklassen via en revolution – sandsynligvis fremkaldt af en lang og hård 
økonomisk krise med millioner af arbejdsløse – tage magten i samfundet. 
Begyndelsen på dette opgør med den industrielle kapitalisme var dannelsen af en 
egentlig arbejderklasse, hvor den, der blev født som arbejder, kun havde udsigt 
til livet igennem at forblive proletar. Parallelt med etableringen af denne 
arbejderklasse ville følge den faglige og politiske organisering. 
 
Med Karl Marx’ videre forfatterskab skulle forestillingen om tilbagevendende 
kriser blive yderligere udbygget. Grundlæggende blev samfundet tolket som 
værende i forandring og stadig uligevægt, eller som Ole Hyldtoft beskriver det i 
sin doktorafhandling fra 1984: ”(…) disse uligevægte bestemmer systemets 
dynamik i modsætning til neoklassikernes betoning af ligevægtsskabende 
mekanismer”.51 Marx brugte selv udtrykket, at kapitalens ”organiske sammen-
sætning” ville stige, dvs. at forholdet mellem den variable kapital – udlæg til køb 
af arbejdskraft – og den faste kapital ville falde: Relativt flere maskiner pr. 
arbejder, generation efter generation. Tendensen ville derfor gå mod en vok-
sende arbejdsløshed. Med den stigende konkurrence ville flere og flere hand- 
 

                                                      
50 Karl Marx og Friedrich Engels (1848), p. 36. 
51 Ole Hyldtoft (1984), p. 31. 
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Friedrich Engels udgav i 1845 ”The Condition of the Working Class in England”, der 
hævdede forestillingen om tilbagevendende ledighed som et karaktertræk ved den 
kapitalistiske produktionsmåde. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og 
Billedafdelingen. 
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lende og flere og flere kapitalister blive ramt af en social deroute og proletarise-
ret. Samfundets deling i to modstående klasser ville blive yderligere skærpet. 
 
I Danmark blev Marx og Engels introduceret i Kjøbenhavnsposten, Engels bog 
om den engelske arbejderklasse i en længere artikel ”Nyere Forsøg paa en 
Socialreform” den 11.6.1845 og igen den 17.9.1845. Også Lolland-Falsters 
Stiftstidende omtalte bogen i ikke mindre end fem artikler i juli 1845.52 

2.7. Sammenfattende om England  

Ved en sammenfatning af udviklingen i England i tiden fra 1815 til ind i 
1840’erne med mulige implikationer for den danske debat kan man konstatere, 
at der foregik en udbredt videnskabelig og politisk diskussion om årsagen til 
ledighed. Endvidere, at der i offentligheden cirkulerede forskellige 
konkurrerende opfattelser, hvor overbefolkning, kapitalmangel, uhensigtsmæssig 
kapitalallokering, teknologisk arbejdsløshed og overproduktion var de centrale. 
Offentlige anlægsarbejder indgik desuden allerede i 1817 som en del af 
samfundets forsøg på at løse en krise i beskæftigelsen. Når talen faldt på 
overproduktion, faldt den også næsten pr. automatik på økonomisk ulighed. En 
større økonomisk lighed ville således kunne fremme forbruget. 
 
På længere sigt var det imidlertid fortalerne for økonomiens selvregulerende 
egenskaber, der helt kom til at dominere den klassiske økonomiske tradition. 
Blandt disse økonomer var det desuden et hovedsynspunkt, at arbejderklassen 
som følge af sin høje fertilitet, eller mere jævnt udtrykt som følge af sin 
liderlighed, selv ved en økonomisk vækst aldrig kunne få en aflønning over 
eksistensminimum. Efter denne forestilling ville offentlige anlægsarbejder eller 
offentlig understøttelse kun fremme en høj fertilitet, der igen på sin side ville 
fastholde aflønningen på kanten af eksistensen. 
 
Fra socialistisk hold blev derimod fremført det synspunkt, at det var selve det 
kapitalistiske system med dets klassemodsætninger og den frie konkurrence, der 
skabte ledighed, og at systemets funktionsevne var betinget af tilstedeværelsen 
af en arbejdsløshedsarmé. De marxistiske teoretikere så i de tilbagevendende 
kriser en udviklingskæde, der determinerede en social omvæltning. En mere 
pragmatisk engelsk fagbevægelse søgte tidligt gennem frivillige a-kasser at 
mildne effekten af ledighed som social begivenhed, ligesom i øvrigt en praktisk 
reformator som Robert Owen forsøgte sig med en form for offentlig 
arbejdsanvisning i London i 1830’erne. Fra England spredte ideen sig til 
Kontinentet, hvor Frankrig og Tyskland havde en offentlig tilgængelig 
arbejdsanvisning fra slutningen af 1840’erne. 

                                                      
52 Ole Stender-Pedersen (1978), p. 54 f. 
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2.8. Fredskrisen og debatten i Danmark 

Ifølge Malthus var 1815-krisen i England dikteret af et svigtende forbrug, dvs. 
reelt en overproduktionskrise. Også Danmark ramtes af en mærkbar økonomisk 
krise, og vi vil i dette afsnit se nærmere på, hvilket gennemslag krisen havde i 
tidens debatklima. 
 
Den hjemlige krise var som følge af Danmarks fortsatte stilling som et udpræget 
landbrugssamfund især betinget af store prisfald på landbrugsvarer, først og 
fremmest korn. De faldende priser i kombination med en stor gældsbyrde i 
mange bedrifter førte til et stort antal tvangsauktioner, indtil priserne igen rettede 
sig efter 1825. Krisen forstærkedes yderligere af, at mange tusinder soldater ude 
i Europa vendte tilbage til landbruget, hvor de deltog i de produktions-
forbedringer, der var sat i gang i anden halvdel af 1700-tallet. Til dette kom, at 
en række lande indførte beskyttelsesforanstaltninger for deres eget landbrug. 
Især var den engelske kornlov begrænsende for den danske eksport. 
 
Virkningen af statsbankerotten i 1813 blev desuden søgt imødegået gennem en 
fast revalueringspolitik, der skulle bringe rigsdaleren i pari. Denne politik blev 
videreført af Nationalbanken, der i sin oktroj fra 1818, hvor banken blev 
etableret, fik til opgave løbende at inddrage en del af den cirkulerende 
seddelmængde. Den førte pengepolitik medvirkede til, at krisen bed sig fast, idet 
der i de følgende år var en vedvarende mangel på kapital til brug ved 
investeringer i erhvervslivet. En medvirkende faktor var også tabet i 1814 af 
Norge, der før 1807 havde været det vigtigste marked for dansk korn.  
 
Blandt byerne blev København ramt hårdest. Allerede under krigsårene fra 1807 
til 1814 havde hovedstaden med dens udviklede pengeøkonomi lidt under den 
stærke inflation. Dertil kom tabet af den begunstigede stilling, dansk 
udenrigshandel havde haft på verdenshavene under neutralitetspolitikken frem til 
1807. Da Danmark blev inddraget i krigen, mistede handelshusene en stor del af 
handelsflåden til englænderne, og da freden kom, forkøbte rederne sig på skibe i 
forventning om nye gyldne tider, der imidlertid aldrig indtraf. Handelen på 
Østen brød således stort set sammen under de nye konkurrencevilkår, og nogle 
af de store huse, der også var blevet pålagt tvangslån til staten under krigen, 
måtte indstille deres virksomhed.  
 
I håndværket indtraf en stagnationsperiode følgende afmatningen på hjemme-
markedet, og den ret beskedne københavnske industri måtte omstille sig på nye 
vilkår, da beskyttelsen fra krigsperioden 1807-14 blev aftrappet. Industrien blev 
med andre ord udsat for en hårdere konkurrence fra den langt mere effektive 
engelske industri. Dertil kom, at staten opgav de sidste rester af en 
merkantilistisk erhvervspolitik med støtte til industrien. For den større industri 
var 1820’erne således præget af fortsatte tilbageslag – også påvirket af, at de 
store handelshuse, der havde investeret i industrien mellem 1807 og 1814, gik 
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fallit.53 Først i løbet af 1830’erne begyndte nye industrier at lokalisere sig i 
København, og endnu i 1840 udgjorde industriens andel af nationalindkomsten 
næppe mere end 4 %.54 I 1819 blev 5.-6.000 mennesker forsørget af fattigvæse-
net, svarende til ca. hver 20. københavner.55 Flere gange var der optræk til alvor-
lige sociale uroligheder, fx manifesteret ved jødeforfølgelser i 1819, hvor 
jødiske butikker blev stormet af en ophidset folkemængde. 
 
Landbrugskrisen ramte købstæderne hårdt i form af svigtende efterspørgsel. 
Dertil kom en forstærket konkurrence fra landhåndværkerne, hvoraf en stor del 
arbejdede illegalt på trods af forbuddet mod udøvelse af visse håndværk på 
landet. Købstædernes spæde industri blev ligeledes ramt.  
 
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn omtalte den 9.8.1817, at regeringen havde 
opfordret de lokale myndigheder til at indsende forslag til, hvordan antallet af 
fattige kunne begrænses, idet væksten ”finder sted i et saa betænkeligt Forhold, 
at vedkommende Sognedistrikter muligvis med Tiden ikke ville være i stand til 
at yde det fornødne Bidrag til disses Underholdning, og at de Ægteskaber, der i 
den senere Tid hyppigt indgaas af unge Mennesker, der ingen Udsigt har til at 
forsørge sig og sin Familie, antages for at bidrage meget hertil”.56 Af 
motivationen for initiativet fremgik det med andre ord, at fattigdomsproblemet i 
1817 fremhæves som delvist demografisk betinget, og det kan konstateres, at et 
malthusiansk syn på befolkningsspørgsmålet i dette tilfælde har erstattet et 
merkantilistisk. Året før klagede F.C. Tryde (1816): ”Desværre er det her 
saaledes, at der er Arbejde nok at faae, men ikke Arbejde, hvorved endog kun 
nødtørftigt Underhold Erhverves”.57 
 
Collegialtidende kunne i 1819 bidrage til skildringen af krisens gennemslag. Det 
skete i et referat af Københavns Fattigvæsens Beretning for 1818. Her fremgik 
det, at fattigvæsenets ledelse især var bekymret over, at mange familier i det 
foregående år var blevet indskrevet til almisse, selvom faderen var ung og ved 
godt helbred, og familien ikke havde flere børn end gennemsnittet. Årsagen 

                                                      
53 Svend Aage Hansen (1972), p. 109. 
54 Hyldtoft (1999), p. 17. 
55 Johan Bender, Chr. R. Jansen og E. Korr Johansen (1977), p. 54. 
56 Her gengivet efter Bender et al. (1977). 
57 F.C. Tryde (1816), p. 10. Trydes skrift var stærkt påvirket af Malthus, jf. også titlen: Malthus 
mod Crome eller om Dannemarks alt for store Befolkning, Aarsagen til den overhaandtagende 
Armod, samt om de Midler, der derimod bedst kunne anvendes. Tryde vendte sig således mod den 
merkantilistiske antagelse om, at Riget ville vinde i styrke ved en stor befolkning, hvad han 
hævdede, stadig var den fremherskende opfattelse blandt statskyndige. Mod den merkantilistiske 
”befolkningslære” argumenterede han: ”Hovedaarsagen til den overhaandtagende Armod er 
Befolkningens uforholdsmæssige Tilvæxt mod Productionen” (ibid. p. 26). Et klogt styre ville 
derimod sigte mod at ”holde Befolkningens Tilvæxt fra at skride hurtigere frem – hvilket den efter 
sin Natur vil – end at Produktionens Forøgelse formaaer at følge med. Thi den uundgaaelige Følge 
af Befolkningens alt for stærke Tilvæxt er, at Landet overfyldes med Fattige, der udsuge og 
hentære Statens Kraft” (ibid. p. 43). 
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skyldtes alene mangel på arbejde, ”næringsløshed”, og det ikke blot blandt 
daglejere og matroser, men også blandt håndværkere og andre udlærte.58  
 
En egentlig diskussion af årsagerne til næringsløsheden gives af præsten Th. 
Lang, der skrev om forholdene på Sydsjælland i Den oekonomiske 
Korrespondent i 1819. Præsten opfattede bøndernes økonomiske problemer som 
den primære årsag til ledigheden blandt husmænd og indsiddere, der nu ”maa 
tære paa den sidste Nødskilling og mangen Gang maa et godt Stykke Klædevare 
springe for at faae Føde til Børnene som raabe om Brød. Talrig er den Flok, som 
søge Arbeide, og som af Mangel paa Fortjeneste maa anholde 
Fattigcommissionen om Hjelp, og tilbetle sig deres Brød. Der gives adskillige 
som nu tilbyde sig at arbeide for Føden alene, saaledes forandrer Tiderne sig. Jeg 
vil gjærne tilstaae, at nogle for en Deel selv ere Skyld i, at de nu mangle 
Fortjene, thi de vilde i Førstningen af Aaret ei modtage Arbeide for billig 
Dagløn efter Tiderne”.59 I de økonomisk vanskelige tider havde bonden ikke råd 
til jordforbedringer, og han måtte indskrænke folkeholdet. Som middel til at 
forbedre beskæftigelsen pegede Th. Lang på, at et uspecificeret ”man” kunne 
forbedre infrastrukturen ved at udgrave kanaler til fremme af den indenrigske 
transport. Desuden anbefalede han mergling og andre forbedringer i landbrugets 
produktionsgrundlag som landvinding og opdyrkning af heder og overdrev. 
Mere langsigtet håbede forfatteren på en industrialisering af Danmark, men 
regnede meget realistisk med, at denne måtte ligge år ude i fremtiden, hvorfor 
landbruget fortsat ville være det helt afgørende erhverv.  
 
Den oekonomiske Korrespondent bragte senere i 1819 nye bidrag til debatten 
om næringsløsheden, herunder godsejeren C.F.I. Dalgas’ syn på krisens årsager: 
Dels sedlernes ret pludselige kursstigning, dels ”de politiske statsforandringer”, 
hvorved forfatteren må hentyde til de almindelige ændringer af konjunkturerne 
efter krigen. Dertil kom to på hinanden følgende særdeles tørre somre. Som 
Ricardo var også den danske godsejer dog relativt optimistisk, tingene skulle 
nok løse sig af sig selv – staten skulle bare lade være med at blande sig. 
 
I dagligdagen diskuterede danskerne omkring 1820 ihærdigt – bl.a. med 
reference til Malthus’ befolkningsteorier og under indtryk af den statsfinansielle 
krise – om ikke tiden var inde til besparelser i fattigvæsenet: ”Man hører 
undertiden Folk paastaa, at Fattigvæsenet og Skolevæsenet hos os ere byggede 
paa urigtige Grundsætninger, eller endog at det bør overlades til Menneskenes 
Barmhjertighed at sørge for de Fattige”.60 Kravet om reduktioner i det 
offentliges udgifter til fattigvæsen og skoler var stærkt: ”Denne Mening er paa 
den senere Tid bleven temmelig udbredt, og man hører den ikke sjeldent 
fremsættes som en afgjort Sag i Selskaber og Sammenkomster”.61  
                                                      
58 Her gengivet efter Bender et al. (1977), p. 48. 
59 Th. Lang (1819), p. 206. 
60 O.D. Lütken (1823), p. III. 
61 Ibid. p. III. 
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Andre som præsten og fattigbestyreren O.D. Lütken (1823), hvorfra 
foranstående iagttagelser stammer, argumenterede for, at et velordnet 
fattigvæsen beskyttede befolkningen mod omstrejfende tiggere. Før indførelsen 
af et velordnet fattigvæsen i starten af 1800-tallet havde disse tiggere 
ustandseligt truet landbefolkningen med ildspåsættelse, eller de var brudt ind i 
gårde og huse for selv at tage sig til rette. Selv havde Lütken erindringer om 
sværme af arbejdsføre tiggere, der hjemsøgte barndomshjemmet, Lumbye 
Præstegaard. Desuden var det offentlige fattigvæsen ifølge Lütken indrettet 
sådan, at det sigtede mod at holde fattige i beskæftigelse, når der var 
beskæftigelse at få. Men det var der ikke altid, hvorfor forfatteren fremsatte 
følgende rent praktiske råd: ”For at have Arbeide paa Tider, hvor dette mangler, 
var det godt om enhver Fattigcommison blev bemyndiget til at anskaffe et Partie 
Hør og Uld, og at lade det forarbeide for Fattigkassens Regning”.62 I øvrigt, 
fremhævede Lütken, var en stats fattigvæsen at betragte som en kollektiv 
forsikringsordning. Den enkelte kunne aldrig forudse livsforløbet, men staten 
kunne skabe en kollektiv sikkerhed. Bidrag til fattigvæsenet repræsenterede altså 
en sikkerhed for den enkelte borger: ”En Assurance-Kasse for Livsophold”.  
 
Debatten om ”mangel på næring” slog også igennem på regeringsniveau, hvor fx 
de love, der regulerede lavsvæsenet, blev skærpet i marts 1820 med den 
begrundelse, at den noget friere indretning af lavsvæsenet, der var blevet 
resultatet af et reformarbejde i år 1800, nu igen måtte strammes op, idet for 
meget frihed måtte antages at være mere skadelig end gavnlig for samfundet i 
tider, hvor der blev klaget over mangel på næring i alle lav. I det hele taget var 
der endnu inden for håndværket langt fra tale om et arbejdsmarked i nutidig 
forstand. Opsigelsesfristen kunne således i nogle fag være op til 8 uger.63 I visse 
egne af provinsen var opsigelse kun mulig på de fire gamle årlige skiftetider: 
Nytår, påske, Skt. Hans og Mikkelsdag. Lovgivningen krævede yderligere fra 
oktober 1814, at en lavsorganiseret svend ikke måtte forlade København uden at 
være forsynet med en afskedsseddel fra mesteren. Disse såkaldte arbejdskort, 
der dokumenterede, at svenden havde betalt bidrag til lavet, blev også taget i 
anvendelse for at disciplinere svendene. Ved ansættelsen skulle kortet afleveres 
til mester, der også skulle påtegne kortet ved ansættelsens ophør. I 1840’erne 
indførtes desuden afskeds- eller arbejdsbøger, hvor det blev oplyst, hvor længe 
ansættelsen havde varet og grunden til arbejdsforholdets ophør.  
 
Opstod der mangel på arbejde inden for faget, måtte især de ugifte svende tage 
på valsen, men også disse vandringer var stærkt kontrolleret. Ved ankomsten til 
en by skulle politimyndigheden påtegne bogen, og svenden måtte kun opholde 
sig i en købstad i 24 timer, mens han søgte arbejde. Alligevel synes vandringerne 
at have været særdeles konjunkturafhængige, og har formentlig derved bidraget 
til at mindske den regionale ledighed i mange fag. 

                                                      
62 Ibid. p. 15. 
63 Georg Nørregaard (1943), p. 24. 



Nedslag i debatten i første halvdel af 1800-tallet 57 
 

2.9. En prisopgave i 1835 

1830’erne var et tiår, hvor den politiske liberalisme blev styrket i Danmark. I 
1835 åbnedes de rådgivende provinsialstænder, og selvom forsamlingerne havde 
en begrænset indflydelse på lovgivning og administration, blev der her skabt 
vigtige talerstole, hvorfra liberalistiske ideer kunne spredes, og hvorfra de 
repræsenterede befolkningsgrupper kunne rejse deres krav. Med i dette billede er 
tillige fremkomsten af en liberal presse startende med Fædrelandet. 
Hovedkravet for byernes liberale var en fri forfatning og et frit næringsliv. 
 
1830’erne var også et årti, hvor landets økonomi kom på fode igen efter 
Napoleonskrigene, tabet af Norge, statsbankerot og fredskrise. Landets 
hovederhverv var inde i en relativ ekspansion, hvor bønderne nu høstede 
frugterne af landboreformerne 40-50 år tidligere. Udskiftningen og udflytningen 
af det nødvendige antal gårde var tilendebragt, og overgangen til selveje var 
langt fremme. Der var desuden vedvarende bestræbelser på at øge 
produktiviteten gennem forbedring af naturgrundlaget. Mange jorde var endnu 
vandlidende og sure, men via dræning og en begyndende mergling blev jordens 
bonitet forbedret i en proces, der fortsatte gennem resten af århundredet. Endelig 
var mod 1800-tallets midte de fleste tidligere overdrev på øerne under plov. 
 
Alligevel lød der vedvarende klager i offentligheden over en økonomisk inerti, 
der resulterede i det, samtiden fortsat betegnede som ”næringsløshed”. I 1835 
tog Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug konsekvensen og udskrev en 
prisopgave, der sigtede mod at besvare spørgsmålet: ”Hvori ligger Grunden til 
de Klager, som nu almindeligt høres, over Næringsløshed, og hvorvidt staar det i 
de næringsdrivende Klassers Magt, selv at afhjelpe samme?”  
 
Selskabet var netop blevet stiftet af liberale i april 1835 på baggrund af kongens 
og regeringens bestræbelser på at indskrænke den allerede stærkt begrænsede 
ytringsfrihed, idet Frederik 6. i december 1834 havde rejst spørgsmålet om 
indførelsen af en skærpet censur samt om at fratage domstolene den eksisterende 
mulighed for at underkende myndighedernes indgriben over for aviser og andre 
tryksager. For at undgå udvidede indgreb fra myndighedernes side angav 
selskabet i sin formålsparagraf at virke for folkeoplysning, bl.a. via udgivelsen 
af Dansk Folkeblad. Reelt fungerede selskabet frem til marts 1848 som en løs 
organisatorisk ramme om den liberale opposition, der i 1848 havde udviklet sig 
til at blive nationalliberal.64 
 
Prisopgaven, hvis sigte står i forbindelse med den Oplysningstid, selskabet 
knyttede an til i sin formålsparagraf, resulterede i 7 afhandlinger, der blev 

                                                      
64 Blandingen af nationalisme og liberalisme genfindes i mange lande i Europa i 1830’erne og 
40’erne. Den havde vokset sig stærk i forlængelse af nationalismens fremvækst under den franske 
revolution og Napoleonskrigene samt under inspiration af tysk nationalromantik og filosofi. I 
Danmark anklagede de nationalliberale Enevælden for at være alt for tyskorienteret. 
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evalueret i Dansk Folkeblad Nr. 46 for året 1836. Ingen af besvarelserne blev 
fundet egnet til at blive honoreret med en pris, men selskabet havde dog besluttet 
at yde et trykketilskud til to af besvarelserne til fremme af en fortsat offentlig 
debat om emnet. 

2.9.1. Den første besvarelse 

De to besvarelser udkom begge i 1838, men med modstridende tolkninger af 
omfanget af og årsagen til underbeskæftigelse i det danske samfund.  
 
Odenseprokuratoren R. Knudsen udsendte skriftet Om den nu herskende 
Næringsløshed og Midlerne mod samme. Sagføreren indleder med en 
begrebsmæssig afklaring, idet næringsløshed defineres som: ”En Tilstand, under 
hvilken særdeles Mange ikke have et efter deres Stand og Stilling tilstrækkeligt 
Erhverv, uagtet deres Duelighed, deres Stræbsomhed og deres Oeconomie at de 
under jevngode Tidsomstændigheder maatte kunne havde det”.65  
 
Det fremstår, at begrebet ”næringsløshed” i det endnu agrart dominerede 
samfund er anderledes bestemt end den definition af arbejdsløshed, der blev 
præsenteret i kapitel 1. For at samfundet lider af næringsløshed, skal der således 
være tale om en udbredt underbeskæftigelse ”særdeles mange, der ikke har 
tilstrækkeligt Erhverv”. Denne underbeskæftigelse kan selvsagt antage karakter 
af fuld ledighed, men dette er ikke eksplicit, og dermed heller ikke 
hovedproblemet i Knudsens fremstilling. Desuden indgår det i definitionen, at 
der er tale om næringsløshed, hvis den enkelte borger ikke kan finde en 
beskæftigelse, der modsvarer hans eller hendes produktive evner i bred forstand. 
Blev en håndværker eksempelvis af omstændighederne tvunget til at søge 
arbejde som daglejer, var der tale om en form for relativ næringsløshed, dvs. 
reelt en lavproduktiv form for underbeskæftigelse med et tab af velfærd til følge. 
 
Selv vurderet ud fra denne rummelige definition finder forfatteren ikke, at der er 
nogen videre næringsløshed ude på landet. Med de fremherskende 
afsætningsforhold og den deraf følgende efterspørgsel på arbejdskraft kan alle 
således finde beskæftigelse til en passende betaling. Om vinteren kan der måske 
nok opstå problemer med manglende beskæftigelse, men bøndernes og 
hovedgårdenes omfattende arbejder med dræning og mergling giver her i 
1830’erne ifølge Knudsen et supplement, der som noget nyt sikrer alle en 
rimelig beskæftigelse gennem det meste af året.66 Denne rimelige beskæftigelse 
betyder dog ikke, at alle problemer er løst, idet landarbejderne selv i ”jevngode 
Tider” vil være socialt udsat. Normalt vil landarbejderen og dennes familie 
                                                      
65 R. Knudsen (1838), p. 5. 
66 Knudsens antagelse støttes af nutidige historikere, jf. fx Ole Hyldtoft (1999), p. 16: ”Det 
næststørste bidrag (til udviklingen i bruttofaktorindkomsten i faste priser, BJ) i den tidlige periode 
kom fra væksten i arbejdsstyrken, der bidrog med omkring en tredjedel af væksten. Reelt var 
andelen formentlig endda lidt højere, idet der antagelig skete et fald i den skjulte arbejdsløshed i 
landbruget fra 1820 til 1839”. 
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således kun kunne klare sig nogenlunde anstændigt, hvis familien har brugsret til 
en jordlod, eller sålænge arbejderen er ung og kan tage akkordarbejde. 
Fattigdommen viser sit grimme ansigt under dårlige konjunkturer, i familier med 
mange børn, og når arbejderen bliver gammel. I disse tilfælde bliver bønderne 
belastet med forsørgelsesbyrden, idet bønderne via jordskatterne betalte for 
sognets fattige. Trods dette permanente fattigdomsproblem blandt 
landarbejderne vurderer Knudsen, at bønderne vinder på befolkningsforøgelsen. 
Som følge af de fattiges reproduktive evner var udbuddet af arbejdskraft således 
altid stort, og det pressede prisen på arbejdet ned. Besparelserne på 
folkelønningerne var større end de øgede udgifter til fattigforsørgelsen.  
 
Alt i alt var tilværelsen på landet, på trods af fattigdomsproblemet, der tolkedes 
som værende nærmest af demografisk karakter, imidlertid ifølge Knudsen ikke 
præget af underbeskæftigelse.  
 
Derimod var situationen i købstæderne mere dyster: For arbejdsmænd og 
tjenestefolk antog Knudsen, at beskæftigelsen var så nogenlunde. Ellers ville 
disse arbejdstagere søge tilbage til landbruget, idet forfatteren postulerede en 
fuldstændig vekselvirkning mellem det agrare og urbane arbejdsmarked for 
ufaglært arbejde. Man fandt arbejde dér, hvor arbejdsforholdene var mest 
gunstige. Vist fandtes der fattige arbejdere i købstæderne, men denne fattigdom 
var gennemgående selvforskyldt som følge af dovenskab eller alkoholisme – og 
selvforskyldt mangel på beskæftigelse faldt ikke ind under begrebsdefinitionen. 
 
Tilbage blev problemer med købstædernes håndværkere og mellemlag. Her 
finder Knudsen en betydelig næringsløshed, som han forbinder med fravær af 
kapital til investeringer, mangel på industrielle erfaringer og naturvidenskabelig 
viden samt fravær af industriel frihed eller næringsfrihed. Dertil kommer en 
række sekundære forhold som tiltagende konkurrence fra landhåndværkere og et 
skærpet toldeftersyn, der fordyrede købstædernes vareforsyning. Om 
kapitalmanglen, som han anfører som den primære årsag, ”Moderen til al 
Næringsløshed”, skriver han: ”At egentlig Kapitalmangel, at Mangel paa 
tilstrækkelig Adgang til at faa Penge tillaans mod betryggende Sikkerhed 
existerer i Provindserne i en høi og trykkende Grad, vil være vitterligt for 
Enhver, som boer der og lægger nogen Mærke til, hvad der foregaar omkring 
ham”.67 En medvirkende årsag til pengemanglen var privates opkøb af danske og 
udenlandske statslån. Disse statslån sugede de sidste likvide midler til sig. Den 
afgørende årsag var imidlertid statens pengepolitik siden oprettelsen af 
Nationalbanken. Banken satte som tidligere omtalt en revaluerende pengepolitik 
i gang, hvor den tvang kursen på seddelpengene i vejret gennem en 
formindskelse af den cirkulerende pengemængde, og resultatet blev en stadig 
kursforbedring. Købstadsboerne blev ramt af, at lån i fast ejendom herefter blev 
dyrere at forrente. De, der ville blive ved deres ejendomme, måtte derfor tære på 

                                                      
67 Knudsen (1838), p. 9. 
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deres driftskapital for at håndtere den øgede gældsbyrde, og for overordentlig 
mange blev resultatet alligevel fallit. Da de fleste næringsdrivende var uden 
driftskapital, blev alle initiativer lammet, og alle sparede, hvor de kunne. 

2.9.2. Den anden besvarelse 

Den anden besvarelse var den tidligere storkøbmand M.L. Nathansons Om 
Klagerne over Næringsløshed (1838). Forfatteren titulerede sig som grosserer, 
men var i samtiden – bortset fra en spektakulær fallit i 1820 – mest kendt for 
sine nationaløkonomiske skrifter, der afspejlede en stor statistisk interesse og 
kendskab til engelsk nationaløkonomi og engelske politiske forhold. I 1838 blev 
han bl.a. på baggrund af disse skrifter udnævnt til redaktør af Berlingske 
Tidende. Inden 1840 havde kongen og regeringen skaffet sig afgørende 
indflydelse på denne avis som et forsøg på at påvirke meningsdannelsen,68 og 
der er altså tale om en af kongens kommende tro væbnere, der her udtalte sig om 
emnet.  
 
Forfatteren fremhævede indledningsvis, at en undersøgelse af den aktuelle 
næringsløshed først ville blive dækkende, hvis analysen antog en komparativ 
karakter, dvs. hvis den aktuelle situation blev sammenlignet med en 
referenceperiode. Her valgte Nathanson tiåret fra 1798 til 1807, der normalt 
betragtedes som en periode med ualmindeligt gode konjunkturer. Nathanson 
insisterede på, at landbruget var tidens alt dominerende erhverv, og at 
landbrugets stilling derfor måtte være udgangspunkt for analysen.  
 
Og for landets hovednæring kan forfatteren kun notere en almindelig fremgang. 
Før 1800 var bondens stilling aldeles elendig, og det smittede kraftigt af på 
købstæderne, hvis befolkning var fattig som følge af en manglende efterspørgsel 
fra landbruget. Kun København mærkede de gode tider for udenrigshandelen, 
men grundet kraftige prisstigninger blev der selv i denne periode flere fattige. 
Fattigdommen havde i det hele taget i starten af 1800-tallet en kronisk og meget 
omfattende karakter i København. 
 
Målt mod denne fortid var nutiden præget af en stærk fremgang. Forfatteren 
aflæste det i eksportopgørelserne for landbruget, i bondens bolig og i markernes 
bedre opdyrkning. Nye afgrøder som fx kartoflen havde også vundet indpas og 
forbedret bondebruget. Selv en naturkatastrofe i 1835, hvor en orkan hærgede 
under kornhøsten, fik ikke landbruget til at bryde sammen. Nogen udsigt til 
hunger, som havde været konsekvensen tidligere, var der slet ikke.69  
 

                                                      
68 Claus Bjørn (2003), p. 242. Forfatteren betegner Berlingske Tidende som ”uden tvivl det 
vigtigste regeringsorgan”. 
69 Den væsentligste årsag til befolkningsvæksten efter år 1800 var en reduceret dødelighed, især 
som følge af en bedre ernæring (Bjørn (2003), p. 37). 
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Den voldsomme produktionsfremgang i landbruget smittede af på købstædernes 
produktion og velfærd, idet Nathanson noterede en stærk kobling mellem 
landbrug og byerhverv. Bonden fik flere penge mellem hænderne, der dels gik til 
investeringer i landbruget, dels til indkøb af flere varer, også luksusbetonede 
som kaffe. Say blev ikke nævnt direkte, men man kan ane franskmandens 
optimistiske tolkning af produktionens og forbrugets permanente vekselvirkning.  
 
Hvad angik befolkningsvæksten i landdistrikterne, tolkedes denne som positiv. 
Efterspørgslen efter arbejdskraft i landbruget var tilstrækkelig til at holde 
lønningerne på et niveau, der lå over eller på referenceperiodens folkelønninger: 
”Disse Facta, at der ikke findes arbeidsløse Mennesker paa Landet, og at 
Arbeidslønnen ikke er falden, vise da tilfulde, at der er tilstrækkelig Capital til 
Arbeidets Betaling tilstede”.70 Igen aner man en påvirkning fra den klassiske 
økonomi, denne gang i Ricardos overvejelser omkring den cirkulerende lønsum. 
 
Om København noterede forfatteren, at byen vitterlig var blevet ramt af 
sammenbruddet af langdistancehandelen og af tabet af Norge.71 Det var gået ud 
over byens redere og skibsværfterne. Langdistancehandelen var dog betinget af 
krigskonjunkturerne, og kunne derfor under ingen omstændigheder opfattes som 
varig. I forholdet til Norge var meget af handelen genoptaget, og dertil kom, at 
Nathanson konstaterede en voksende handel med provinsen. Desuden inddrog 
han byggeaktiviteterne som et argument for, at hovedstaden ikke var så hårdt 
ramt som antaget. Dertil kom, at de københavnske formuer i midten af 
1830’erne var mere jævnt fordelt, og at dette virkede positivt ind på produktion 
og handel. På dette punkt kan forfatteren igen være påvirket af engelske 
nationaløkonomiske betragtninger, jf. omtalen af Malthus ovenfor, og under alle 
omstændigheder bliver han særdeles detaljeret i argumentationen her, idet 
teksten nærmer sig en apologi for middelstandens overordentlige positive 
betydning for beskæftigelsen via dens efterspørgsel af en lang række goder, også 
af kulturel karakter. 
 
Til de nævnte positive udviklingstræk føjede sig en ændret smag blandt 
forbrugerne. Tidligere havde danskerne kun købt varige forbrugsgoder, de kunne 
beholde gennem hele livet. Det gjaldt møbler, tøj og boligtekstiler. Nu var 
smagen gået mod mere flygtige produkter, og borgerne efterspurgte i det hele 
taget langt flere varer end tidligere. I skriftet sporer man en genuin 
fremskridtsoptimisme, en tro på at udviklingen kun går mod det bedre, der 
mentalitetsmæssigt kunne være solidt plantet i Oplysningstiden, men som 
ideologisk formentlig lige så sandsynligt kan tilskrives forfatterens placering i 
forhold til Enevælden.  

                                                      
70 M.L. Nathanson (1838), p. 95. 
71 Nathanson var sammen med onklen D.A. Meyer gået fallit i 1820: ”Både statskassen og 
nationalbanken havde penge til gode, men det største tab led kommerceråd Rée i Hamburg og 
andre handelshuse i Altona og Hamburg. Fallitten rystede den almindelige danske kredit i 
udlandet” (Harald Jørgensen (1982), p. 322). 
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Forfatteren så også et voksende uddannelsesvæsen og en generelt højere 
dannelse som dokumentation for tidens almindelige fremgang: ”Vi have alt 
bemærket, at Kultur og Dannelse medføre Trang til flere Fornødenheder, 
henvende Sindet til det udvortes Skjønne og forøge vor Stræben efter et mere 
comfortabelt, behageligt Liv”. Analysen er derved stærkt orienteret om 
efterspørgslen og sammenhængen mellem efterspørgsel og produktion: ”Denne 
Nutidens forandrede Levemaade, herlige Indretninger, udvortes Glimmer vil 
letteligen overbevise os om, at der er foregaaet saadanne i alle Retninger 
indgribende og paa alle Foretagende indvirkende Forandringer, som alle gaae 
ud paa et større Forbrug, at disse ikke kunde andet end have særdeles 
fordeelagtig Indflydelse paa Næringsveienes Udvidelse, Omsætningens 
Forøgelse og Erhvervenes Tiltagen” (forfatterens egen fremhævelse).72 Endelig 
pegede han på en begyndende industrialisering i København med 
papirproduktion, et industrielt bageri og jernstøberier. 
 
Sammenfattende tolkede Nathanson altså ikke næringsløsheden som et alvorligt 
samfundsproblem. Forfatteren kunne heller ikke identificere nogen 
kapitalmangel af betydning, idet han detaljeret gjorde rede for 
formueomstændighederne i forskellige erhverv og hos det offentlige. Uden 
direkte adresse til Knudsen konkluderede han, at Danmark ikke manglede 
kapital, og at næringsløshed derfor ikke kunne fremkaldes af en sådan mangel. 
Det skal tilføjes, at året 1838, hvor Nathanson publicerede sit arbejde, også var 
året, hvor sedlerne omsider blev bragt i pari, og man kunne – hvad der ikke 
bliver nævnt i teksten – formentlig derfor vente en mere afslappet pengepolitik i 
den kommende tid, hvor penge- og kreditmarkedet også reelt blev mere 
smidigt.73 
 
Bogen afsluttes med en gennemgang af, hvad der kan gøres yderligere, og her er 
løsningen først og fremmest teknologisk orienteret: Danskeren bør være mere 
indstillet på at modernisere produktionen, på at uddanne sig og på at 
økonomisere med ressourcerne. Desuden lancerer forfatteren en række forslag af 
liberalistisk tilsnit: De sidste bånd på landbruget må løsnes, herunder forbuddet 
mod at sammenlægge bøndergårde, ligesom konsumptionsafgiften, afgiften ved 
indførsel af landbrugsprodukter til byerne, bør afskaffes. I det hele taget bør 
skatter være rationelle og nemme at administrere. I toldspørgsmålet bør ”en 
liberal Aand” herske, dog bør en vis beskyttelsestold til værn for den 
fremvoksende industri opretholdes. Alle monopoler bør afskaffes, og lavene bør 
over en længere tidshorisont afvikles. Med en fornuftig, dvs. liberalistisk 
erhvervspolitik, mener forfatteren således, at det var en fordom, at Danmark ikke 
skulle egne sig til industrivæsen. 
 

                                                      
72 Nathanson (1838), p. 57 f. 
73 Hyldtoft (1999), p. 27 ff. 
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Sammenfattende om bidraget kan det noteres, at forfatteren skildrer et 
blomstrende samfund, og i denne verden er underbeskæftigelsen af begrænset 
omfang. Derimod er kritikken af Enevælden, trods en klar liberalistisk tendens i 
økonomiske spørgsmål, meget behersket. 
 
Forfatteren skrev endnu en bog om næringsløshed, denne gang helt fremme i 
1864: Om Klagerne over Næringsløshed i Kjøbenhavn med tilknyttede 
Bemærkninger angaaende E’s Skrift 1840-1860 (jf. også kapitel 4). Af forordet 
til denne bog fremgik det da også, at: ”Da vi for 25 Aar siden udgav vort første 
Skrift om Danmarks oeconomiske Tilstand og kom til de modsatte Resultater af 
dem, man i Almindelighed har opstillet, bleve vi paa det heftigste angrebne af 
det paa hiin Tid saakaldte Oppositionsparti; vor gunstige Skildring af landets 
Stilling og fremadskridende under den absolutiske Regjering harmonerede ikke 
med de meget mørke Fremstillinger af Landets maadelige Udvikling under en 
Enevolds Magt”.74 Forfatterens afvisning af næringsløshed som et betydende 
samfundsproblem havde været for stærke sager for den liberale opposition, 
hvilket synes at vise, at debatten om næringsløshed var om ikke andet så dog et 
element i kritikken af det bestående politiske system i 1830’erne. 

2.10. Sammenfatning af debatten i Danmark før 1848 

Det fremgik, at de danske aviser under fredskrisen efter afslutningen af 
Napoleonskrigene noterede en udbredt næringsløshed med betydelige sociale 
følger. Blandt de fremsatte løsningsforslag var igangsættelse af anlægsarbejder 
og forbedringer af landbrugets produktionsgrundlag. Forslagene blev dog endnu 
ikke formuleret som krav til statsmagten. Karakteristisk for tidsånden, der var 
stærkt påvirket af Malthus’ befolkningslære, var opmærksomheden desuden 
rettet mod en kraftig befolkningstilvækst blandt de fattige, der blev tolket som en 
væsentlig årsag til de samfundsmæssige ubalancer. Enkelte indlæg var 
liberalistiske i deres karakter, idet det som i den engelske klassiske økonomiske 
tænkning blev hævdet, at samfundet blot skulle trække sig tilbage fra økonomien 
og lade det frie, private initiativ råde. Så ville erhvervene regulere sig selv, og 
beskæftigelsen ville udvikle sig tilfredsstillende. 
 
Endnu i 1830’erne var debatten centreret om begrebet ”næringsløshed”, og de 
mere markerede indlæg havde et vidt forskelligt syn på omfanget af et sådant 
problem. Hovedtendensen var, at der ikke blev set overvældende problemer i 
landbruget, men i hvert fald et større indlæg hævdede, at der var en udbredt 
næringsløshed blandt byernes håndværkere fremkaldt af en hård og ureflekteret 
 
 

                                                      
74 M.L. Nathanson (1864), p. 1. 
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Mendel Levin Nathanson (1780-1868) blev redaktør af Berlingske Tidende i 1838 
samtidig med udgivelsen af besvarelsen af prisopgaven fra Selskabet for Trykkefrihedens 
rette Brug. Jette D. Søllinge og Niels Thomsen skriver i bind 1 af ”De danske Aviser”, at 
han sammen med Carl Berling genrejste Berlingske Tidende journalistisk og 
forretningsmæssigt. Litografi efter fotografi. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og 
Billedafdelingen. 
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revaluering gennem næsten 20 år. Dermed var det første konkrete krav til statens 
ageren etableret, idet kravet måtte være en lempelse af pengepolitikken med det 
sigte at skabe incitamenter til øgede investeringer med deraf resulterende 
økonomisk aktivitet. Det fremgik også, at en antagelse om en udbredt 
næringsløshed i håndværket blev brugt af de liberale som et argument mod 
Enevælden. 
 
Mere systembevarende kræfter hævdede tværtimod, at der ikke var 
næringsløshed af betydning, at økonomien var i opdrift, og at denne opdrift 
ustandseligt skabte nye behov, der sikrede en effektiv efterspørgsel: Says lov på 
dansk grund. Det betød dog ikke, at regeringen ikke burde gå videre ad en 
liberalistisk vej med ophævelse af en række begrænsninger for 
erhvervsudviklingen, eksempelvis afvikle ufornuftige skatter og skabe 
næringsfrihed.  
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3. Debatten i 1848 

3.1. Introduktion 

København var i 1840’erne præget af en tiltagende industriel udvikling og en 
vækst i antallet af fabriksbeskæftigede arbejdere fra 6.600 i 1839 til 8.500 i 
1847/48.75 Fremgangen i industrien var bl.a. betinget af fortsat gunstige 
konjunkturer i landbruget med stærke koblingseffekter til byerhvervene. Det 
begyndende industrielle gbennembrud skete tilmed i bredden, dvs. at der kom 
flere nye brancher til i bybilledet. Bl.a. voksede maskinindustrien mærkbart, 
ligesom beklædningsindustrien, den grafiske industri og de bygningsorienterede 
brancher. Teknologisk baseredes opsvinget på, at dampmaskinen efter en kun 
spæd begyndelse frem til 1840 vandt tiltagende indpas. Mere generelt udviste 
1840’erne en årlig vækstrate i bruttofaktorindkomsten på 3,2 %, mens 1830’erne 
havde haft en årlig vækst på 1,4 %.76 1840’erne var også tiåret, hvor Danmark 
for alvor blev integreret i den internationale økonomi. Herefter slog de 
internationale konjunkturer mærkbart igennem herhjemme, nogle gange dog 
modereret af særlige danske forhold. 
 
Den sociale udvikling i håndværket var præget af, at flere og flere svende giftede 
sig. Tidligere tiders praksis, hvor svendene ofte boede hos mestrene og fik 
kosten her, blev dermed svækket især i København, og modsætningerne mellem 
mestre og svende blev større.77 Mestrene havde også før i tiden beholdt svendene 
i perioder med mindre arbejde, og denne form for udjævning af konjunkturernes 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser aftog nu i betydning.  
 
Alt i alt blev der med andre ord skabt tiltagende materielle forudsætninger for en 
mere moderne offentlig debat af det, datiden betegnede som arbejderspørgs-
målet, herunder en debat af arbejdsløsheden som et alvorligt socialt problem.78 
Denne debat kom også, men det var karakteristisk for det trods alt endnu be-
grænsede industrielle gennembrud, at debatten primært blev ført af intellektuelle 
eller fandt sted i tilknytning til tidens såkaldte arbejderforeninger, der blev op-
rettet af socialt engagerede fabriksherrer, håndværksmestre, skolelærere eller 
enkeltstående akademiske samfundskritikere og politikere med tilknytning til de 
nationalliberale og Bondevennerne. Blandt disse foreninger var Haandværker-

                                                      
75 Ole Hyldtoft (1984), p. 78. 
76 Hyldtoft (1999), p. 12.  
77 Jørgen Peter Christensen (1975), p. 19, oplyser for begyndelsen af 1870’erne på baggrund af en 
undersøgelse foretaget af Indenrigsministeriet i 1872, at ydelse af kost og logi var af ringe 
betydning i København. Af større fag fik kun bagerne kost og logi hos mesteren.  
78 Georg Nørregaard (1978), p. 100, kommer med følgende definition, der mere eller mindre har 
været offentligheden bevidst: ”Arbejderspørgsmaalet er Betegnelsen for alle de Bestræbelser, der 
gaar ud paa at forbedre Arbejderklassens sociale og økonomiske Stilling, og udgør 
Hovedbestanddelen af det saakaldte sociale Spørgsmaal”. 
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dannelsesforeningen, etableret i 1847 med jernstøber P.F. Lunde som formand. 
Lunde stiftede yderligere i 1851 Foreningen for Arbeiderklassens Vel, der i 
januar 1853 blev sluttet sammen med Haandværkerdannelsesforeningen i 
Arbejderforeningen med C.V. Rimestad som formand.79 I 1856 blev denne 
forening opløst, og i 1860 etablerede Rimestad i stedet Arbejderforeningen af 
1860, der 1860’erne igennem samlede 2 til 3.000 medlemmer, og hvis aktiviteter 
i arbejdsløshedssagen vi vender tilbage til i næste kapitel. 
 
Med hensyn til de konkrete konjunkturer forstærkede krigsudbruddet i marts 
1848 allerede igangværende krisetegn mod slutningen af 1847, og der fulgte 
derefter en alvorlig arbejdsløshed blandt de københavnske svende, hvor især 
byggefagene blev ramt.80 I forvejen havde prisstigninger i en tid, hvor 
lønningerne kun sjældent blev reguleret, forværret arbejdernes og svendenes 
levevilkår.  

3.2. Februarrevolutionen i Paris 

Februarrevolutionen i Paris i 1848 bidrog kraftigt til at aktualisere beskæftigel-
sestemaet over alt i Vesteuropa. 1847 havde været et kriseår i fransk økonomi, 
og retten til arbejde – ”droit au travail” – blev hovedparolen for arbejderne i 
februar 1848. Samtidig rejste arbejderne krav om afskaffelse af akkordlønnen, 
forkortelse af arbejdstiden og oprettelsen af et arbejdsministerium.81  
 
Der havde tidligere i 1840’erne været en række dårlige høstår, og foråret 1846 
var usædvanligt regnfuldt, hvorfor kornhøsten i flere store europæiske lande blev 
lille og af dårlig kvalitet. Brødpriserne steg endnu mere, og i en økonomi, hvor 
forbruget i byernes brede sociale lag var stærkt domineret af udgifterne til 
fødevarer, faldt efterspørgslen på industrivarer, især tøj, der stadig var den helt 
dominerende industrielt forarbejdede forbrugsartikel. I de industrielle centre skar 
fabrikkerne både lønnen og arbejdskraften ned, og det endte med, at også 
bankerne begyndte at gå fallit.82 Krisen og de sociale uroligheder tog yderligere 
til i vinteren 1847/48, og ved revolutionens udbrud i februar 1848 gik mange 
tusinde arbejdere ledige. Som svar på dette problem oprettede den provisoriske 
regering de såkaldte nationalværksteder, der i praksis blev en organisation for 
nødhjælpsarbejder beregnet for de arbejdsløse. Egentlig beskæftigelse på 
værksteder fandt således kun sted i beskedent omfang. Nogle arbejdere blev 
beskæftiget ved gadefejning og andet forefaldende arbejde. En del fik kun få 
timers beskæftigelse, og mange gik helt ledige, men på offentlige midler.83 
  

                                                      
79 Even Marstrand (1934), p. 38 f. 
80 Henry Bruun (1938), p. 47. 
81 Jens Engberg (1979), p. 62. Arbejdstiden blev også sat ned til 10 timer i Paris og 11 timer uden 
for Paris. 
82 Matti Klinge (1985), p. 213 f. 
83 Britta Gröndahl (1959), p. 42. 
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Optimistisk havde man i februar vurderet, at der var behov for beskæftigelse af 
10.000 personer, men henne i maj var mere end 100.000 omfattet af programmet 
dels som følge af en faldende produktion i kølvandet på de revolutionære 
rystelser, dels som følge af at mange ubeskæftigede arbejdere var søgt mod Paris 
tiltrukket af udsigten til offentlig forsørgelse. Da statsfinanserne var nødlidende, 
blev de ugifte arbejdere og ungarbejderne i juni 1848 udelukket fra 
nationalværkstederne, de sidstnævnte gennem indkaldelse til hæren. De voksne 
arbejdere skulle efter planen overføres til provisen, hvor de bl.a. skulle medvirke 
ved store afvandingsprojekter.84 Beslutningen blev truffet af en eksekutivkomite 
valgt af en konstituerende nationalforsamling, der var trådt sammen den 
4.5.1848 efter det første frie valg efter revolutionen. Denne nationalforsamling 
var helt domineret af moderate og konservative kræfter, og vælgerkorpset bag de 
moderate og de konservative nærede en udbredt mistro til nationalværkstederne, 
bl.a. som følge af den skatteskrue der lå indbygget i disse.85 Det parisiske 
proletariat svarede igen med en opstand, hvor de arbejdsløse rejste barrikader i 
gaderne. Denne revolution i revolutionen blev imidlertid nedkæmpet efter 
indsættelsen af store troppekontingenter og tre dages kampe.  
 
Juniopstanden blev fulgt tæt i hele Europa,86 og også herhjemme blev 
begivenhederne flittigt kommenteret, bl.a. af forfatteren og journalisten Meier 
Aron Goldschmidt, der i tidsskriftet Nord og Syd fordømte en almindelig 
oprustning som løsning på beskæftigelsesproblemet: ”Man tør ikke glemme, at 
det seirende Parti senere har befalet, at alle Franskmænd over sytten Aar skulde 
være Soldater; for at skaffe Arbeiderne Beskæftigelse sende de dem til Armeen. 
Naar vil det blive nødvendigt, for at føde denne Arme, at føre den ind i et 
fjendtligt Land? Naar maa Frankrig søge en Krig, dræbe Andre for at ernære 
sig? Kalder man dette Civilisation? Det besejrede Parti havde derimod til hensigt 
at opløse hele Armeen og beskæftige den og alle Arbeidere i fredelige 
Værksteder”.87  
 
Goldschmidts sidste oplysning var, som det fremgik ovenfor, korrekt, og dog 
alligevel næppe helt belyst i artiklen i Nord og Syd. Den parisiske arbejderklasse 
var således på dette tidspunkt påvirket af Louis Blancs teorier om de sociale 
værksteder, Ateliers Sociaux, der med statsstøtte skulle løsrive arbejderne fra 
kapitalens magt.88 Disse værksteder var dermed ikke kun tænkt som midlertidige 

                                                      
84 Gordon Wright (1995), p. 128. 
85 Ibid. p. 127. 
86 ”Ikke blot Frankrig, nej, hele Europa ryster og bæver for ”Jordskælvet” i juni” (Karl Marx 
(1947), p. 21). 
87 Nord og Syd 1848, III, p. 186. 
88 Louis Blanc havde publiceret sine tanker i værket L’Organisation du travail (1840). Et dansk 
publikum kunne orientere sig i pamfletten Socialismen: Om Selskaber, Lauge og Korporazioner: 
Ret til Arbeide: Svar til Hr. Thiers (oversat af Alexander Weihe og udgivet i 1851). Som det 
antydes i hæftets titel, var teksten dog især polemisk rettet mod den nationalliberale leder Thiers 
og dennes taler i Nationalforsamlingen i sensommeren 1848 på et tidspunkt, hvor Blanc var flygtet 
fra Frankrig. 
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rammer om offentligt finansieret nødhjælpsarbejde eller understøttelse under en 
krise. De stod tværtimod helt centralt i Blancs vision om et samfund, hvor 
arbejderne kontrollerede produktionsmidlerne, og hvor arbejdsløsheden ikke 
længere eksisterede. Blancs analyse af årsagen til kriserne byggede nemlig på en 
antagelse om, at den frie konkurrence hele tiden fremmede anvendelsen af ny 
teknologi. Denne teknologi førte under de gældende samfundsforhold til 
afskedigelse af mange arbejdere, der derefter tilbød deres arbejdskraft til en 
lavere løn, end den deres beskæftigede kammerater fik. Den intensiverede 
lønkonkurrence ville igen på sin side forringe købekraften, hvilket kastede 
samfundet ud i tilbagevendende kriser. Frihandelen var ligeledes ifølge Blanc 
med til at skabe ledighed på Kontinentet som følge af Englands udviklede 
industri. Kun en anden samfundsorganisation kunne overvinde disse forhold. 
 
Blanc, der således i sin analyse af årsagerne til arbejdsløsheden ikke lå langt fra 
Sismondi, var i februar blevet indsat i den provisoriske regering med støtte fra 
arbejderne, og hans langsigtede mål var, at staten skulle påtage sig en aktiv 
indsats ved etableringen af en alternativ måde at organisere produktionen på 
sigtende mod et helt nyt samfund. De arbejderstyrede værksteder skulle således 
gradvist og under en fredelig social proces overvinde den kapitalistiske økonomi 
med dennes ødelæggende konkurrence. Staten skulle fremme denne overgang 
ved at give tilskud til arbejderopkøb af fabrikker og værksteder. Den nødvendige 
kapital skulle rejses gennem en offentligt ejet nationalbanks kreditpolitik. 
Allerede på det folkemøde, hvor den provisoriske regering fremlagde sin politik 
for en stor forsamling, havde Blanc fremhævet, at revolutionen ikke kunne 
begrænse sig til at skabe republikken. Den måtte også gennemsætte omfattende 
sociale forandringer, hvorpå forsamlingen var brudt ud i et ”Vive la Republique 
sociale!”89 
 
Ifølge sin egen senere fremstilling af forløbet var Blanc i februar 1848 bevidst 
om, at den provisoriske regerings svar på arbejdernes krav om ret til arbejde i 
første omgang måtte løses mere pragmatisk, bl.a. via Blancs deltagelse i den 
såkaldte ”Luxemburg-kommission”. Kommissionen blev oprettet den 28.2.1848 
i forlængelse af en henvendelse til den provisoriske regering fra en deputation 
udgået af strejkende arbejdere, hvor kravet om et arbejdsministerium var blevet 
fremført. På dette tidspunkt havde den provisoriske regering allerede den 
26.2.1848 under pres fra bevæbnede arbejdere udstedt proklamationen om retten 
til arbejde, forfattet af Blanc som medlem af regeringen: ”Den provisoriske 
regering vil bestræbe sig på at garantere arbejdernes eksistens gennem arbejde”. 
Desuden blev der umiddelbart afsat en million francs til at føre garantien ud i 
livet. 
 
Regeringens hensigtserklæring om retten til arbejde blev hurtigt genstand for en 
længerevarende debat også i udlandet, og da den konstituerende 

                                                      
89 Blanc (1858), p. 18 f. 



Debatten i 1848 73 
 

Nationalforsamling indledte forfatningsdiskussionen efter nedkæmpelsen af 
juniopstanden, blev spørgsmålet igen omdrejningspunktet for langvarige 
diskussioner i Frankrig, fulgt af offentligheden i det øvrige Vesteuropa.  
 
På den anden side af Kanalen førte nationaløkonomen John Stuart Mill igen 
Malthus ind i debatten, da han i april 1849 tog den provisoriske regerings 
initiativ, der nu tilhørte historien, op til analyse.  
 
Som hensigt, vurderede den engelske tænker, var erklæringen ”den mest 
manifeste af alle moralske sandheder, den mest bindende af alle politiske 
forpligtelser”.90 Erklæringens forfatter havde imidlertid overset, at et moralsk 
imperativ ikke kan stå alene ved analyse af samfundsmæssige spørgsmål. Måske 
var der tilstrækkelige midler til at skaffe alle individer mad og arbejde i den 
nuværende generation. Men ingen generation kunne forpligte kommende 
generationer på en sådan garanti, særligt ikke fordi garantien om altid at ville 
kunne ernære sig ved arbejde, ville få befolkningen til at vokse ukontrolleret, 
hvis ikke andre begrænsninger over for befolkningsvæksten satte ind.91  
 
Allerede i sin Principle of Political Economy publiceret første gang i 1844, 
havde Mill taget beskæftigelsesgarantier op til behandling, den gang i 
sammenhæng med en diskussion af mindstelønninger, fastlagt enten af staten 
eller arbejdsmarkedets parter. Mill fremhævede, at sigtet med mindstelønninger 
er at fastsætte nogle lønninger over det niveau, et frit arbejdsmarked ellers af sig 
selv ville nå frem til dikteret af mængden af kapital og udbuddet af arbejdskraft, 
dvs. at skabe ”en retfærdig” aflønning af arbejdskraften, der til alle tider sikrer 
rimelige levevilkår. Da Mill i sin teori arbejdede med en fast lønsum, ville en 
sådan kunstig forhøjelse af lønningerne imidlertid bevirke, at nogle arbejdere 
ikke længere ville kunne finde beskæftigelse. Derfor kunne mindstelønninger 
ikke fungere uden ledsagelse af beskæftigelsesgarantier, der ifølge fortalerne for 
mindstelønninger skulle skabes ved at tvinge de rige til at øge deres opsparing 

                                                      
90 John Stuart Mill (1849), p. 385 (i 1859-genoptrykket). Mill omtaler også udviklingen med de 
store statslige værksteder efter revolutionen. Han vurderer, at den provisoriske regering under alle 
omstændigheder havde været tvunget til at sætte en eller anden form for beskæftigelsesarbejder i 
gang. Efter revolutionen i 1830 var der også blevet brugt store summer på at skabe arbejde til de 
arbejdsløse i Paris. Problemet i 1848 var imidlertid, at der aldrig før havde været så mange 
arbejdsløse i den franske hovedstad. Det var derfor umuligt for staten at finansiere den fortsatte 
drift, og hvad der skulle have været et gode, blev en katastrofe med junirevolten. 
91 I sin selvbiografi skriver Mill om påvirkningen fra Malthus i den gruppe af unge intellektuelle, 
han færdedes iblandt i 1820’erne: ”Malthus’ befolkningsprincipper var en stor inspirationskilde og 
lige så stort et samlingsmærke som ethvert af Benthams synspunkter. Denne store doktrin, der 
fastlagde, at den eneste måde at forbedre menneskets stilling på var ved at sikre fuld beskæftigelse 
til høje lønninger gennem en frivillig begrænsning af antallet af individer” (her citeret efter Ashley 
(1909), p. viii). Andre europæiske forfattere brugte Malthus som et argument mod socialismen, 
herhjemme fx biskop H. Martensen, der i skriftet Socialisme og Christendom (1874) fandt, at i et 
socialistisk samfund ville staten overtage opfostringen og opdragelsen af børnene. Forældrene ville 
herved blive fritaget for alle forpligtelser, og de ville så ”formere sig i det Ubegrænsede, eller, som 
Mirabeau har udtrykt det, de ville formere sig som Rotter” (Martensen (1874), p. 42). 
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og dermed tvangsmæssigt opruste den produktive kapital, hvilket igen ville øge 
efterspørgslen efter arbejdskraft. 
 
Også i denne sammenhæng inddrog Mill Malthus i sin argumentation. Mill ville 
finde hele tankegangen om mindstelønninger socialt acceptabel, hvis det alene 
handlede om den nuværende generation. Det helt afgørende problem var 
imidlertid endnu engang, at arbejderne ville formere sig uhæmmet, hvis de på 
samme tid var garanteret mindstelønninger og evig beskæftigelse. Og med en 
stærkt voksende befolkning ville kravet om beskatning af de velhavende vokse 
til absurde dimensioner. Dertil kom en indbygget mangel ved al offentlig 
beskæftigelse med det selektive formål at skaffe arbejde til de arbejdsløse: 
Ineffektivitet. Den offentlige arbejdsgiver ville nemlig mangle det helt afgørende 
styringsmiddel, der hedder retten til at afskedige den dovne arbejder.  
 
Mills argumentation er væsentlig, idet Mills bog gennem det næste halve 
århundrede var den mest udbredte lærebog om nationaløkonomi i England.92  
 
Blanc imødegik senere Mills demografisk betingede argument mod den 
provisoriske regerings garantier, da han hævdede, at den franske befolkning 
allerede i praksis havde negeret Malthus’ befolkningsprincipper. Franske 
familiefædre i bare nogenlunde gode omstændigheder var således 
tilbageholdende med at sætte flere børn i verden, end familien kunne ernære. 
Den seneste befolkningsstatistik bekræftede dette. Undtagelsen var de fattigste 
arbejdere og de arbejdsløse, der uden udsigt til materiel fremgang og 
udelukkende levende i nuet tog den umiddelbare nydelse, hvor de kunne få den. 
Fattigdom kunne ikke forbindes med fremsynethed og ansvarlighed. En ret til 
arbejde ville derfor tværtimod begrænse antallet af fødsler, da håbløsheden i 
samfundets laveste lag dermed ikke længere var absolut.  
 
Hvordan reagerede de danske arbejdere så i revolutionsåret 1848, hvor debatten 
om retten til arbejde rasede i Frankrig, og hvor en begyndende arbejdsløshed 
truede i Danmark?  
 
Niels Finn Christiansen gør i bind 3 af Dansk Identitetshistorie rede for, at de 
danske håndværkere i 1800-tallets første halvdel var præget af en tværnational, 
kosmopolitisk håndværkerkultur. Vandringer på valsen på tværs af grænserne 
udgjorde eksempelvis endnu ved denne tid en del af mange håndværkeres 
uddannelse.93 Arbejdsløse håndværkere tog til Tyskland for at finde arbejde, 
ligesom tyske håndværkere kom til Danmark. I København fandtes der også en 
lille gruppe af såkaldte ”pariserhåndværkere”, der i kortere eller længere tid 
havde lagt deres vej forbi den skandinaviske klub i den franske hovedstad. 
 

                                                      
92 Mark Blaug (2000), p. 272. 
93 Niels Finn Christiansen (1992), p. 513. 
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Alligevel var der langt til Paris, og den danske arbejderklasse var endnu ikke at 
betragte som en sociologisk udviklet klasse. I maj 1848 lod de københavnske 
håndværkere sig først og fremmest gribe af det nationale i forhold til byens tyske 
svende. Patriotisk stemning og økonomisk egeninteresse fusionerede, da der 
opstod noget, der nærmede sig en regulær klapjagt på de fremmede 
håndværkere. Særligt de arbejdsløse snedkersvende var systematiske. I mindre 
flokke gik de rundt hos mestrene og tvang de tyske kolleger til enten at gå 
frivilligt eller pressede mestrene til at afskedige dem. Andre fag stod ikke meget 
tilbage.  
 
Myndighederne støttede til dels svendenes aktioner, og byens magistrat 
opfordrede i en skrivelse til lavene til, at mestrene frivilligt afskedigede de 
fremmede. Resultatet blev, at de fleste tyske svende måtte forlade hovedstaden, 
hvilket dog ikke førte til en afgørende lindring af arbejdsløsheden. Andre sociale 
reaktioner i 1848 var strejker blandt typograferne og blandt snedkersvende, der 
dog endnu ikke førte til noget gennembrud for den organiserede fagbevægelse.  

3.3. Debatten i Fædrelandet  

Det nationalliberale Fædrelandet dækkede begivenhederne under Februar-
revolutionen tæt, dels på baggrund af omtalen i tyske og franske aviser, dels på 
baggrund af rejsebreve fra en dansker i Paris: Frankrig var kontinentets helt 
dominerende magt, og der var stor spænding om de politiske begivenheder, og 
om den franske revolution ville få lignende konsekvenser for Europa som 
revolutionen i 1789.94 
  
Avisen, der vejrede morgenluft for en fri forfatning efter Christian 8.s død i 
januar 1848, konstaterede den 10.3.1848, at det danske folk ganske vist ikke var 
så lidenskabeligt som det franske, og at der ikke lige nu var udsigt til revolution i 
København. Fædrelandet advarede dog samtidig mod, at de sociale forhold i 
byen godt kunne fremkalde voldelige protester.  
 
I en reportage, sakset fra avisen Constitutionel, omtaltes den 12.3.1848 
nedsættelsen af en provisorisk regering i begejstrede vendinger, og blandt 
dennes programpunkter nævnes også en øjeblikkelig oprettelse af 
nationalværksteder for, at ”ikke en eneste arbeidsom Borger for Fremtiden skal 
savne Løn for sit Arbeide”. Blandingen af det konstitutionelle og det sociale 
sigte – den arbejdsomme borger, der sikres mod arbejdsløshed – vurderes med 
andre ord direkte og indirekte positivt i det nationalliberale organ, der ligeledes 
her tidligt i 1848 peger på de sociale forhold som muligt afsæt for en revolution i 
Danmark. 

                                                      
94 Den franske nationalforsamling havde i et dekret af 19.11.1792 erklæret, at den ville yde bistand 
og broderskab til alle folk, der ønskede at erhverve deres frihed (René Albrecht-Carrié (1977),  
p. 19). Selve 1789 blev indgangen til et kvart århundredes europæisk destabilisering. 
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I løbet af forsommeren ændrede avisen imidlertid fuldstændig holdning til de 
franske eksperimenter. Den 8.6.1848 bragte de nationalliberales organ et 
rejsebrev fra Paris, der skildrede et venstreorienteret oprørsforsøg den 15.5.1848 
sigtende mod at omstyrte den nu på dette tidspunkt valgte og dermed legitime 
regering. Om arbejdernes krav skrev korrespondenten: ”Da Republiken 
erklæredes den 24de Febr. lovede man ogsaa en fuldstændig Forandring af 
Arbeidernes Kaar. Man vandt derved Flerheden af Paris’s Befolkning, og 
skaffede Republiken en uomstødelig Støtte; men naar nu Arbeiderne forlange 
disse Løfter opfyldte, saa er man i Forlegenhed; man nedsætter Comitee efter 
Comitee, og kommer dog neppe til noget Resultat, thi man kan vel storme en 
Fæstning, men ikke noget Luftkastel.  
 
De utaalmodiges Fordringer steg Dag for Dag. Man talte i Klubberne heftigt 
imod Regeringen, som havde narret Folket. Arbeidernes Talsmænd kjendte intet 
andet Folk end Arbeiderne, intet andet Formaal for Staten end at skaffe dem 
Penge. Det simpleste Middel var naturligvis, at lade de rigere afstaae noget af 
deres Overflod; thi Ingen vilde vide af, at Capitalisternes Ruin ogsaa kunde være 
Statens Ruin i pecuniair Henseende. Det nye Verdenssystem, som den franske 
Republik skulde skabe, blev altsaa slet ikke Andet, end hvad man saa ofte havde 
set i Oldtidens Republikker: De Fattiges Tyranni over de Rigere. 
Arbeiderclassen vilde ikke være fornøjet, før Folk af dens egen Midte, Folk, der 
ikke havde anden Tanke end Arbeidernes Velstand, kom i Spidsen for Staten”. 
 
Advarslen til de nationalliberale i Danmark var klar nok: De burde ikke 
fremkomme med for stærke løfter i forhold til arbejdets organisation og 
beskæftigelsen af de arbejdsløse, og regeringen måtte være klar over de 
totalitære tendenser, der så tydeligt kunne iagttages i den parisiske 
arbejderklasse. 
  
Den 30.6.1848 og i de følgende dage berettede avisen detaljeret om 
Juniopstanden. Det var en tilbagevendende pointe, at nationalværkstederne 
havde været centrum for konspirationen. Den 30.6. skrev avisen om en alvorlig 
kommunistisk ledet opstand i Paris, der ville skabe ”Den røde Republik”, og den 
5.7. kom den direkte ind på værkstedernes betydning: ”Misfornøiede af alle 
Farver havde sluttet sig til Kjærnen af les atteliers nationaux, hvis Medlemmer i 
lang Tid have været bearbeidede af Ledere under terroristiske Anføreres 
Indskydelser”. Den 6.7. uddybedes: ”Alt tyder paa, at det har været 
Socialisterne, der især have været virksomme, at man har benyttet Spørgsmaalet 
om Nationalværkstederne til at agitere Arbeiderne. Man læste saaledes paa flere 
Faner de Ord: ”Arbeide eller Døden”. Andre Faner havde den Indskrift: 
”Seierherrer, Plyndring! Overvundne, Ildebrand!”” Den 7.7. fremgik det, at ro 
og orden atter var indført i Paris, men at potentialet til fornyet borgerkrig bestod: 
”Arbeiderne vilde ikke ophøre at klage over den ringe Fortjeneste. De kunde 
ikke tilfredsstilles ved Udførelsen af de fortvivlede Ideer om Arbeidets 
Organisation, og de vil saaledes let atter kunde benyttes af Urostiftere”. Det 
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eneste middel mod fortsat voldelige aktioner var sandsynligvis ifølge avisen en 
fornuftig fattigforsørgelse, den eneste, om end ufuldkomne måde at komme dem 
til hjælp, der ikke kunne erhverve det fornødne. 
  
Skildringen af revolutionens rædsler fortsatte i dagene derefter, men allerede i 
begyndelsen af juli blev et mere principielt spørgsmål taget op i Fædrelandet. I 
den franske forfatningskommission, der skulle bane vejen for en ny grundlov, 
var netop fremkommet et udkast til denne forfatning, der i oversættelse blev 
bragt på bladets forside den 8.7.1848. Heraf fremgik det, at udkastet indeholdt 
en universel formulering om retten til at arbejde: ”Forfatningen tilsikkre Alle 
Frihed, Lighed, Sikkerhed, Undervisning, Arbeide, Ejendomsret, Understøttelse 
(…). Samfundet bør skaffe Arbeide til enhver arbeidsfør Mand, som ikke selv 
kan skaffe det”.  
 
Det franske udkast var ikke kun af teoretisk interesse i Danmark, hvor det unge 
demokrati også skulle formulere en grundlov, og i en række artikler gennem 
sommeren og efteråret 1848 dækkede Fædrelandet debatten i 
Nationalforsamlingen. Det var karakteristisk for det sociale spørgsmåls stilling i 
1848, at omtalen fandt sted med en meget høj vægtning af de deputeredes 
meningsudvekslinger om retten til at arbejde. 
 
Den 11.7.1848 blev diskussionerne om formuleringen af retten til arbejde 
dækket endog meget udførligt. Særligt Adolphe Thiers, der tilhørte de liberales 
højrefløj med sympatier for et konstitutionelt monarki og samtidig var en stærk 
modstander af socialisterne, havde været modstander af ubestemte og 
generaliserende erklæringer om borgernes rettigheder, især retten til arbejde. 
Uindfriede løfter, særligt den universelle ret til arbejde, havde ifølge Thiers 
været årsagen til, at et bevæbnet folk havde rejst sig for at få løfterne indfriet. I 
stedet hævdede Thiers, at samfundet burde forpligte sig til at tage sig af de 
gamle, de svage og de syge, mens det var umuligt at indestå for, at det kunne 
skaffe arbejde til enhver, der ikke havde det: ”Man kan visselig ved 
Lovgivningen og ved Skattesystemet befordre Productionen og forøge Arbeidet, 
men er det muligt i noget Land, og navnlig i de rige industrielle Lande, at 
forhindre den industrielle Krisis, som foranlediges ved en overflødig 
Production? Kan man under slige Omstændigheder skaffe Arbeide til Alle, der 
søge det? Man skal gjøre Alt, hvad der kan gjøres, og der kan vistnok gjøres ikke 
saa lidet; Staten har mange Arbeider at udføre, den kan lade disse udføre efter 
Tid og Omstændigheder, eftersom der er Overflødighed eller Trang; men Staten 
maa vel vogte sig for at udføre for mange Arbeider selv, thi, om den end kan 
gjøre det godt, bliver Arbeidet dyrt, og det er heller ikke saa let en Sag at benytte 
dem, der ere vante til et slags Arbeide, til et hvilket som helst andet. Man gjøre 
derfor, hvad man kan for Arbeiderne, men man vogte sig for et farligt og 
fordærveligt Løfte”.  
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Adolphe Thiers repræsenterede det borgerlige Frankrig med et manifesteret 
nationalistisk islæt – han havde bl.a. været med til at stifte avisen Le National i 
1830 – og den franske politiker og historiker var en af de hyppigst citerede i 
Fædrelandet.95 Den 15.7.1848 meddelte Fædrelandet, at et flertal i 
nationalforsamlingen havde udtalt sig for et forslag fra Thiers, hvorefter 
forfatningen skulle sikre frihed, lighed og ejendomsretten, hvorimod der kun 
skulle stilles garantier om offentlig understøttelse, offentligt garanteret arbejde 
og undervisning, når statens finanser tillod det.  
 
Redigeringen af det franske forfatningsudkast fortsatte. Den 21.9.1848 gengav 
Fædrelandet igen debatten, hvor diskussionerne om retten til arbejde stadig stod 
helt centralt. Et medlem, der ifølge avisen gjorde meget ud af at forsikre, at han 
ikke var kommunist, havde fremlagt et forslag til skærpelse af 
forfatningsudkastet, så det kom til at garantere alle borgeres ret til undervisning, 
arbejde og understøttelse. Alexis de Tocqueville, der på én gang var kendt for sit 
forsvar for demokratiet og sit angreb på 1789-revolutionens absolutisme, blev 
herefter citeret for, at denne udformning af rettighedskravet ville gøre staten til 
industridrivende, ”og Skatterne skulde benyttes til at sætte den industrielle 
Maskine i Bevægelse, hvilket snart vilde gjøre Regeringen ikke alene til den 
eneste Industridrivende, men selv til den eneste Eier. Heraf vil altsaa følge 
Nødvendigheden af at regulere Arbeidet, at fremme eller moderere 
Productionen: med eet Ord: Regeringen vilde være Arbeidets store Organisator. 
Man har to Veie at gaae, den ene fører til den offentlige Velgjørenhed, den 
anden til Socialismen”. De Tocqueville advarede: Socialismen var kun en ny 
form for slaveri.  
 
En tredje deputeret manede ligeledes til eftertanke: ”Naar man vil indskrænke 
Retten til Arbeide til farlige Tider, naar en alvorlig Krisis er indtraadt, hvilket de 
fleste synes at ville, da vil det være saagodtsom umuligt for Staten, netop naar 
dens Finanser ere udtømte, og Vanskeligheder af enhver Art omgive 
Regeringen, at opfylde det Løfte, man har indtegnet i Forfatningen”. Dertil kom 
yderligere, at arbejderne ikke ville udvise sparsommelighed i gode tider, hvis de 
var sikret arbejde i dårlige, samt at den private velgørenhed ville opløse sig selv. 
 
På baggrund af diskussionerne i nationalforsamlingen havde Thiers utvivlsomt 
ret, når han blev citeret for, at retten til at arbejde ikke længere kun var et rent 
økonomisk spørgsmål, men et såvel socialt som politisk, filosofisk og metafysisk 
(Fædrelandet den 21.9.1848) – hvilket det ret beset nok havde været siden 
februar 1848.  
 
Den 24.9.1848 dækkede Fædrelandet stadig forhandlingerne. Bladets franske 
meningsfæller talte igen kraftigt mod at indføje absolutte formuleringer om 
                                                      
95 En oversigt over Thiers politiske virke gives i Albrecht-Carrié (1977). Om Thiers politiske 
standpunkt: ”Thiers selv var en varm tilhænger af lov og orden, af ejendomsretten såvel som af 
hans egen klasses, borgerskabets, forrettigheder” (ibid. p. 35). 



Debatten i 1848 79 
 

retten til at arbejde i forfatningen. Om de nationale værksteder fastslog Thiers 
”det er Anarchiet i Industrien”. I øvrigt ville det ifølge Thiers være rent tyveri, 
hvis man lod staten samle sine midler i de store værksteder: ”Altsaa: Omkring 1 
Million Individer af 36 Millioner skulle raade over Alles Capital, for at ruinere 
den, og til Bedste for sig selv fastsætte Prisen paa Productet”. Han fortsatte: 
”Men kan man nu under alle Omstændigheder sikkre Enhver Arbeide; bør man 
det, dersom man kan det? Jeg vil ikke sige, at man bør det, fordi man kan det, 
men jeg skulde dog være nærved at indrømme det. Men lader os nærmere 
undersøge dette Onde, som man vil raade Bod paa. Det er Arbeidsløshed, som 
indtræder under de nuværende forviklede Forhold ved den mindste Uorden i 
Maskineriet, hvis forskjellige Traade ere i en naturlig og nødvendig Forbindelse 
med hinanden. Denne Arbeidsløshed indtræder kun i Byerne, og ikke paa 
Landet, hvor Livet er besværligt, men Vanskelighederne overvindes ved stor 
Udholdenhed. Det er altsaa kun Spørgsmaalet om en Del, og det en ringe Del af 
Folket. Hvorledes skal man nu komme denne Del tilhjælp? Man siger, at den 
offentlige Velgjørenhed nedværdiger. Er dette sandt, da vil man ogsaa 
nedværdige ved den Hjælp, som man giver ved at indrømme Retten til Arbeide. 
Men det er ikke sandt, at man nedværdiger, idet man giver, og det er heller 
aldrig blevet sagt i de Tider, da man undlod at smigre for Folket som for en 
Herre”. Andre deputerede advarede: Retten til arbejde ville indføre en permanent 
krig mod statens finanser. Den ville også dræbe ”Forudseenhed, Kappelyst og 
andre gode Egenskaber. Naar Arbeideren kun skal arbeide for et forud bestemt 
Salair, vil Lysten til Virksomhed give Plads for Dovenskab, Ørkesløshed, og 
Børnene modtager det slette Eksempel (Bifald). Man faar et Dovenskabens 
Aristokrati, hos hvilket alle de bedste Egenskaber forsvinde, saa at det tilsidst 
ikke er værdigt at bære det franske Navn”. 
 
Fra forsamlingens venstre side pegede man tværtimod på, at en forudseende 
beskæftigelsespolitik ville sikre den sociale stabilitet samt i øvrigt, at 1848-
revolutionen havde sat en ny dagsorden: ”1789 hævede den tredje Stand til den 
politiske Magt. 1848 har den endnu skjønnere Opgave at udslukke al Adskillelse 
mellem Classerne, at skabe en gjensidig Velgjørenhed, at sikkre Retten til at 
leve, til Arbeide eller Understøttelse fra Statens Side, naar Trangen er bevislig”. 
 
Af Fædrelandets referat fik læseren det indtryk, at forsamlingen søgte mod et 
kompromis, der stadig havde retten til arbejde centralt placeret som 
hensigtserklæring, men med en kraftig moderation: ”Republiken bør ved en 
broderlig Hjælp sikkre de trængende Borgeres Existens, det være ved at skaffe 
dem Arbeide, forsaavidt Statens Ressourcer strække til, eller ved at give dem 
Understøttelse, som ikke selv kunne arbeide, og ingen Familie have at slutte sig 
til”.96 Det absolutte krav om ret til arbejde var dog, som det ses, udeladt med 
formuleringen om statens ressourcer. 
                                                      
96 Jan Ifversen (1989), p. 28 f., gennemgår indholdet af den franske menneskeretserklæring fra 
august 1789, og peger på, at den indeholdt tre dimensioner af fundamentale menneskerettigheder: 
”Individuelle rettigheder, politiske rettigheder og sociale rettigheder”. Om de sociale skriver han 
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Da Fædrelandet i slutningen af oktober og begyndelsen af november 1848 i en 
artikelserie kommenterede det nu foreliggende danske forfatningsudkast, fandt 
avisen, at man her behændigt havde ”undgaaet alle indholdsløse og farlige 
Phraser; hver enkelt Bestemmelse har et virkeligt Indhold; der er ikke vakt 
sørgelige Lidenskaber ved ubestemte Løfter, ved Udtalelse af almindelige 
Principer, om hvis udførlighed, der kan herske stor Tvivl” (28.10.1848).  
 
I det citerede er spørgsmålet om retten til arbejde ikke nævnt eksplicit, men på 
baggrund af avisens detaljerede gennemgang af forhandlingerne om det franske 
forfatningsudkast vil det være nærliggende at tolke udsagnet i denne 
sammenhæng. Det sociale spørgsmål blev da også i Junigrundloven af 1849 løst 
med bestemmelsen i lovens paragraf 89: ”Den, som ikke selv kan ernære sig 
eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke paahviler nogen Anden, er berettiget til at 
erholde Hjælp af det Offentlige, dog mod at underkaste sig de Forpligtelser, som 
Lovene herom paabyder”.  
 
Formuleringen var stort set identisk med lignende bestemmelser i den sociale 
lovgivning under Enevælden, men Harald Jørgensen (1940) vurderer, at det var 
Orla Lehman, en af hovedkræfterne bag dannelsen af det nationalliberale parti, 
der havde sat igennem, at dette løfte skulle optages i Grundloven, ”og uden 
Tvivl havde han faaet Ideen hertil under sit Ophold i Paris i de bevægede 
Sommerdage, da den nyligt indkaldte franske Nationalforsamling behandlede 
Forslaget til en ny Forfatning”.97 
 
Ved den grundlovsgivende forsamlings behandling af det lehmanske forslag var 
der en del opposition mod formuleringen. En af hovedmodstanderne var 
Grundtvig, der fandt, at selv en videreførsel af enevældens rettighedspraksis på 
området var for vidtgående. 94 stemte dog for Orla Lehmans formulering, 23 
mod.98 

                                                                                                                                   
videre: ”Endelig peger ejendommen (ejendomsrettens ukrænkelighed, BJ) i en vis forstand mod de 
sociale rettigheder, der skal sikre individets sociale velfærd; men kun i en vis forstand, fordi 
velfærd gøres identisk med ejendomsret. Ganske vist blev der i debatten om 
menneskerettighedserklæringen fremsat egentlige forslag om ret til hjælp, som fx i Sieyès’ udkast, 
hvori det hedder: ”Enhver borger, som er ude af stand til at opfylde sine behov, har ret til hjælp fra 
sine medborgere”, men sådanne forslag fandt ikke vej til den vedtagne erklæring. Først i den 
senere såkaldte jacobinske menneskeretserklæring fra juni 1793 finder man en stadfæstelse af 
egentlige sociale rettigheder. Denne type af rettigheder går i retning af en udvidelse af statens 
domæne” (ibid. p. 28 f). Francois Furet (1996) skriver om menneskerettighedernes videre skæbne, 
at 1793-formuleringen, der garanterede retten til arbejde, forsorg og undervisning, som følge af 
revolutionens udvikling blev suspenderet, indtil freden kunne genoprettes. Dvs. at rettighederne i 
praksis aldrig blev gennemført under den franske revolution. Forestillingen om sociale rettigheder, 
der bundede i menneskerettighederne og burde sikres via forfatningen, var altså langt fra 
flunkende ny i 1848. Heller ikke værkstederne til beskæftigelse af de arbejdsløse var ukendte før 
1848, idet de også fandtes under en kortere periode under den store franske revolution (Francois 
Furet og Denis Richet (1988), p. 132). 
97 Harald Jørgensen (1940), p. 84. 
98 Ibid. p. 84 f. 
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Grundloven fratog mænd, som nød eller havde nydt ikke tilbagebetalt 
fattighjælp, valgret og valgbarhed. ”Retsvirkninger, hvis formål var at definere 
en bestemt adfærd som ønskelig og acceptabel. Enevældens ensidige overførsler 
erstattet af en ”noget-for-noget” betragtning. Opdragelse til at holde sig fri af 
trangen til hjælp. Individuel ansvarlighed”.99 Kommunerne kunne dog eftergive 
fattighjælpen, hvorved modtageren genvandt de borgerlige rettigheder. 
  
Ved siden af tabet af de politiske rettigheder var der også andre følgevirkninger. 
En forordning fra 1824 havde bestemt, at personer, der havde fået fattighjælp, 
ikke kunne gifte sig uden tilladelse fra sognet, hvis hjælpen ikke var tilbage-
betalt. Forordningen var fortsat gældende efter 1848, selv om bestemmelsen i 
1857 blev ændret til kun at gælde manden og kun hjælp ydet i de sidste 5 år. 
1824-forordningens idemæssige påvirkning fra Malthus’ befolkningsteori turde i 
øvrigt være indlysende. 
 
En løfteparagraf (§ 88) i Grundloven om, at ”Alle Indskrænkninger i den frie og 
lige Adgang til Erhverv, som ikke er begrundede i det almene Vel, skulle hæves 
ved Lov”, skulle og kunne næppe heller læses som noget, der nærmede sig en ret 
til arbejde. I stedet var der tale om en paragraf, der i 1857 skulle blive udmøntet 
i loven om næringsfrihed, jf. også kapitel 4.100 Noget andet er så, at de 
nationalliberale var af den faste overbevisning, at næringsfrihed ville fremme 
beskæftigelsen og produktionen og dermed også velfærden. 
 
Mens retten til at arbejde altså ikke optrådte i Grundloven, hvilket avisen 
indirekte vurderede som noget særdeles positivt, fandt avisen, at det i efteråret 
1848 foreliggende udkast ville tilfredsstille såvel Lighedens og Frihedens 
venner, som dem, der ønsker en gradvis udvikling og fremfor alt ville orden og 
sikkerhed i samfundet. Den konstitutionelle frihed var samtidig ”indrømmet 
ærligt og uforbeholdent”. 
 
Om de hjemlige debattører, der inspireret af de franske socialister ville gå 
videre, bragte Fædrelandet en kommentar den 1.11.1848: Om Aanden i 1848 og 
de Aandløse i samme Aar. 1848 havde været et år, hvor ”de revolutionaire 
Philistere” havde blomstret, og også Danmark havde haft sin del af disse med en 
ifølge avisen ejendommelig forkærlighed for fjerne og meget fremmede lande. 
Intet er for den revolutionære ”kjærere end at indforskrive fremmede Planter til 
sit Land. Hvad bekymrer han sig om den nationale Jordbund; hvad om den Luft 
af Aarhundreders erfaring, hvori han lever? (…). Han har f.Eks. hørt, at i 
England findes megen Jammer iblandt Fabrikarbeiderne, i Irland sukke 
Millioner efter Kartofler, i Frankrig findes 100,000 Arbeidere, som Staten i sin 
tid har lovet Arbeide, eller rettere Betaling, og som den senere maa skyde eller 
landsforvise. Det forstaar sig, vi Danske have ingen store Fabriker, ingen 

                                                      
99 Jørn Henrik Petersen (1996), p. 15.  
100 Jf. Niels Finn Christiansen (1986), p. 41.  
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verdensomfattende Handel, vi beherske intet erobret Rige, vi have ikke drevet 
den verdslige Civilisation, Sandsernes Cultus, Rigdommens Forførelse til en 
svimlende Høide, hvor Lidenskaberne gaa fra Forstanden. Vi ere et jevnt, fattigt, 
agerdyrkende Folk, hvis forskjellige Classer pleie at leve sammen i god 
Forstaaelse og venskabelig Omgængelse, uden at den Ene behøver bebreide den 
Anden, at han er overdreven rig, og endnu mindre at han er altfor lærd. Men 
hvorfor skulde man ikke kunne udpynte vore Haandværkere, Tørvebønder og 
Husmænd som engelske og franske Proletarier? Hvorfor skulde man ikke sværge 
paa, at ”Lærdommen og Formuen” haver skrækkeligen sammensvoret sig mod 
disse Ulykkelige?” Læseren måtte imidlertid huske på én ting: Hvis nogen i 
dette revolutionsår var så uforsigtig at love husmændene jord eller 
håndværkssvendene penge, så ville han blive taget på ordet som en tyv på fersk 
gerning. 
 
Mens avisens holdning i det principielle spørgsmål om retten til at arbejde var 
klart afvisende, afstod Fædrelandet ikke fra mere pragmatiske bidrag til at 
fremme beskæftigelsen. Det skete fx i et indlæg den 17.7.1848, hvor avisen 
opfordrede til, at de store offentlige bygningsarbejder, der tidligere var tilfaldet 
enkelte store entreprenører, nu mere konsekvent blev udbudt i licitation til de 
små håndværksmestre. Dette ville give en udligning af indkomstforskelle, og 
samtidig ville man komme uden om de situationer, hvor de store entreprenører 
indkaldte udenlandske arbejdere under en højkonjunktur, mens små danske 
mestre, der ikke havde adgang til disse anlægsarbejder, gik uden beskæftigelse. 
Ved at sprede arbejdet, vurderede avisen, at staten kunne føre en 
beskæftigelsesfremmende politik via sine anlægsarbejder i en økonomisk 
nedgangsperiode, hvorved antallet af arbejdsløse kunne begrænses. 

3.4. Den radikale position: Kjøbenhavnsposten 

Avisen Kjøbenhavnsposten, det nærmeste man kom en socialistisk opposition i  
1848, (jf. Stender-Petersen (1978)), tog ligesom det nationalliberale hovedorgan 
hyppigt beskæftigelsestemaet op i sine spalter, idet der med censurens 
ophævelse i slutningen af marts 1848 var vide rammer for debatten. Ud fra en 
stærk international orientering vendte avisen sig mod selvtægten mod de tyske 
håndværkere. I stedet pegede den på oprettelse af store nationalværksteder, der 
dermed fik en omfattende dækning i forholdsvis brede dele af den danske presse, 
selv om vinklingen unægtelig var meget forskellig. 
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I efteråret 1848 forelå udkastet til den senere grundlov. Avisen Fædrelandet ser ud til – 
bl.a. på baggrund af begivenhederne i Paris 1848, hvor retten til at arbejde på et 
tidspunkt var blevet hævdet som noget nær en absolut menneskerettighed – at have sat 
pris på, at der ikke var indeholdt bestemmelser om den arbejdsløses ret til beskæftigelse. 
I stedet kom Junigrundloven af 1849, som gengives ovenfor, til at indeholde en 
bestemmelse om ret til forsørgelse for den, der ikke var i stand til at ernære sig og sine. 
Foto: Det Kongelige Bibliotek. 
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Den 22.3.1848 bragte avisen, som de øvrige blade, meddelelsen om 
martsministeriets udnævnelse og udtrykte håb om, at regeringen ville gribe ind 
mod dyrtiden og arbejdsløsheden til gavn for arbejderne. Den 14.4. krævede 
avisen i en leder på forsiden oprettelsen af et arbejdsministerium for at øge 
beskæftigelsen, noget regeringen havde forsømt at være opmærksom på, og som 
ifølge lederen sammen med andre sociale krav var lige så vigtige som 
krigsforberedelserne. Igen kan man bemærke en direkte påvirkning fra 
begivenhederne i Paris, hvor det havde været et krav fra 
arbejderrepræsentanterne i den provisoriske regering, at der blev oprettet et 
arbejdsministerium. 
 
Kjøbenhavnsposten vendte tilbage til beskæftigelsessituationen i en generel 
politisk kommentar den 21.6.1848. Idet redaktionen mindede læseren om 
revolutionerne tidligere på året, ikke bare i Paris, men også i Tyskland, Italien og 
Østrig, rejste den kravet om en snarlig sammenkaldelse af en 
”Nationalforsamling” efter en folkelig valglov. Hovedkravet var altså 
gennemsættelsen af en folkelig suverænitet som grundlag for statsstyret, men 
karakteristisk for avisens prioritering af beskæftigelsen dukkede dette emne op 
som næste punkt: Som i lederen den 14.4. krævede avisen oprettelsen af et 
arbejdsministerium, dækkende såvel håndværket som landbruget. Også 
Københavns Kommunalbestyrelse havde ifølge lederen fuldstændigt svigtet i 
foråret. I stedet for at tage initiativer til at fremkalde nye næringsveje, havde den 
med ligegyldighed overværet forfølgelsen af de tyske svende. Om selve 
beskæftigelsessituationen noterede avisen, at krigen uden tvivl medførte 
problemer. Men omvendt var det også en kendsgerning, at oprustningen ville 
medføre en stor efterspørgsel. De beskæftigelsesmæssige effekter kunne 
fremmes, hvis der indførtes næringsfrihed, og hvis staten undgik at overlade alle 
ordrerne til Københavns oldermænd eller de store entreprenører.  
 
Inspirationen fra Paris slog igennem i fortsættelsen: ”Eller endnu bedre, lod man 
det udføre i store Værksteder, hvor enhver Arbeider kunde indfinde sig og 
deeltage deri for en ordentlig moderat Priis, saa vilde der tillige kunne gjøres en 
Begyndelse til saadanne Foranstaltninger, der kunde tjene til nogenlunde at 
raade Bod paa de Misforhold, der ere tilstede i Samfundet, og som ikke ryddes 
af veien ved at opstille og forny gamle Skranker, men meget mere ved nye og 
frie livsfriske Institutioner”. Endelig anbefalede lederen, at der blev oprettet en 
mobil afdeling inden for borgervæbningen, der skulle optage de ledige. Også 
dette krav var inspireret af begivenhederne i Frankrig, hvor der ligeledes var 
oprettet en mobilgarde, og her faldt de sociale krav i Kjøbenhavnsposten 
sammen med kravet om en fri forfatning med almindelig stemmeret, idet avisen 
antog, at et bevæbnet folk ville være den bedste garant for forfatningen. 
 
Den 23.11.1848 kritiserede Kjøbenhavnsposten, at der i Rigsforsamlingen var 
slået en streg over alle offentlige arbejder. Mangel paa beskæftigelse og deraf 
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følgende nød og elendighed i arbejderklassen ville ikke forøge, men tilintetgøre 
fædrelandskærligheden. 

3.5. Almuevennen 

Almuevennen var fra 1842 organ for den spirende bondebevægelse. Fremme i 
1848 formulerede redaktionen sig i selvbevidste vendinger om statens fremtidige 
organisering. Samtidig manuducerede avisen læserne om menneskerettigheder, 
eksempelvis den 15.3.1848 i en stor opsat forsideartikel. Artiklen var skrevet af 
den tyske revolutionære Gustav von Struve.101 I artiklen gennemgik han 
menneskerettighedernes historie i den franske revolution og nordamerikanske 
uafhængighedskrig. Han præciserede: ”Samfundets Formaal er det almindelige 
Vel. Regjeringen er indsat, for at sikre Menneskene Nydelsen af deres naturlige 
og uforkrænkelige Rettigheder”. Efter von Struves program burde alle love udgå 
af folkesuveræniteten. Nordamerika havde med folkestyre og frigørelse fra 
monarkiet frisat mennesket. Europa derimod led endnu under absolutismen. 
 
Von Stuve fremsatte også sine egne krav til en forfatningsmæssig formulering af 
menneskerettighederne med stærke sociale krav: ”Menneskenes første og 
uafviselige Ret, som danner Grundlaget for alle hans øvrige Rettigheder, er 
Retten til Livet, Retten til Selvopholdelse, retten til at tilfredsstille sine dyriske 
Fornødenheder. Enhver anden Ret maa derfor vige i Sammenstød med denne. 
Eiendomsretten, den personlige Friheds Ret, kunne kun gjøre Fordring paa 
Anerkjendelse forsaavidt de ikke staae i Modsigelse til Selvopholdelsens evige 
og ubestridelige Ret”. De ”dyriske Rettigheder” blev formuleret som retten til en 
sund næring, en beskyttende bolig og tilstrækkelig beklædning. Forfatteren og 
med ham Almuevennen fremsatte med andre ord en temmelig radikal tolkning af 
de universelle menneskerettigheder, hvor de sociale rettigheder stod over 
ejendomsretten og de almene frihedsrettigheder.  Forfatteren betonede også 
stærkt, at individets selvopholdelsesdrift bevirkede en trang til arbejde: 
”Mennesket er ikke født til Lediggang, men til at udvikle sine Kræfter ved 
Arbeide”. Konkret skulle de sociale rettigheder bl.a. opfyldes ved, at folkets 
lavere klasser helt blev befriet fra skatter, både direkte og indirekte. Det 
udeblevne provenu skulle staten hente via en progressiv beskatning af indkomst 
og arv blandt de velstillede. 
 
Almuevennen bragte i disse forårsmåneder også en række erklæringer rundt 
omkring fra landet, hvor bønder og borgere samlede sig for at formulere krav til 
regeringen. Også her var selvbevidstheden stor, eksempelvis den 15.3.1848, 
hvor en forsamling på Fyn erklærede: ”Ved Erfaring overbeviste om 
Nødvendigheden af, at Folket selv, især i vanskelige Tider, erklærer sig om 
Fædrelandets Anliggender, have vi undertegnede Bønder og Landboere besluttet 
at udtale, hvad vi med Vished vide at være vore Standsfællers Anskuelser og 

                                                      
101 Gustav von Struve tog del i de revolutionære begivenheder i Tyskland 1848-49, hvorefter han 
udvandrede til USA. I den amerikanske borgerkrig kæmpede han på Nordstaternes side. 
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Ønsker paa vor Egn, idet vi tillige opfordre vore Brødre i hele Fædrelandet til at 
giøre det samme (…)”. 
 
I forårsmånederne orienterede avisen fra Paris, hvor februarrevolutionen blev 
tolket som ”Menneskehedens Seier over Egennytte og Despotie”. Avisen 
omtalte også stærkt rosende revolutionens første resultater, herunder at 
”Regjeringen paatager sig at skaffe alle Arbeide, og bestemmer en Million af det 
der før anvendtes til den kgl. Families Brug, til Arbeiderclassen, Kongedømmets 
evige Afskaffelse, oprettelse af Nationalværksteder, Ordre til paany at begynde 
de offentlige Arbeider, en mængde nye Arbeider bestemmes for Statens 
Regning, en Kommisions Nedsættelse for Arbeiderclassens Anliggender, hvori 
optages Medlemmer af Arbeiderclassen” etc.  
 
Alt i alt en sejr for menneskerettighederne som ”ved denne storartede Revolution 
har gjort et kæmpeskridt fremad” (15.3.1848). Det var altså ikke kun den 
venstreorienterede Kjøbenhavnsposten, der i foråret 1848 nærede stærke 
sympatier for de sociale krav i den franske revolution, herunder det universelle 
krav om retten til arbejde. 

3.6. Den konservative presse: Berlingske Tidende og Flyveposten 

I sin dækning af begivenhederne i Paris trak Berlingske Tidende massivt på 
omtalen i en række engelske aviser – Times, Globe, The Sun – af udviklingen 
under Februarrevolutionen og i månederne derefter. Vurderingen af 
Februarrevolutionen var indledningsvis moderat positiv, og også i dette 
konservative organ kunne læseren spore en betydelig sympati for den 
provisoriske regering. Det stod dog tidligt klart, at der var indbygget stærke 
sociale modsætninger i begivenhederne, og at regeringens løfter til arbejderne 
kunne blive meget vanskelige at indfri. I marts måned blev det gang på gang 
nævnt, at arbejdsløsheden kunne blive en mægtig kilde til social uro. I denne 
forbindelse kunne nationalværkstederne have sin berettigelse. Efterhånden stod 
det dog også klart, at værkstederne under en tiltagende finansiel krise for staten 
blev en svært håndterlig belastning. Avisen formidlede endvidere en række 
postulerede tåbeligheder i den socialistiske lejr, eksempelvis et forslag fra Louis 
Blanc om oprettelsen af kollektive arbejderbydele i Paris parallelt med, at byens 
styre blev stadigt mere destabiliseret. Avisen beskrev samtidig, hvordan 
beskæftigelsesgarantien trak arbejdere til Paris, og den skildrede et omfattende 
misbrug, hvor byens proletarer lod sig registrere ved flere værksteder for at hæve 
understøttelse flere steder samtidigt (5.6.1848).  
 
Den 7.6.1848 gengav Berlingske Tidende Times’ skildring af den aktuelle 
situation, herunder især nationalværkstedernes betydning: Ingen uden for 
Frankrig kunne rigtigt forstå den dybe nød, der beherskede Frankrig, og ingen 
undersåt i et fredeligt land kunne fatte virkningerne af en revolution som den 
franske i februar. Nu stod nye omvæltninger for døren. Industrien var blevet 
lammet ved den offentlige forsørgelse af 100.000 arbejdere, som ”ere blevne 
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forvandlet til Almisselemmer ved Statens skuffende Løfter og skadelige 
Ødselhed (…). De nationale Værksteder ere blevne Tilflugtssteder for de 
Liderlige og de Dovne; de have tiltrukket Arbeidere, som kunde have faaet 
Beskeftigelse andetsteds, de have trukket Skarer af Svende til Paris, omgivet 
Hovedstaden med en Hær af bedragne, ophidsede og hungrende mennesker”.  
 
Indimellem krydrede Berlingske Tidende fremstillingen med egne selvstændige 
vurderinger, hvori avisen ikke overraskende tog stærkt afstand fra 
Juniopstanden. Den 3.7.1848 gengav avisen så Times’ vurdering af opstandens 
betydning, idet den store engelske avis meget overraskende bød revolten 
velkommen. For først via dennes udbrud og efterfølgende nedkæmpelse blev det 
muligt for det borgerlige samfund at genetablere orden og rimelighed, at 
beherske de anarkistiske kræfter og stoppe det parisiske proletariats diktatur over 
resten af Frankrig: ”Man vidste, at ingen Love, ingen Grundsætninger, ingen 
social Orden endnu vare traadte i Stedet for den Tingenes Tilstand, som Februar-
Revolutionen havde strakt over ende. Man vidste, at den store Pariser-Commune 
ikke var andet end en social Armee; (…) man vidste, at Fjenden ikke blot var 
nær ved Portene, men indenfor dem; thi den provisoriske Regjerings første 
Handling havde været at oprette i Nationalværkstederne en Leir for 
Dovenskaben og stedsevarende Oprør, hvor enhver Eventyrer var vis paa at 
finde Bifald og Kammerater til sine vildeste Planer”. Mænd som Proudhon 
havde indtaget deres sæde i Nationalforsamlingen for at forberede anarkiet og 
den røde republik. Til sidst vidste det moderate Frankrig, at alt vilde være bedre 
end at leve under den herskende usikkerhed. Problemet var dog fortsat, at det 
overvundne parti, dvs. den proletariske venstrefløj, ”bliver i sit Fædreland, og 
omendskøint beseiret, bliver det ikke drevet ud af Landet”.  
 
Igen den 6.7.1848 lod Berlingske Tidende Times fortolke begivenhederne: 
Frankrigs hovedstad var ganske vist glimrende, men den var også et forvokset 
centrum, der sugede overflødig arbejdskraft til sig og udnyttede resten af landet. 
Store anlægsarbejder som fæstnings- og jernbaneanlæg havde kunstigt stimuleret 
tilvandringen. Da disse stoppede, var der omkring 150.000 mænd i byen, der 
ikke kunne skaffe sig arbejde. I denne situation kunne en række demagoger 
forlede de arbejdsløse til den vildfarelse, at ”Staten burde skaffe dem Arbeide og 
betale dem en god Løn. Derfra hidrører den hurtige Udvikling af Communismen 
i Paris i det sidste Aar. Derfra hidrører den af Communister bevirkede 
Revolution. Derfra hidrører de kostbare Forsøg paa Arbeidets Organisering, de 
høitidelige Narrestreger i Luxembourg, Louis Blancs vanvittige Nonsens”. 
Spørgsmålet var nu, om den nye regering under indtryk af den fortsatte nød i 
masserne var tvunget til at videreføre forårets galskab i nye forklædninger. 
 
Under forhørene efter nedkæmpelsen af Juniopstanden erklærede nogle af 
fangerne på spørgsmålet om, hvorfor de havde kæmpet: ”for den democratiske 
og sociale Republik”. Adspurgt om fortolkningen af dette begreb svarede de: 
”Arbeidernes Regjering” (Berlingske Tidende 7.7.1848). I praksis havde nogle 
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af oprørerne været rene djævle: ”Et af de fængslede Fruentimmer tilstod 
frimodigt, at hun havde skaaret Hovederne af tre Mobilgardister. Paa flere Steder 
var Hoveder opplantede (…). Paa flere Fanger stak Insurgenterne Øinene ud, 
foruden at tilføje dem andre Pinsler”. Andre og senere reportager bekræftede, at 
det var i nationalværkstederne, at opstanden havde sit centrum. Den 15.7.1848 
orienterede Berlingske om, at opløsningen af nationalværkstederne havde haft en 
gunstig indvirkning på den franske økonomi. Mange arbejdere var søgt tilbage 
til landet, hvor bønderne nu igen kunne skaffe sig den fornødne arbejdskraft. Det 
samme gjaldt en række fabrikker, der før ikke havde kunnet få arbejdskraft, og 
kurserne på børsen var stigende. 
 
Da forfatningsdiskussionen blev indledt i Nationalforsamlingen optrykte 
Berlingske Tidende hele forfatningsudkastet. Retten til arbejde var nu ifølge 
avisens fortolkning stærkt reduceret til udkastets artikel 132: ”De væsentligste 
Garantier for Rettighed til Arbeide ere: Selve Arbeidets Frihed, den frivillige 
Association, Ligheden i Forholdene mellem Arbeidsgiveren og Arbeideren, den 
frie Undervisning, Credit-Anstalterne og Udførelsen af store Arbeider til 
offentlig Nytte, hvorved i Tilfælde af Arbeidsløshed, de ubeskæftigede Arme 
kan findes Anvendelse” (3.7.1848).  
 
Samme dag citerede Berlingske Tidende Thiers for følgende, udtalt i 
Nationalforsamlingens Bureau: ”Spørgsmaalet er at vide, om man kan garantere 
Enhver Arbeide eller ikke. Det er Tid, at Publicum faaer at vide, hvorledes det 
forholder sig. Hvad mig angaar, jeg kjender intet Middel til altid at kunne 
forskaffe Arbeide, og jeg troer ikke, at Nogen har opdaget et saadant. Hvis 
Nogen besidder denne Hemmelighed, saa er det hans Pligt at uddele os den og 
vor Pligt at høre den”. I kontrast til Thiers tilsyneladende pragmatisme citerede 
Berlingske Tidende også ”den bekjendte engelske Socialist” Robert Owen, der 
på dette tidspunkt opholdt sig i Paris. I et indlæg i en af de franske aviser havde 
han således imødegået Thiers, idet han havde erklæret, at ikke kun arbejderne i 
Paris, men alle Europas arbejdere – og ikke kun i nogle århundreder, men så 
længe Jorden bestod – kunne garanteres arbejde. Owen krævede af 
Nationalforsamlingen, at den udviklede et nyt system, ellers ville arbejderne 
blive meget svære at regere. 
 
Den 21.9.1848 gengav Berlingske Tidende Thiers forherligelse i 
Nationalforsamlingen af privatejendommen og den fri konkurrence som den 
sande vej til velstand – også for arbejderne. Thiers søgte således bl.a. ved en 
lønstatistik at dokumentere, at arbejdernes levevilkår var gået frem i takt med 
den industrielle revolution i Frankrig. 
 
Mere overordnet kunne læserne af Berlingske Tidende efter begivenhederne i 
Paris ikke være i tvivl om, at udbredt arbejdsløshed var potentielt 
samfundsnedbrydende, men at alle forsøg trods denne kendsgerning på at lade 
staten garantere proletariatet arbejde var den lige vej til anarki, kommunisme og 
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den moralske opløsning. Oprettelse af nationalværksteder var at opfordre til 
revolution. Arbejdsløsheden blev nu også ultimativt fortolket som primært 
værende et problem for byerne, og arbejdsløshedens finansiering som et 
fordelingspolitisk problem mellem land og by. Selv om arbejdsløsheden ikke 
kunne fornægtes som et alvorligt samfundsproblem, var der dog heller ikke tvivl 
om, at den industrielle kapitalisme baseret på fri konkurrence var vejen frem for 
alle samfundsgrupper. Forsøg fra socialisterne på at insistere på retten til arbejde 
blev fremstillet som ren utopi, jf. Owens postulat om at alle Europas arbejdere 
kunne beskæftiges til evig tid. 
 
Den løsning, der skjuler sig mellem linjerne i Berlingske Tidendes fremstilling, 
var, at staten burde undgå kunstigt at trække landarbejdere til hovedstaden via 
oppustede anlægsarbejder, at samfundet burde udvikle et frit næringsliv samt et 
velfungerende uddannelsessystem. Den fri konkurrence ville skabe et stadigt 
mere effektivt produktionsapparat og fremme levevilkårene for alle grupper i 
samfundet. Kom en egentlig krise, kunne staten midlertidigt tage initiativ til 
offentlige anlægsarbejder.  
 
Den konservative Flyveposten, der frem til 1852 havde tydelige træk af 
populærblad, dækkede som de andre københavnske aviser begivenhederne i 
Paris i foråret og sommeren 1848 tæt. Den 2.3.1848 fandt avisen, at den 
optrækkende revolution havde ”en høist alvorlig Characteer”, og at der givetvis 
var tale om en verdenshistorisk begivenhed. Den 4.3.1848 beskrev den resultatet 
af revolutionen: Paris lignede en by, der var taget ved storm. Den parisiske 
middel- og overklasse trykkede sig: ”Deres Mine er bestyrtet og forlegen”. Den 
6.3.1848 bragte avisen det rygte videre, at den nye republik havde antaget den 
røde fane som nationalflag, og ikke ”den trefarvede”.  
 
Den 7.3.1848 kunne avisen mere præcist beskrive vitale aspekter af den nye 
republiks øjeblikkelige politiske manifest, herunder oprettelse af 
nationalværksteder for arbejdsløse håndværkere, beslaglæggelse af visse 
cirkulerende kapitaler til fordel for ”Arbeidets Organisation”, dødsstraffens 
afskaffelse for politiske forbrydelser samt Tulleriernes omdannelse til 
invalidehospital for gamle arbejdere, fortsættelse af alle offentlige 
anlægsarbejder med undtagelse af de militære m.v. Louis Blanc og arbejderen 
Albert havde fået overdraget Luxembourg Slottet som base for deres 
anstrengelser med at ordne arbejdernes sociale forhold. Samlet set gav avisen på 
trods af det tilsyneladende vidtgående sociale program republikken en god 
presse på dette tidspunkt. De revolutionære udviste således en høj grad af moral, 
og den private ejendomsret blev over alt sikret. Den 10.3.1848 meddelte avisen 
yderligere, at arbejdstiden var blevet sat ned, og at regeringen havde planer om, 
at lønningerne skulle følge prisudviklingen via en form for dyrtidssikring. Den 
11.3.1848 beskrev avisen ligefrem det, den betegnede som den provisoriske 
regerings ”høist vidunderlige organiserende Virksomhed. Decret følge paa 
Decret, intet undgaar Regjeringens Skarpsindighed og ordnende Aand”, og 
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sådan fortsatte det faktisk i de kommende dage: Positiv omtale af republikkens 
initiativer, herunder også dem af social karakter.  
 
Efter udbruddet af arbejdernes opstand slog avisen helt om. Den 4.7.1848 
orienterede Flyveposten fra arbejderopstanden i Paris: ”Opstanden er aldeles 
communistisk. Derfor skulle ogsaa Plyndringer paa flere Steder have fundet 
Sted”. I skildringer i de følgende dage betonede avisen den voldelige udgang på 
revolutionen med mere end 10.000 døde og hele bydele lå i ruiner. Arbejdernes 
krav og ”den socialistiske Retning” var nu fuldstændigt undertrykte, men 
opstanden havde været den blodigste i byens historie. I de følgende dage 
fortsatte avisen med at omtale opstandens voldelige karakter og de hensigter, de 
revolutionære havde haft med hensyn til at undertrykke borgerskabet. Den 
11.7.1848 fremgik det, at revolutionens arnested var nationalværkstederne med 
deltagelse af bl.a. ”de dristigste og modigste af de frigivne Galejslaver”. Avisen 
mindede også læserne om, at nationalværkstederne havde opsuget 22.000 
frigivne forbrydere, der under opstanden udviste den mest ”raffinerede 
Grusomhed”. Den parisiske underklasses, de arbejdsløses, sande natur blev 
gengivet den 11.7.1848: ”Rasende Dyr, som man saa saa tæt pakkede paa 
hinanden, at de næppe kunde bevæge sig. Hvert Øjeblik var de i indbyrdes Strid 
(…). Aldrig har jeg i mit Liv set saa vilde Ansigter, mange vare nøgne til 
Navlen, Ansigterne brunede af Krudtdamp eller blodbesudlet (…). Da man 
spurgte dem om Øjemedet for Insurrectionen svarede de trodsigt: ”Nedbrænde 
Paris og fremkalde en Omvæltning i Menneskeheden”. Den 12.7.1848 meldte 
Flyveposten om nationalværkstedernes definitive opløsning. De brødløse skulle 
nu ernæres af Paris Kommune. Dagen efter blev der i et rejsebrev fra Paris rejst 
en stærk kritik af regeringen for, at den ikke havde formået at imødegå 
revolutionen, før den brød ud. 
 
Var der så efter Flyvepostens fortolkning lignende tendenser i København? 
Kunne de københavnske arbejdsløse blive en akut fare for det borgerlige 
samfund? 
 
I en debat om politiets rolle i et samfund under stærk politisk forandring bragte 
avisen den 7.7.1848 et indlæg af en fortaler for mere magt til politimyndigheden. 
Forfatteren, der gik ind for politiets ret til at være synligt over alt i byen og ved 
alle mere eller mindre offentlige begivenheder, eksempelvis begravelse og 
bryllup, var stærkt bekymret for den københavnske befolknings voksende kritik 
af autoriteterne. I praksis truede den københavnske underklasse permanent med 
voldelige episoder og tendentielt det, der var værre. Især siden opgøret med 
enevælden i marts 1848 havde tingene udviklet sig i dramatisk retning. Ingen 
kunne således undgå at bemærke, ”hvilken forunderlig Forandring der i det korte 
Tidsrum siden Marts Maaned er foregaaet i, jeg vil ikke sige saa meget, den 
mere dannede Classe, skjøndt det ogsaa der spores, som den mindre dannede 
Classes Fremtræden; medens der forhen sporedes den største Ligegyldighed for 
alle offentlige Anliggender, seer man nu Piger og Karle, ja Sjovere og Drenge 
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paa Gaden kjøbe og studere de politiske Efterretninger. Mængden tillader sig nu 
Handlinger, som i sig selv er ulovlige, og støde mod god Orden, men man kan 
mærke, at den selv troer at have Ret dertil, og at den vilde ansee det for et 
Indgreb imod den, naar saadan forbødes; medens man endeligen nu sjeldnere 
seer kaade Drengestreger, have vi desværre ikke faa Exempler paa, at Mængden, 
naar dens Lidenskaber først er vakte, tillader sig virkelige Voldsgjerninger, der 
sætte den almindelige Sikkerhed i Fare”. Denne tendens var dog indledt allerede 
”i de første Aar af Kong Christian den Ottendes Regjering, hvor der endog 
kastedes med Stene efter Politiet. Det sagdes og troedes dengang almindeligt, og 
vel næppe ganske uden Grund, at de Paagjældende ikke selv havde undfanget 
Ideen, men at der dertil i Mørke brugtes mange, endog klingende Opfordringer 
(…)”. 
 
Flyveposten var et populærblad, og derfor tiltrak de senere principprægede 
forhandlinger i Frankrig sig langt fra den samme opmærksomhed som i 
Fædrelandet. Men læserne var næppe i tvivl om bladets holdning. Den 21.9.1848 
gav det eksempelvis følgende notits: ”I den franske Nationalforsamlings Møde 
den 13de September, hvor Discussionen drejede sig om Spørgsmaalet angaaende 
Retten til Arbeidet, holdt Thiers en glimrende Tale, hvor han paa det bestemteste 
fraraadede, at dette Udtryk optoges i Constitutionen”. 

3.7. Sammenfatning 

Endnu i 1830’erne var debatten centreret om begrebet ”næringsløshed”, og den 
var endnu sporadisk. I 1848 ændrede debatten grundlæggende karakter. For det 
første og rent etymologisk brugtes nu overvejende det nutidige ord 
”arbejdsløshed”, der sandsynligvis havde fundet vej ind i det danske sprog 
omkring 1820, uden dog at have været særligt hyppigt brugt på dette tidlige 
tidspunkt. For det andet blev de arbejdsløse herefter tolket som en del af det 
såkaldte ”arbejderspørgsmål”, og den venstreorienterede del af dansk presse 
fremsatte stærkt inspireret af de revolutionære begivenheder i Paris i foråret 
1848 helt kontante krav, der gik langt videre end til at problematisere den førte 
pengepolitik. Blandt disse krav var igangsættelse af offentlige arbejder, udført i 
store værksteder og med statslig kredit, indførelse af næringsfrihed samt 
oprettelse af et arbejdsministerium. Dikteret af den aktuelle krig, men også 
inspireret af udviklingen i Frankrig, var forslag om at sprede leverancerne til 
hæren og flåden ud på flere leverandører, herunder arbejderkontrollerede 
værksteder, der i parentes bemærket ikke blev oprettet i København ved denne 
lejlighed. Fortaleren for denne løsning så bevæbnede arbejdsløse som den bedste 
garanti for sikringen af folkesuveræniteten. 
  
Arbejderne selv søgte at løse ledigheden i foråret 1848 ved at fordrive tyske 
håndværkere fra København. Ved disse bestræbelser fik de tilslutning fra byens 
magistrat, der både aktivt og passivt støttede bestræbelserne på at rense 
hovedstaden for tyske svende.  
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I Almuevennen fandt man lignende forestillinger om ret til social sikring, og 
retten til arbejde blev gengivet i orienteringen om begivenhederne i Paris i 
foråret 1848. Avisens dækning var dog langt fra så vedholdende og 
programmatisk som i det radikale københavnerorgan. 
 
De meningsdannende nationalliberale kredse udtrykte i løbet af foråret 1848 en 
vis sympati for de franske nationalværksteder med dertil knyttede 
beskæftigelsesgarantier, men svingede fuldstændigt om efter arbejderopstanden i 
juni. Herefter advarede Fædrelandet gang på gang mod at indføje retten til 
arbejde i den danske grundlov. I denne forbindelse udviklede avisen et helt 
katalog over principielle og praktiske argumenter mod tanken om en statslig 
forpligtelse til at garantere alle arbejde i enhver tænkelig situation. Et centralt 
argument var, at en beskæftigelsesgaranti ville skabe dovne arbejdere og påføre 
staten en finansiel forpligtelse, der ville sætte en skatteskrue på borgerne. I 
rendyrket form måtte en rettighedserklæring logisk set føre direkte til 
socialismen. Rent praktisk ville staten også kun i en nedgangsperiode være 
dårligt rustet. Derimod accepterede man en noget blidere formulering i 
grundloven om, at subsistensløse skulle kunne forsørges af det offentlige, hvilket 
også blev det forfatningsmæssige resultat. Og man accepterede, at staten i et vist 
omfang kunne fremskynde eller tage initiativ til visse anlægsarbejder, akkurat 
som de franske meningsfæller havde gjort det under debatten om den franske 
forfatning. 
 
I den mere populære del af den konservative presse repræsenteret ved 
Flyveposten kan man som i Fædrelandet iagttage en vis sympati for 
begivenhederne i Frankrig indtil Juniopstanden. Derefter slog avisen fuldstændig 
om. For de hjemlige forholds vedkommende advarede avisen mod den politiske 
gæring blandt arbejderne og argumenterede for en styrkelse af 
politimyndigheden. 
 
Berlingske Tidende fulgte i hovedtræk mønsteret i Fædrelandet og i 
Flyveposten. Først en afventende sympati, dernæst skildring af de tiltagende 
vanskeligheder for den provisoriske regering og af den belastning 
nationalværkstederne udgjorde for de offentlige finanser og for erhvervslivet. 
Snyd og misbrug blev forbundet med offentlig understøttelse. Efter juni var der 
tale om en absolut afstandtagen. 
 
Mere overordnet bidrog begivenhederne i Frankrig – nationalværksteder, 
arbejderopstand og forfatningsdiskussion om retten til arbejde – til at skærpe 
spørgsmålets stilling i Danmark, og det formentlig i en grad som lå langt ud over 
den hjemlige materielle basis for temaet ”de arbejdsløse”, jf. den endnu trods alt 
begrænsede industri i Danmark. Efter 1848 vidste enhver nationalliberal eller 
konservativ med respekt for sig selv under alle omstændigheder, at en 
grundlovssikret ret til arbejde ville føre direkte til socialismen, kommunismen 
eller det, der var endnu værre. 
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4. Et mellemspil: Ledighedsdebatten 1850-1870 

4.1. Frederik Dreier og Samfundets Reform 

Det fremgik af kapitel 1, at Kjøbenhavnsposten i 1849 fasede ud af den 
demokratisk-radikale venstrefløj for i stedet at fremme kongetro synspunkter. 
Frem til 1870 var det herefter kun en enkelt offentlig debattør i form af 
samfundskritikeren Frederik Dreier, der for alvor fortolkede arbejdsløsheden 
inden for en systemkritisk ramme. Platformen var først og fremmest Frederik 
Dreiers ugeskrift Samfundets Reform, som han udsendte for egen regning i et 
meget begrænset oplag fra april 1852 til februar 1853.  
 
Den 19.4.1852 bragte han artiklen ”Capital og Arbeide”, hvor han fremførte det 
synspunkt, at de arbejdende klassers afhængige og usikre stilling var det største 
misforhold i det bestående samfund. For det første var der selve udbytningen af 
arbejderne. Dertil kom, at arbejderne ”ere paa Naade og Unaade overleverede til 
en Klasses Godtbefindende, som er i besiddelse af den allerede erhvervede 
Capital”.102  Dreier fortsatte mere detaljeret om den manglende beskæftigelse: 
”Hvorlidet Capitalen er istand eller villig til at bestyre Frembringelsen og 
Forbruget i hele Samfundets Interesse, viser sig i den Næringsløshed, som 
bestandig findes i de nuværende Samfund. Capitalen kan ikke eller interesserer 
sig ikke for at holde Arbeidet i stadig Gang; saaledes er det ved de fleste 
Professioner Tilfældet, at der er mere eller mindre fuldstændig 
Arbeidsstandsning i 3, 4, 5 Maaneder, i hvilken Tid da det mindste Uheld kaster 
Arbeiderne i den største Nød, i hvilken Tid Utallige aldeles ikke kunne skaffe 
sig det Fornødne til Livets Ophold (…). En vis Grad af Næringsløshed blandt 
Arbeiderne er endog Capitalen ret behagelig; thi Concurrencen driver da 
Arbeidslønnen ned. Dette er nok egentlig det skjønneste ved Concurrencen efter 
dens Tilbederes mening”.103  
 
Derefter kom han ind på den teknologiske arbejdsløshed: ”Og saaledes gaar da 
hele den industrielle Udvikling for sig gjennem uafbrudt Arbeidsløshed af store 
Masser Arbeidere, der ved Concurrencen, fornemmelig ved Maskiner og 
forbedrede Arbeidsmaader overhovedet ere fortrængte, som nu concurrere mod 
de øvrige Arbeidere efterhaanden og trykke Lønnen ned, saa dybt som den kan 
komme”.104 Heller ikke overproduktionskrisen skulle være læseren fremmed: 
”Derved blive da de arbeidende Klasser i de store industrielle Lande stedse 
mindre istand til Forbrug; for at bestaa, maa derfor Capitalen uafbrudt udvide 
Markedet; dette kan forstørstedelen kun skee ved at slaa andre Landes Industri 
ihjel, hvilket derfor de engelske Bourgeois af Livskræfter bestræbe sig for”. 

                                                      
102 Her citeret efter Hanne Nørregaard Posselt et al. (2003a), p. 33. 
103 Ibid. p. 37 f. 
104 Ibid. p. 40. 
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Frihandelen var for Dreier en umulighed, så længe kapitalen herskede over 
arbejdet. 
 
Og midlet til at kurere disse samfundsonder? Ja, her anbefaler Dreier for det 
første, at arbejderne danner ”frie Foreninger”, der viderefører det bedste fra de 
gamle lav, først og fremmest funktionen som understøttelseskasse. Foreningerne 
skal dog især træne arbejdernes evne til selvorganisering – ”organisering fra 
neden”. Når disse foreninger derpå er etableret i levedygtig form, bør staten 
efterfølgende træde til, idet den må understøtte med rådgivning, med kredit og 
med overdragelse af offentlige arbejder til arbejdernes frie foreninger. Arbej-
derne på deres side bør ruste sig til konkurrencen med storindustrien ved at inve-
stere i arbejdsbesparende maskiner. Først når arbejderen selv i alliance med 
åndsarbejderne bliver maskinens herre, vil ulemperne med den nye teknologi 
kunne overvindes, og menneskehedens fremskridt virkelig være til gavn for hele 
menneskeheden. Arbejdsløsheden, den benhårde lønkonkurrence og arbejds-
ulykkerne er nemlig ikke nødvendigvis naturlige følger af teknologien. Snarere 
er de konsekvenser af kapitalistklassens kontrol over produktionsmidlerne: 
”Hvis derimod Arbeidet beherskede Frembringelsen, hvis Arbeiderne vare deres 
eget Arbeidets Herre, da vilde Arbeidslønnen være at fastsætte i Forhold til 
Mængden af Arbeide, og derefter vilde Concurrencen reguleres, saaledes at et 
Overtal af Arbeidere i en bestemt Retning gav Anledning til, at man ved Credit 
og anden Understøttelse hjalp et Antal til at lære et andet Arbeide, anskaffe sig 
de fornødne Redskaber. Trang til Arbeide er der jo altid, om ikke i den ene, saa i 
den anden Retning og Arbeidets Stadighed er ikke mindre i den enkelte Arbei-
ders end i hele Samfundets (dvs. alle de forenede Arbeideres) Interesse”.105 
 
Staten indtager i Dreiers tekst en klar rolle ved overgangen til et andet samfund. 
Det fremgår dog af andre artikler i Dreiers ugeskrift, at den centrale placering, 
Louis Blanc tildelte staten som organisator af store sociale værksteder, hos 
Dreier er erstattet af en dyb mistillid til en stærk statsmagts betydning for den 
sociale ændring af samfundet. Dreier var i stedet påvirket af Pierre-Joseph 
Proudhons nærmest anarkistiske utopi, hvor staten skulle opløse sig selv, mens 
frivillige og selvstyrende sammenslutninger af producenter overtog kontrollen 
med produktionsmidlerne.106 Staten skulle altså kun påtage sig fødselshjælperens 
rolle. Derpå skulle den træde tilbage. 
 
Den 3.7.1852 skrev Dreier følgende om Blanc i ugeskriftet: ”Vi have allerede i 
forrige Nr. omtalt, at L. Blanc fremsatte sin Plan til en Ordning af Industrien ved 
Statens Initiativ; Staten skulde oprette offentlige Værksteder, og efterhaanden 
kjøbe alle private; den skulde give Love for den indre Orden, for Bestyrelsen, for 
Arbeidslønnen, Nettoindtægternes Fordeling osv. – Den hele Plan er saa 
                                                      
105 Ibid. p. 38. 
106 For en mere detaljeret omtale af Proudhons påvirkning af Dreiers forfatterskab, se: Niels Finn 
Christiansen (2003), p. 178 ff. Om Proudhons utopi se evt. også Carl Heinrich Petersen (1966), der 
i en kort – men ganske vist noget farvet – form redegør for ideerne. 



Et mellemspil: Ledighedsdebatten 1850-1870 97 
 

urimelig og upractisk som mulig, og det er den mere end noget Andet, som har 
givet Angrebene paa Socialismen et vist Skin af Sandhed. Arbeiderne kunde 
heller ikke synderlig indlade sig paa denne Plan, og dens Forfatter var, skjøndt 
selv Medlem af Regeringen, uden Midler til at sætte den igjennem og uden Mod 
til ved revolutionære Skridt at fortrænge de borgerlige Medlemmer af 
Regeringen, saaledes som det senere viste sig (…)”. I samme nr. skrev han 
desuden: ”Det overgaar ogsaa i og for sig aldeles en Regerings Evne at garantere 
Arbeidet; det kan kun den hele Masse af Arbeidere, organiserede til et 
demokratisk Samfund”. I andre dele af Dreiers forbavsende omfattende værk, 
han døde som kun 26-årig i 1853, hævdede han, at folkeoplysning var en 
forudsætning for disse produktionskollektiver. 
 
Ville overgangen til selvstyrende produktionsenheder så komme fredeligt eller 
voldeligt? Her hævdede Dreier, at det kom an på borgerskabets reaktioner, de 
danske arbejdere ønskede kun en fredelig vej. Den mest oplagte mulighed var, at 
arbejderne stillede spørgsmål ved valgene til deres kandidater angående 
arbejdsforholdenes ordning, ”angaaende ophævelsen af Kastemodsætningen 
mellem Arbeidere og Capitalister, og vel mærke sig Svarene, love at huske dem 
og komme frem med dem, hvis den Valgte skulde svigte”. Valglovenes 
indretning ville dog ifølge Dreier forsinke den fredelige omvæltning. Man talte 
ganske vist om den almindelige valgret, men denne valgret var med 
bestemmelserne om, at tyende ikke kunne stemme, og at personer, der havde 
modtaget ikke-tilbagebetalt eller eftergivet fattighjælp, heller ikke kunne 
stemme, stærkt begrænsende for de arbejdende klassers deltagelse i 
folkerepræsentationen.  
 
Om fattighjælpen skrev han: ”Fattigkassen er den arbeidende Klasses Pensions- 
og Sygekasse, og den vel gagerede og pensionerede og sikrede Embedsstand, de 
ved Arbeidernes Slid berigede og fedede Storborgere have ingen Ære af at have 
paa denne Maade udelukket en stor Mængde Arbeidere, der uden al Skyld har 
været nødt til at ty til denne i og for sig tilstrækkelig bedrøvelige Understøttelse, 
og saaledes straffet dem paa deres borgerlige Ære, sat dem i Klasse med 
Forbrydere, blot fordi de ere fattige”. Dertil kom det ifølge Dreier reaktionære 
tokammersystem, som han profeterede ville blokere for den sociale udvikling. 
Politisk måtte arbejderne organisere sig i et arbejderparti. 
 
Dreiers skrifter kom som nævnt kun i et ganske lille oplag, og hans tidlige død i 
1853 satte snart en stopper for forfatterskabet. Indlæggene var derfor af 
begrænset gennemslagskraft. 

4.2. Krisen i 1857 og ændringer i fattiglovgivningen 

Selv om Frederik Dreier i sin samfundskritik havde taget udgangspunkt i en 
generel påstand om den store arbejdsløshed, den brede befolkning måtte leve 
med under kapitalismen, var ledigheden formentlig lav omkring 1852. I første 
halvdel af 1850’erne var afsætningsforholdene for landbruget således 
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vedvarende gode, især under Krimkrigen 1853-56, hvor den russiske 
kornproduktion var afskåret fra verdensmarkedet, og Danmark blev trukket med 
ind i en kraftig højkonjunktur.107 Højkonjunkturen i landbruget smittede af på 
byerne, og da renten samtidig var lav, var der stor investeringslyst og mange 
anlægsarbejder. Hovedproblemet for landbrugets og byernes lønarbejdere i disse 
tre á fire år var derfor i stedet en betragtelig dyrtid, afspejlende stærke 
internationale prisstigninger på fødevarer, der endnu udgjorde den overvejende 
del af arbejdernes budgetter. Dertil kom, at der altid var en høj sæsonledighed 
om vinteren, hvad der også indgik i Dreiers argumentation. 
 
I 1857 ændredes konjunkturerne, da russisk korn igen dukkede op på 
verdensmarkedet, hvilket faldt sammen med, at høsten i Europa lå over det 
normale, og priserne faldt til niveauet før 1853.108 Samtidig bredte en bankkrise 
sig i efteråret 1857 fra USA til Europa, hvor bl.a. Hamburg blev hårdt ramt, 
delvist som følge af en hektisk spekulationsvirksomhed. Mange af byens svagt 
funderede foretagender havde med baggrund i en udstrakt kreditgivning været i 
stand til at opkøbe store varemængder, der blev holdt tilbage i 
spekulationsøjemed. Da priserne så faldt, fik det katastrofale følger for byens 
handels- og finansverden.109  
 
I Danmark påvirkede krisen primært landbruget, men kom også her til udtryk 
som en pengekrise, hvor finansieringsmulighederne blev stramme. Regeringen 
havde allerede i 1855 brudt med forestillingen om en retfærdig rente ved at 
ophæve den gældende maksimalrente. Under krisen i 1857 blev renten nu givet 
helt fri i overensstemmelse med en liberalistisk pengepolitik. Samtidig skred 
regeringen til ekstraordinær långivning til lettelse af omsætningsforholdene via 
”Midlertidig Laanekasse for Kongeriget”. Lånekassen skulle mod håndpant 
foretage almindeligt udlån, yde lån til provinsens banker og sparekasser og 
understøtte virksomheder, således at driften og beskæftigelsen kunne 
opretholdes. Endelig skulle kassen yde lån i fast ejendom for at hindre forcerede 
salg. Forfatterne af bind I af Dansk Pengehistorie vurderer, at der var tale om en 
pengepolitisk indsats over en bred front og efter helt moderne retningslinjer og 
med en betydelig gennemslagskraft.110 På trods af, at den finansielle krise 
således ikke blev langvarig, trak konjunkturomslaget alligevel en række fallitter 
med sig, og i Hovedstaden brød et igangværende byggeboom på de indre 
brokvarterer sammen. I de nærmest følgende år var forholdene for erhvervslivet 
generelt vanskelige,111 og for visse københavnske håndværksfag skal ledigheden 
i vinteren 1859/60 være nået op omkring 40 %.112 

                                                      
107 Ole Hyldtoft (1999), p. 37.  
108 Svend Aage Hansen (1976), p. 169. 
109 Erik Korr Johansen (1969), p. 4. 
110  Knud Erik Svendsen, Svend Aage Hansen, Erling Olsen og Erik Hoffmeyer (1968), p. 261. 
111 Niels Banke og Poul Winding (1951), p. 34 f. 
112 Bent Hansen (1970), p. 120. 
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Rent organisatorisk var arbejdsmarkedet endnu i slutningen af 1850’erne og i 
1860’erne præget af fraværet af en fagbevægelse, ligesom der stadig ikke 
fandtes nogen politisk repræsentation af arbejderne uden for kredsen af 
arbejderforeningerne. Forskellige arbejderforeninger af filantropisk tilsnit rejste 
dog fortsat fra tid til anden arbejderspørgsmålet, som oftest med vægt på behovet 
for at uddanne og hæve arbejderne åndeligt og kundskabsmæssigt.113 Kodeordet 
var hjælp til selvhjælp: Arbejderne skulle inspireres og oplyses til at håndtere 
deres egne problemer.  
 
Arbejderspørgsmålet fik også større social betydning med afviklingen af lavene 
efter loven om næringsfrihed i 1857.114 Forud for lovens vedtagelse var der en 
offentlig debat, hvor modstanderne bl.a. gjorde gældende, at svendene ville 
miste den sociale sikkerhed, lavene havde repræsenteret, og der indsamledes 
over 15.000 underskrifter mod næringsfrihedsloven.  
 
Omvendt var det en vedtagen nationalliberal visdom, at liberaliseringen af 
erhvervslivet ville være den bedste løftestang til bekæmpelsen af fattigdom og 
arbejdsløshed. Spørgsmålet aktualiseredes af dyrtiden, der skabte sociale 
problemer. Den liberalistiske forklaring på nøden blev udtrykt af C.V. Rimestad, 
der havde været blandt de førende initiativtagere til arbejderforeninger, og som i 
Folketinget gjorde afskaffelsen af loven til sin mærkesag.115 Under debatten 
hævdede Rimestad, at det var lavs- og handelsbegrænsningerne, der hindrede 
arbejderne i at skaffe sig det arbejde, der altid var til stede. Recepten herimod 
måtte være fuldstændig næringsfrihed. I 1857 fremlagde regeringen forslag om 
ophævelse af købstadsprivilegierne for handel og håndværk og af lavstvangen 
for håndværkerne. Forslagene blev vedtaget samme år med nogle 
overgangsbestemmelser, bl.a. skulle ophævelsen af lavstvangen først træde i 
kraft i 1862. Selv om svendelavene mange steder i en overgangsperiode fortsatte 
som selskabelige foreninger samt som syge- og begravelseskasser, hvilket var 
helt i harmoni med forestillingen om selvhjælp inden for klassen, tabte den 
tilbageværende lavsorganisation herved efterhånden sin betydning, parallelt med 
at flere og flere håndværkere blev udsat for konkurrence fra industrien. 
 
De socialpolitiske problemer, der eksisterede omkring ledighed, dyrtid og 
manglende forsørgelse ved sygdom, gjorde det efterhånden klart, at det ikke altid 
var inden for individets rækkevidde at undgå livstruende fattigdom. Denne 
erkendelse blev udmøntet i Loven af 8. Marts 1856 om Tilvejebringelse af 
Midler til fri Fattigunderstøttelse og om disse Midlers Bestyrelse, der formidlede 
etableringen af De Fattiges Kasse. Denne institution skulle basere sin 

                                                      
113 I perioden frem til 1870 var det især to foreninger, der tegnede denne sag: Arbejderforeningen 
af 1860 og Kjøbenhavns Arbejderforening (oprettet 1856). Se i øvrigt Niels Finn Christiansen 
(1986) for en nærmere omtale af disse foreninger. 
114 Danmark fulgte her en almindelig tendens i Vesteuropa. Lavsvæsenet blev eksempelvis 
ophævet ved lov i Norge i 1866 og i Tyskland i 1869 (Kristian Hvidt (1977), p. 110). 
115 Jf. Henry Bruun (1982). 
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virksomhed på frivillige bidrag til kirkebøsserne suppleret med andre private 
gaver, fx givet efter et veloverstået ejendomssalg. Kassen skulle bestyres af 3 
mænd valgt af sognebeboerne.116  
 
I Hovedstaden, der ikke blev omfattet af 1856-loven, var der ved siden af et 
fortsat kirkeligt hjælpearbejde understøttelsesforeninger i de københavnske 
sogne, der forestod et privat organiseret hjælpearbejde indtil 1874, hvor de 
private initiativer blev sammensluttet i Kjøbenhavns Understøttelsesforening.117  
 
Loven om De Fattiges Kasse var blevet foregrebet af tidsbegrænsede love i 
1853, 1855 og 1856, der tillod kommunalbestyrelserne i København og i 
købstæderne samt sogneforstanderskaberne på landet at yde ekstraordinær 
understøttelse til dem, der ellers på grund af dyrtiden måtte antages at blive 
trængende til understøttelse af fattigvæsenet.118 Denne understøttelse skulle 
ydes, uden at dette medførte tab af de borgerlige og politiske rettigheder, der 
fulgte af ikke-tilbagebetalt fattighjælp fra det offentlige, dvs. bl.a. tab af 
valgbarhed og valgret samt også for ugifte mænd retten til at gifte sig i de 
følgende 5 år. 
 
Da bystyret i København i 1854 under en fortsat dyrtid kun forholdt sig tøvende 
over for denne mulighed for at komme de fattige til undsætning uden om 
fattigvæsenet, udbrød en hidsig debat i de københavnske aviser. Ud fra en social 
vinkel bragte Almuevennen på forsiden den 19.1.1854 en henvendelse fra 
foreningen Folkevennernes Selskab, der kritiserede bystyret for helt at 
fejlvurdere situationen. Henvendelsen gav en detaljeret afvisning af bystyrets 
argumentation for ikke at bruge muligheden for ekstraordinær understøttelse, 
herunder imødegåelse af argumentet om, at en øget hjælp ville ”svække Villien 
og Kraften til at stræbe efter at undgaae Fattigforsørgelse”. Samtidig angreb 
selskabet, at bystyret ikke havde tøvet med at regulere embedsmændenes 
lønninger under indtryk af dyrtiden. De arbejdsløse indgik kun indirekte i 
henvendelsen, idet det blev nævnt, at årstiden generelt var ugunstig for 
”Fortjeneste og Arbeide”. 
 
Med loven om De Fattiges Kasse kunne der ude i landet efter 1856 ydes 
understøttelse til de trængende, der normalt ellers var selvforsørgende, men som 
følge af arbejdsløshed, dyrtid eller sygdom var midlertidigt ude af stand til at 
klare sig selv. Kasserne blev administreret uden om kommunernes almindelige 
fattigkasse, og som tilfældet var ved de tidsbegrænsede love i 1853, 1855 og 
1856 blev denne hjælp givet uden fattighjælpsvirkninger. Lovgivningen 

                                                      
116 J.C. Mogensen (1924), p. 8. 
117 Georg Nørregaard (1930), p. 120. Stedet er i øvrigt ikke her til en detaljeret omtale af de 
komplicerede forhold ved det københavnske menighedsarbejde og den almindelige private 
velgørenhed. I stedet henvises til Mogensen (1924). 
118 Kommissionen til Overvejelse af Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdoms-
forsikring (1906), p. 14. 
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begyndte således nu at skelne mellem værdigt og uværdigt trængende, 
uforskyldt og selvforskyldt trang.  
 
Formålet med kasserne var hjælp til selvhjælp med det sigte at forebygge, at 
modtageren varigt kom under fattigvæsenet. Ydelserne var dog stærkt 
begrænsede og i krisetider helt utilstrækkelige.119  
 
Vagn Dybdahl oplyser i bind 5 af Dansk social historie, at der med 
kommunallovene af 1867 og 1868 blev åbnet mulighed for, at sognerådene efter 
godkendelse i amtsrådene efter Indenrigsministeriets samtykke kunne yde 
tilskud til kasserne. Efterhånden udgjorde det offentlige bidrag til kasserne den 
største del, men endnu i 1872 udgjorde aktiviteterne i De Fattiges Kasse kun 
omkring 5 % af fattigvæsenets udgifter.120  

4.3. Avisdebatten om de ledige i 1850’erne 

Selv om konjunkturerne var gode i første halvdel af 1850’erne, var der alligevel 
som tidligere nævnt altid en betydelig sæsonledighed om vinteren, hvor 
behovene for mad, tøj, varme og bolig var størst.  
 
Den 19.1.1854 bragte det nationalliberale Fædrelandet med københavnske 
embedsmænd og fabrikanter som primær målgruppe en leder om En Forening 
imod Arbeidsløshed, hvor det af sammenhængen fremgik, at der var tale om en 
forening, der skulle drive arbejdsformidling. I september og oktober 1853 havde 
en gruppe industridrivende gennem henvendelser til offentligheden søgt at 
oprette en arbejdsformidling, der skulle hjælpe alle med evne og lyst til at 
arbejde til en passende beskæftigelse121. Reaktionerne på henvendelserne havde 
imidlertid været få, og avisen ville nu puste nyt liv i sagen. Det fremgik, at sigtet 
med en sådan anvisning var at give hjælp til selvhjælp, og at en velfungerende 
anvisning ville mindske presset på den private velgørenhed. Dertil kom endnu et 
væsentligt aspekt: Foreningen skulle i praksis åbne et kontor, hvorfra man skulle 
kunne henvise alle arbejdere til beskæftigelse, og det ville da ”ligge nær at 
forlange af Enhver, der paa en eller anden Maade, under Paaskud af 
Arbeidsløshed, forlangte Almisseunderstøttelse, et Bevis for, at han igjennem 
det nævnte Comptoir havde forsøgt at erholde Beskæftigelse. Derved vilde 
allerede være vundet, at man i langt høiere Grad, end nu er Tilfældet, kunde 
træffe de virkeligt Trængende ved Gavers Uddeling, og man vandt et Middel til 
at tvinge den Lade til enten at søge og modtage Arbeide, eller lide alvorlig 
Mangel” (Fædrelandet 19.1.1854). Avisen konstaterede nemlig, at der var talrige 
eksempler på, at mens mange virksomheder havde været hæmmet af mangel på 

                                                      
119 Jf. Harald Jørgensen (1940), p. 109 ff. 
120 Vagn Dybdahl (1982), p. 255. 
121 Se også Erik Korr Johansen (1969), p. 97. 
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arbejdskraft, havde arbejdsdygtige folk kælet for deres dovenskab og trukket på 
den almindelige godgørenhed.122  
 
Endelig var der også det perspektiv i sagen, at københavnerne gennem årene 
havde vist stor villighed til at støtte privat godgørenhed, men at denne villighed 
kunne gå tabt ved et udbredt misbrug. Også dette kunne rådighedsprøvningen 
via arbejdsanvisningen imødegå. Artiklen tilføjede, at der indtil nu ikke havde 
været mangel på arbejde i København, men vinteren var kun lige begyndt, og i 
dette år var der yderligere dyrtid. 
  
Forslaget om en københavnsk arbejdsformidling blev ikke realiseret i 1854, 
måske som følge af de økonomisk gode tider, men med de ændrede konjunkturer 
efter 1857 havde ledigheden nået et sådant omfang, at Fædrelandet igen den 
17.2.1859 argumenterede for en offentlig formidling. Senere på året 1859 tog 
Industriforeningen så initiativ til at oprette et anvisningskontor, administreret af 
den private Arbejdsanvisningsforeningen. Foreningen drev derpå arbejdsformid-
ling fra juni 1859 til april 1862, hvor foreningen nedlagde sit virke, idet den 
konstaterede, at dens aktiviteter kun havde været af en forholdsvis begrænset 
betydning. Ikke desto mindre havde foreningen dog i løbet af de knap tre år for-
mået at formidle, hvad der modsvarede 112.000 arbejdsdage, fordelt med 72.000 
til mænd og 40.000 til kvinder.123 Herefter skal man frem til 1870’erne og 
80’erne, før fagforeningerne etablerer en (beskeden) form for arbejdsanvis-
ning.124 
 
At der fandtes et arbejdsløshedsproblem i slutningen af 1850’erne, afspejles også 
i en henvendelse fra februar 1860 fra Arbejderforeningen af 1860 til regeringen 
og Rigsdagen. Karakteristisk for arbejderforeningernes oplysende og 
filantropiske sigte samt for periodens social- og arbejdsmarkedspolitiske 
forestillinger undlod man i henvendelsen at kræve umiddelbar hjælp fra 
regeringen til de arbejdsløse eller ansøge om, at staten skulle igangsætte 
anlægsarbejder, der udelukkende sigtede mod at skabe beskæftigelse. Men 
foreningen nævnte dog, at den havde erfaret, at der var planer fremme om et 
stort projekt ved Kalvebodstrand, og bad derfor regeringen om at gøre sit til at 
fremme et foretagende, som kunne sikre eksistensen for mange tusinde 
københavnere. I tilslutning til henvendelsen rettede C.V. Rimestad, der på dette 
tidspunkt efter et strategisk tilhørsforhold til Bondevennerne nærmede sig de 
nationalliberale,125 den 29.3.1860 en forespørgsel til indenrigs- og kultusminister 
                                                      
122 Med denne argumentation indskrev Fædrelandet sig i en socialpolitisk debat om imødegåelse af 
misbrug, der havde løbet længe på dette tidspunkt. I praksis havde flere landsogne og købstæder i 
første halvdel af 1800-tallet forsøgt sig med oprettelse af arbejds- og fattighuse. Fattigvæsenet 
kunne så gøre fattighjælpen betinget af, at fattiglemmet arbejdede i fattighuset, jf. Viggo Johansen 
(1998), p. 69 f. 
123 Johansen (1969), p. 97. 
124 Jf. også Hvidt (1977), p. 113. Da fagbevægelsen overvejende organiserede de faglærte ar-
bejdere, stod de ufaglærte byarbejdere i praksis uden anvisningsmuligheder. 
125 Jf. Henry Bruun (1982). 
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D.G. Monrad, og dermed til den nationalliberale regering under C.C. Hall, 
angående den voksende arbejdsløshed. Noget tilsvarende havde Rimestad, der 
var valgt i Nyboder Kreds, også gjort i samlingen 1855-56, dvs. før 
konjunkturerne egentlig var vendt. I marts 1860 beklager han ved motivationen 
af sin forespørgsel, at denne først var blevet accepteret efter nogle måneders 
forløb, hvilket forklarer den sene datering hen på foråret.126 
 
Rimestads henvendelse i samlingen 1855-56 havde i øvrigt lydt: ”Formener 
Ministeren at være i stand til at komme den arbeidende Befolkning til Hjælp 
under den Arbeidsløshed, der i Vinter er at befrygte, og som vil blive usædvanlig 
trykkende ved Livsfornødenhedernes høje Priis?”127 Forespørgslen var altså 
affødt af udsigten til den sædvanlige høje vinterledighed, hvis virkning ville 
blive forstærket ved dyrtidens opskruede prisniveau. I sin begrundelse for 
forespørgslen henviste Rimestad desuden til, at han ganske vist havde kendskab 
til, at der på sine steder ”var stor Frygt for enhver Reform i de Retninger, som 
denne Forespørgsel hentyder til, ligesom man ogsaa nærer stor Mistænkelighed 
mod enhver Bestræbelse i saa Henseende”.128 Fra udlandet lød imidlertid 
meldinger om uroligheder i kølvandet på dyrtiden, og her gik Rimestad faktisk 
temmelig langt i sin argumentation: Nogle lande havde således ophævet al 
indførselstold. ”I andre Lande greb man til direkte Understøttelse, Noget som 
Mænd, der tænkte over Sagen, vel maatte ansee for tilraadeligt, men som man 
kun griber til i det sidste Øjeblik, naar man er renonce paa alle andre Midler. Paa 
den Maade er man gaaet frem i Belgien og Frankrig, der have en stor 
Arbeiderbefolkning, og hvor Frygten hos de andre Klasser i Samfundet har 
fremkaldt saadanne Foranstaltninger”.129 Den seneste revolution, eller rettere de 
seneste revolutioner i Paris og andre store byer i 1848, lå i tid ikke langt tilbage, 
og arbejderopstanden i juni 1848 var dermed endnu et levedygtigt argument for 
sociale foranstaltninger. 
 
I samlingen 1859/60 formulerede Rimestad henvendelsen til indenrigsministeren 
på denne måde: ”Agter Regjeringen at tage kraftige Forholdsregler mod den 
særdeles store og daglig voxende Næringsløshed blandt Haandværker- og 
Arbeiderclassen i Kjøbenhavn?”130 Forespørgslen blev som nævnt fremsat den 
29.3.1860 og gav anledning til en længere debat med referat i aviserne den 
30.3.1860.  
 
                                                      
126 Regeringen under Hall var indsat efter, at regeringen Rotwitt var trådt tilbage den 24.2.1860 
som følge af regeringschefens død den 8.2.1860. 
127 Oversigt over Forhandlingerne i Folkethinget i den 7de ordinaire Session, 1855-56 tilligemed 
Angivelse af de formelle Spørgsmaal, Fortegnelse over de til Thinget indkomne Andragender, 
Skrifter m.m., spalte IX. Af Rimestads gennemgang af forholdene fremgik det, at det var ham, der 
i 1853 og 1855 havde opfordret ministeren til at give kommunernes fattigvæsen dispensation fra 
reglerne om tab af borgerlige rettigheder. 
128 Rigsdagstidende. 1855. Forhandlingerne paa Folkethinget No. 17, spalte 253. 
129 Ibid. spalte 256. 
130 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. 11te Session, 1859, spalte IX. 
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Ifølge referatet i Berlingske Tidende havde Rimestad motiveret sin forespørgsel 
med, at 2.500 svende, hvoraf en stor del var i ægteskab, gik arbejdsløse. Disse 
arbejdsløse havde opbrugt deres sidste ressourcer, og mange havde sat sig i 
gæld. Da de private byggeforetagender lå underdrejet som følge af byggekrisen, 
var der samtidig udsigt til en sommer, hvor håndværkerne ikke kunne komme 
sig økonomisk, som de ellers plejede, og nøden ville blive endnu større i den 
følgende vinter. I denne situation havde staten ifølge Rimestad en forpligtelse til 
at komme arbejderne til undsætning ved at fremme det arbejde, ”hvis Nytte er 
utvivlsomt anerkjendt”. 
 
Stadig ifølge Berlingske Tidendes referat den 30.3.1860 havde indenrigsmini-
steren imødegået Rimestad med forskellige statistiske oplysninger, herunder 
antallet af fattigforsørgede og indskuddene i sparekasserne, og disse oplysninger 
pegede i forskellig retning. Alligevel ville ministeren medgive, at der var større 
arbejdsløshed som følge af krisen end normalt. Ministeren pegede dog på, at 
afhjælpningen af arbejdsløshedens sociale følger nu som før primært var en 
kommunal opgave, jf. fattigvæsenets organisering. Og i øvrigt insisterede mini-
steren, ifølge referatet i den konservative avis, på, at arbejderne måtte opsøge 
arbejdet, der hvor det fandtes. Øgede man beskæftigelsen i København ved kun-
stige midler, ville man blot ”lokke flere Arbeidere hertil, da Hovedstæderne i 
den Henseende udøve en magisk Tiltrækning”. Noget inkonsistent med sine 
præmisser i svaret til Rimestad lovede ministeren dog at gøre, hvad han kunne 
inden for indenrigsministeriets beskedne budget, og han lod i øvrigt skinne igen-
nem, at han fandt Rimestads forespørgsel sympatisk i sit sociale sigte. 
 
I den efterfølgende diskussion blev Rimestad kraftigt angrebet af højremanden 
A. Hage, der hævdede, at forespørgslen kun kunne bidrage til at skabe 
urealistiske forventninger blandt arbejderne til rigsdagen og regeringen, der ikke 
kunstigt kunne skaffe arbejde. Tscherning fra Folketingets venstregrupper kom 
med et nærmest hadsk angreb på Rimestad, hvor han beskyldte Rimestad for at 
bruge arbejderne til at fremme personlige interesser. Om beskæftigelsessituatio-
nen konstaterede han: ”Arbeidsløsheden herskede ikke blot her, men over hele 
Landet. Arbeidsløsheden kom af for mange kunstige Arbeider i den senere Tid, 
kjælede man nu for den, og skabte nyt Arbeide, vilde Arbeidsløsheden blive 
endnu større”. En anden venstremand, J.C. Jagd, var enig: Offentlige arbejder 
skabte blot endnu større arbejdsløshed, når de var afsluttede. Kuren mod ar-
bejdsløsheden var i øvrigt meget enkel: ”Arbeidsløsheden selv maa fremkalde en 
Tvang, som bringer Forholdene i den normale Tilstand”. Andre talere pegede på, 
at forespørgslen dog havde haft en gunstig virkning i og med, at det nu stod klart 
for resten af landet, at arbejdsløsheden var høj i København. 
 
Det nationalliberale regeringsorgan Fædrelandet gengav debatten i Folketinget 
den 30.3.1860. Af referatet fremgik det, at forespørgslen var blevet overværet af 
et stort antal tilhørere. Tilhørernes sociale baggrund blev ikke omtalt, men det 
vil måske ikke være urimeligt at antage, at det også drejede sig om arbejdsløse 
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håndværkere og ufaglærte. Valgt i en københavnsk arbejderkreds havde 
Rimestad altså, hvis denne antagelse ellers er rigtig, på tilhørerbænkene vigtige 
repræsentanter for sine vælgere siddende. Disse vælgere var ikke organiseret i 
noget parti og som social gruppe derfor afhængig af en personlig repræsentation 
i Rigsdagen. 
 
Fædrelandet gengav en meget blødt formuleret begrundelse for forespørgslen: 
”Rimestad vil ikke have denne Forespørgsel forstaaet saaledes, at Staten skal 
yde umiddelbar Understøttelse eller lade foretage unyttige Arbeider, blot for at 
afhjælpe Nøden; disse Anskuelser har han selv i mange Aar ved enhver 
Leilighed søgt at modarbeide blandt Arbeiderclassen. Men naar der er 
Foretagender af utvivlsom anerkjendt Nytte for Staten og det Almene, bør Staten 
vistnok under en almindelig Nød, om ikke selv udføre dem, saa dog bidrage til 
deres hurtige Fremme”. Rimestad havde henvist til, at der var en vis præcedens 
for statsstøtte til enkelte kommuner under ekstraordinære vilkår, eksempelvis fik 
Helsingør statslig kompensation som følge af, at aktiviteterne i byen gik ned, da 
sundtolden blev afviklet. 
 
Ifølge Fædrelandet havde indenrigsministeren kunnet tilslutte sig tendensen i 
forespørgslen i den meget moderate udformning, den havde fået ved Rimestads 
motivation. Ledigheden var dog ifølge ministeren ikke kun et københavnsk 
fænomen, og skulle hele landet hjælpes, ville det dreje sig om meget store og 
helt urealistiske beløb i statslig bistand. Når det kom til stykket var 
afhjælpningen af nøden en kommunal opgave. Indenrigsministeren pegede så 
også på, at forholdene havde bedret sig noget siden 1857, hvor krisen toppede, 
selv om industrien og byggevirksomheden ”var standset” i København. Ville 
man afhjælpe denne nedgang på kunstig vis, ville det trække ledige til fra hele 
landet. Ad disse og lignende omveje nærmede ministeren sig dog en 
hensigtserklæring, der var lige så forsigtig som Rimestads motivation: ”Idet han 
imidlertid yder Rimestads Fortjenester af Arbeidsstandens Oplysning og den 
Frygtløshed, hvormed han bekæmper Fordomme iblandt den, en varm 
Anerkjendelse, slutter han med det Løfte, for sine to Ministeriers Vedkommende 
at fremskynde de Arbeider, som skulle udføres”. Oversat til klar tekst roste 
ministeren formentlig i det citerede Rimestad for at imødegå ”Fordomme” af 
socialistisk observans. 
 
Rimestad, der nu havde nået noget af sit mål, jf. at han både blev rost og fik 
udstukket et ganske vist noget ubestemt løfte, kvitterede i skøn samdrægtighed: 
”Rimestad takker Ministeren baade for det Løfte og for hans Anerkjendelse af, 
hvad han i 10 Aar har stræbt at udrette blandt Arbejdsstanden”. Han pegede dog 
også på en væsentlig meningsforskel mellem ham og regeringen: Han ville 
fortsat mene, at staten kunne komme en kommune til hjælp i en ekstraordinær 
situation, og især Hovedstaden, der repræsenterede en berettiget stræben i 
nationen for ”at koncentrere sig, kun derved kan en Nation faa Styrke udad, 
Livskraft indad”. 
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Venstremanden Jagd blev ligeledes i Fædrelandet citeret for, at den bedste kur 
mod krisen var, at man ”lod Nøden løbe sin Tid ud og helbrede sig selv”, en 
dansk form for Manchester-liberalisme. Dog ville han opfordre til, at 
entreprenørerne udviklede metoder, så man undgik de langvarige ophør af 
arbejdet om vinteren. Tschernings kritik fik en fyldig omtale: ”Men nu reiser 
Tscherning sig og paaviser, at Rimestad ikke har kunnet vælge nogen uheldigere 
Vei, end at føre de Arbeidsløse og deres Sag ind i Rigsdagen som et 
Tvangsmiddel mod denne og Regeringen, uden at paavise noget bestemt 
Arbeide, som han forlanger udført. Tscherning raader de Arbeidsløse til at gaae 
til Provindserne, hvor man maa indforskrive Arbeidere, medens vore egne 
Arbeidere, naar de først have faaet Smag for Bylivet, ikke ville tilbage til 
landlige Sysler. Lad Forholdet rette sig selv!” 
 
Den konservative Hage var også helt fremme på banen: ”A. Hage har fra først af 
fundet Forespørgslen høist ufornuftig og vil ikke ved Rimestads Taksigelse til 
Thinget have sig paaduttet, at den har fundet hans Bifald”. Det var ubilligt at 
påføre arbejderne den illusion, at regeringen og Rigsdagen kunne gøre noget for 
dem i en situation, hvor dette var umuligt. 
 
Venstremanden C.A. Kjær, valgt i Viborg Amt, opfordrede ligesom Tscherning 
de arbejdsløse københavnere til at rejse til Jylland og tage arbejde ved anlægget 
af tværbanen ”i Stedet for de svenskere og tyskere, der ellers ville oversvømme 
os; saa behøve de ikke døe af Sult, som Rimestad har sagt”. Her opfordrede 
Monrad til moderation: ”Ministeren beder dog at tage Hensyn til, at det ikke er 
let at gaae over fra det ene Arbeide til det andet, dels fordi vore Forhold, som ere 
forstende ved Laugstvangen, maa have Tid til at løsnes, dels fordi mange 
Industriarbeidere, som Skrædder- og Skomagersvende ikke due til Landarbeide”. 
 
Flyveposten bragte også sit referat den 30.3.1860. Ministerens statistiske 
oplysninger blev gengivet, og Monrad blev citeret for, at krisen bl.a. var afledt af 
”den pludselige Standsning af den voldsomme Speculation i Forbindelse med 
Ophøret af de communale Byggeforetagender”. Disse bevægelser i 
beskæftigelsen havde man imidlertid også oplevet før ude i landet, og her havde 
kommunerne og den private velgørenhed taget sig af de sociale konsekvenser. 
”og det vilde være sørgeligt, om man vilde kaste denne Bevægelse over paa 
Staten”. Krisen skulle gå sin gang. Den eneste opgave for staten var at lette 
arbejdernes muligheder for at opsøge arbejdet, hvor arbejde var at få. 
 
Rimestad blev citeret for, at man ikke kunne bruge indenrigsministerens 
statistiske oplysninger om udviklingen i antallet under fattigforsørgelsen som 
dokumentation for udviklingen i ledigheden, ”da en stor Del af den Befolkning, 
som her er Tale om, søger saa meget som muligt at undgaa den. Navnlig har 
dette været Tilfældet i de sidste 10 Aar, siden vi har faaet de frie Institutioner, thi 
ved disse hænger ogsaa Arbeideren med Kjærlighed, og han stræber at bevare 
sine Borgerrettigheder”. 
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Flyveposten afsluttede med en forholdsvis detaljeret gennemgang af kritikken 
fra Venstre og Højre, jf. også omtalen ovenfor af dækningen i de øvrige aviser. 

4.4. Pengepolitikken én gang til 

Af kapitel 2 fremgik det, at pengepolitikken var stærkt inde i debatten om 
næringsløshed i 1830’erne, og omkring 1860 med pengekrisen i 1857 in mente 
var forslag om ændringer i pengepolitikken fortsat repræsenteret i debatten. Et 
indlæg i pjeceform fra 1861 – Reflektioner over Arbejdsløsheden af den 
anonyme N.H. Arbejder – tog således udgangspunkt i ophævelsen af 
maksimalrenten som en del af forsøgene på at overvinde krisen. Forfatteren 
angiver, at regeringen ved at afskaffe maksimalrenten håbede at trække penge til 
Danmark fra udlandet. Men ifølge forfatteren havde lovændringen kun haft den 
effekt, at det var blevet dyrere at låne penge, hvilket hæmmede 
investeringslysten blandt fabriksejerne. Pengeudlåneren var blevet en parasit på 
den driftige kapitalist. Dette havde så igen bidraget til at skabe flere arbejdsløse. 
Føjede man dertil skatterne på jord og fast ejendom, der begrænsede 
overskuddet ved driften af fabrikkerne, hævder indlægget, at regeringen førte en 
direkte arbejdsløshedsskabende politik.  
 
Løsningen måtte ifølge forfatteren blive en skattereform samt genindførelsen af 
ågerbestemmelserne. Desuden fremsætter forfatteren forslag om en offentlig 
finansieret og drevet arbejdsformidling. Industriforeningens anvisning fungerede 
endnu, men med aftagende aktivitet, og den anonyme forfatter fandt åbenbart 
ingen anledning til at knytte an til denne formidling. Forfatteren inddrog derpå 
argumentet med rådighedsprøvning som forudsætning for modtagelse af 
fattighjælp, men føjede en ny dimension til: ”Udgiften til saadanne Kontorers 
Oprettelse og Administration vilde rigeligen kunde dækkes ved Besparelse i 
Fattig-Understøttelsen, naar denne var betinget af, at Kontorerne ikke kunde 
anvise Arbejde, og i hvilket Tilfælde Understøttelsen ikke burde have Tabet af 
Mandens politiske Rettigheder tilfølge; thi det er dog meget ydmygende for 
Arbejderen, at han ved uden egen Skyld at være uden Arbejde og af Nød maa 
anholde om Understøttelse (…)”.131 Den arbejdsløse skulle altså kun kunne få 
understøttelse, hvis der notorisk var mangel på arbejde, og under forudsætning af 
at rådigheden var blevet testet på det individuelle plan. Men i denne situation 
skulle det ikke gå ud over arbejderens borgerlige rettigheder. 
 
Offentlige anvisningskontorer ville ligefrem ifølge forfatteren kunne gøre alle 
fattigforstandere overflødige og bidrage til, at kun den virkeligt trængende kom 
til at nyde understøttelsen, hvorved kommunen ville spare betydelige summer, 
samtidig med at myndighederne kunne få et overblik over arbejdsløshedens 
størrelse. Var denne først konstateret, kunne bystyret fremskynde de kommunale 
anlægsarbejder. Forfatteren peger desuden på, at staten og kommunen kunne gå 
sammen om at oprette aktieselskaber, der skulle gennemføre store 

                                                      
131 N.H. Arbejder (1861), p. 19. 
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anlægsarbejder, eksempelvis det såkaldte ”Kallebodstrand-Projekt”, der også 
ifølge denne forfatter ville skaffe Hovedstadens arbejdende befolkning 
beskæftigelse i et betragteligt omfang.132  
 
Forfatteren går videre og diskuterer statens muligheder for at påvirke 
beskæftigelsen. I gode tider burde staten ikke involvere sig i store projekter, men 
under et økonomisk tilbageslag måtte det offentlige ikke tillade, at folket 
forarmedes. Et fattigt folk gav således en kraftløs stat, idet skattegrundlaget blev 
svækket. Nogle absolutte krav, som de blev formuleret af socialisterne i Paris i 
1848, om forfatningsmæssige garantier for beskæftigelsen var dog heller ikke på 
dagsordenen i dette debatindlæg, og arbejdsløsheden var også reelt for 
nedadgående og næppe, hvad man kunne kalde et presserende samfundsproblem 
i 1861. 

4.5. Et bud fra dansk nationaløkonomi anno 1863 

I 1863 blev et professorat i statsøkonomi og finansvidenskab ledigt ved 
Københavns Universitet, der udskrev en ”Concurrenceafhandling” for at finde 
den bedst kvalificerede til det ledige embede. Blandt de fire ansøgere var juristen 
William Scharling, der indleverede opgaven ”Hvilken Indflydelse har den nyere 
Tids industrielle Udvikling havt paa Almuens Kaar?” En sådan besvarelse måtte 
med nødvendighed udover løn- og arbejdsforholdene tage forekomsten af 
arbejdsløse almuefolk med i sin vurdering.  
 
Selv om ingen af de i alt fire deltagere blev erklæret for fuldt kvalificerede, gik 
stillingen til Jens Laurits Christian Holst, der var blandt de syv første kandidater, 
der i 1852 havde taget statsvidenskabelig eksamen. I sammenhængen her er 
juristen William Scharlings besvarelse alligevel i kraft af sit emne væsentligere, 
idet den giver et koncentreret bud på den klassiske økonomis stilling i Danmark 
på dette tidspunkt, herunder hvordan de engelske økonomers og Says’ tolkning 
af ledighedsproblematikken blev formidlet til et dansk publikum.  
 
Scharling havde i 1862 fået universitetets guldmedalje for værket Hvad 
forstaaes ved Proletariat og hvad kan fra Statens Side gjøres for at forhindre 
dets Opkomst og Udbredelse? Det var derfor en akademiker, der formelt set 
havde en baggrund i juraen, men som reelt var en skolet økonom, der her gav sit 
bud på, hvordan ”Almuens” (som han tidligt i opgaven fik defineret som 
arbejderklassens) levevilkår blev påvirket af industriens fremvækst.  
 

                                                      
132 Forlaget sigtede mod at inddæmme dele af Kalvebod, der var et lavvandet havområde langs 
Amagers daværende kystlinje mod vest. Projektet blev ikke gennemført ved denne lejlighed, men 
dukkede op i offentligheden fra tid til anden. I 1939 blev vedtaget en ”Lov om Inddæmning i 
Kalvebodstrand m.v.”. Inddæmningen fandt sted under Anden Verdenskrig som et 
beskæftigelsesarbejde for at undgå, at arbejdsløse blev henvist til arbejde i Tyskland. 
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I Scharlings diskussion af ledigheden som en del af arbejderens eksistensvilkår 
bemærker man to ting: For det første var forekomsten af talmæssige oplysninger 
bogen igennem yderst begrænset, og ved behandlingen af ledigheden helt 
fraværende. Der eksisterede simpelthen endnu ikke pålidelige numeriske 
oplysninger om ledighedens omfang og udvikling. For det andet tog Scharling 
uden at nævne Say udgangspunkt i den franske økonoms ligevægtsforestilling, 
der som nævnt i kapitel 2 dominerede den økonomiske tænkning i England og i 
mange andre europæiske lande i det meste af 1800-tallet. Systemet var således 
også hos Scharling i principiel ligevægt, og dér, hvor det kunne være relevant at 
diskutere arbejdsløsheden, var alene i forbindelse med indførelse af nye 
maskiner.  
 
Som Say pegede Scharling på, at de nye maskiner via en øget produktivitet ville 
mindske varernes pris, hvorved der ville ske en øget vareomsætning på et 
marked, som Scharling mente, stort set aldrig ville blive mættet.133 Over en bare 
lidt længere periode ville en øget anvendelse af maskiner altså føre til stigende 
beskæftigelse, et større vareudbud til faldende priser og dermed til en almindelig 
forbedring af levevilkårene.  
 
Temporært kunne der opstå problemer, hvis samfundets distributionssystemer 
ikke var fuldt udviklede, hvilket ville hæmme omsætningen af de ekstra varer og 
begrænse arbejdsstyrkens geografiske mobilitet. Et uudviklet kreditsystem 
kunne også forsinke indkøbet af nye maskiner og opførelsen af fabrikshaller, og 
dermed også give anledning til midlertidig arbejdsløshed. I et stort land kunne 
denne midlertidige ledighed ramme mange tusinder, dog ville udviklingen på 
bare lidt længere sigt være til fordel for den samlede gruppe af arbejdstagere. Jo 
mere udviklet det industrielle system var, dvs. jo mere intens udskiftning af den 
faste kapital, jo mere udviklet kreditsystem og jo tættere infrastruktur, jo kortere 
varighed ville problemerne med beskæftigelsen have.  
 
Egentlige kriser ville være anomalier, selv om de også i det Scharlingske univers 
og under inspiration af Ricardos senere overvejelser, jf. kapitel 2, kunne 
forekomme, hvis kapitalisten finansierede investeringerne i fast kapital ud af den 
variable kapital, dvs. ud af den samlede lønsum, ”Lønfonden”. Optrådte en 
sådan overophedet investering på samme tid hos mange individuelle 
beslutningstagere, ville en industriel krise bryde ud: ”Dersom et stort Antal 
Arbeidsherrer paa én Gang gaae frem paa denne Maade, vil en almindelig 
Revolution i den industrielle og commercielle Verden, en Crise, finde Sted. Paa 
en saadan Maade fremkaldtes t. Ex. hovedsagelig den industrielle Crise eller 
Handelscrisen, som den ogsaa kaldes, i 1847. Men at give Maskinerne Skyld for, 
hvad der saaledes alene maa tilregnes den menneskelige Uforstand og Mangel 

                                                      
133 William Scharling (1863), p. 67. 
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paa Forudseenhed og Forsynlighed, vilde dog være baade taabeligt og 
urimeligt”.134  
 
Scharlings konklusion var entydig: ”Undersøger man saaledes nøiere Klagerne 
over, at Maskinerne gjøre Arbeiderne brødløse og berøve dem deres Arbeide, 
saa finder man altsaa, at disse Klager ere aldeles ugrundede, forsaavidt de have 
Hensyn til hele i den nyere Tid bestaaende Tilstand, saaledes som denne er 
bleven efter og ved Maskinindustriens Opkomst, og at de kun for saa vidt have 
nogen Realitet, som de referere til noget aldeles Forbigaaende og Midlertidigt”. 
Det midlertidige kunne være hårdt nok for den enkelte, men for det Hele var der 
tale om solide fremskridt. Og for den enkelte kunne den midlertidige ledighed 
mindskes gennem flere maskiner, flere jernbaner, flere kanaler, flere skibe og 
flere og mere velforsynede kreditinstitutioner. Det industrielle system ville altså 
gennem sin vækst kun kunne optimere produktionen og skabe en større materiel 
og beskæftigelsesmæssig sikkerhed for flere og flere arbejdere. 
 
Om det konkrete ledighedsproblem fik Scharling medhold af en anden 
nationaløkonomisk orienteret forfatter. I begyndelsen af 1864 udsendte M.L. 
Nathanson, som omtalt i kapitel 2, igen en publikation om næringsløshed, denne 
gang fremkaldt af et anonymt skrift fra 1863, der så meget dystert på landets 
økonomiske fremtid. Som i 1838 afviste den gamle kongetro redaktør alle 
påstande om dét, han fortsat betegnede som næringsløshed: Mod disse påstande 
talte således kendsgerninger, ”som ikke lade sig bortrasionere ved løs Snak om 
mangel paa Beskæftigelse for Arbeidsklassen, om Stilhed i Handelen eller andre 
saadanne Talemaader, som vi i Sandhed have hørt til alle Tider i en Række af 
mere end 50 Aar”.135 Der havde ganske vist været en pengekrise i 1857, men den 
var overvundet, og sammenlignet med årene efter 1815 havde krisen under alle 
omstændigheder været meget mildere. Det kunne man se af, at der ikke i 
Danmark som i andre lande var eksperimenteret med at beskæftige de ledige ved 
offentlige arbejder. 
  
De følgende år frem til slutningen af 1860’erne blev da også en rimelig periode 
rent beskæftigelsesmæssigt, idet 1860’erne generelt ikke blev mærket af stærke 
konjunktursvingninger, selv om dette ikke nødvendigvis betød, at fattigdommen 
– bl.a. som følge af fortsat dyrtid – var i aftagende. I 1868 konstaterede 
hjælpepræsten ved Vor Frelser Kirke V. Munck i skriftet Fattigdommen i 
Kjøbenhavn, at der i Hovedstaden, som ifølge præsten for en menneskealder 
siden ikke var overdreven bebyrdet med fattigdom, nu ikke alene fandtes megen 
fattigdom, men også et stærkt og farligt proletariat; der dagligt ”voxer i en høist 
betænkelig Grad, i et Forhold, som langtfra svarer til Befolkningens eller 
Velstandens Stigen, og at det er svangert med store Ulykker for Samfundet i den 

                                                      
134 Ibid. p. 77. 
135 M.L. Nathanson (1864), p. 26. 
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nærmeste Fremtid”.136 Præsten, der med betegnelsen ”Proletariat” i 
virkeligheden mente pjalteproletariat, angav, at godt 27.000 af byens ca. 170.000 
indbyggere i 1867 havde været i kontakt med fattigvæsenet. 

4.6. Sammenfatning af debatten 1850-1870 

Debatten om de arbejdsløse fortsatte frem gennem 1850’erne og 1860’erne, bl.a. 
aktualiseret af en krise fra 1857-59. En efter nutidens forhold meget høj 
sæsonledighed kombineret med perioder med dyrtid var også med til at holde 
debatten ved lige. I fraværet af en organiseret arbejderbevægelse blev temaet 
primært rejst af arbejderforeninger af filantropisk tilsnit og af enkeltstående 
forfattere og politikere valgt i københavnske kredse. Den eneste debattør med en 
socialistisk tilgang til emnet var Frederik Dreier. Han hævdede til gengæld, at 
arbejdsløsheden først kunne afskaffes, når den industrielle kapitalisme helt var 
trængt i defensiven af arbejdernes egne produktionsforeninger.  
 
Blandt de ikke-socialistiske forslag til at afhjælpe problemet var en offentlig 
tilgængelig arbejdsanvisning drevet af en privat forening eller af Københavns 
Kommune. Formidlingen skulle ved at formidle den ledige arbejde fungere som 
hjælp til selvhjælp, kontrollere om den arbejdsløse reelt var til rådighed for 
arbejdsmarkedet og gøre offentlig hjælp eller understøttelse fra de private 
velgørenhedsforeninger betinget af, at rådigheden og arbejdsløsheden var 
konstateret af arbejdsformidlingen. Herved ville man undgå det paradoks, at 
virksomheder forgæves søgte efter arbejdskraft, mens arbejdere ”kælede for 
deres Dovenskab”.  
 
Ved siden af forslaget om en offentlig arbejdsformidling, der blev realiseret i en 
kortere periode fra juni 1859 til april 1862, blev der desuden stillet forslag – men 
ikke krav – om offentlige anlægsarbejder i krisetider. Det absolutte krav om en 
universel medborgerret til arbejde, som det blev formuleret i 1848, blev ikke 
genfremsat eller debatteret i de behandlede tekster.  
 
I avisernes gengivelse af debatten i Rigsdagen kunne man identificere en fløj 
omkring de forskellige venstregrupper, der var imod, at staten tog initiativ til 
store anlægsarbejder i krisetider. Et argument var, at krisen skulle have lov til at 
regulere forholdene. Arbejderne måtte også udvise geografisk mobilitet og søge 
arbejdet der, hvor det nu fandtes. Igangsatte man arbejder i København, ville det 
blot forstærke tilvandringen til byen fra landet og derved bidrage til at skabe en 
potentielt endnu større ledighed. Denne synsvinkel skulle blive klassisk i meget 
lang tid fremover under Danmarks transformation fra et landbrugs- til et 
industriland, hvor væksten i industriens arbejdskraftbehov ikke altid stod mål 
med de rumlige demografiske forskydninger. 
 

                                                      
136 V. Munck (1868), p. 5. 



112 Et mellemspil: Ledighedsdebatten 1850-1870 
 

 

Uden at henvise til krisens selvregulerende virkning indtog Højre lignende 
standpunkter, og de nationalliberale udviste ganske vist en principiel sympati for 
fx Rimestads forespørgsel i foråret 1860, men var så alligevel overvejende enige 
med de andre grupper i Rigsdagen, selv om man som ansvarlig regering ville 
tilstræbe en fremskyndelse af allerede projekterede arbejder.  
 
Samlet set var der dermed ikke megen forståelse blandt Rigsdagens partier for, 
at staten skulle påtage sig et ansvar for de arbejdsløse gennem igangsættelsen af 
anlægsarbejder, og nogen generel statslig forsørgelsesforpligtelse blev kun 
antydet i periferien af debatten. Hverken den revolutionære trussel eller 
arbejdernes kollektive vægt gennem stemmesedlen kunne diktere en sådan 
orientering i tiden mellem 1850 og 1870. 
 
I 1856 blev der med etableringen af De Fattiges Kasse derimod givet mulighed 
for, at arbejdsløse (og syge) kunne få fattighjælp ude i kommunerne og sognene 
uden tab af de borgerlige rettigheder. Midlerne til at sikre denne understøttelse 
var dog begrænsede, idet aktiviteterne i De Fattiges Kasse byggede på 
indsamlinger i kirkerne og blandt private, fra 1867-68 suppleret med mulighed 
for bidrag fra de kommunale kasser.  
 
Sigtet med De Fattiges Kasse var igen hjælp til selvhjælp: Ved at give syge og 
arbejdsløse en tidsbegrænset håndsrækning kunne man undgå, at de nødstedte 
varigt kom ind under den almindelige fattigforsorg, med alt hvad der lå i dette af 
stækket selvværd og reduceret personligt initiativ. Det samlede rationale i 
debatten var således af en liberalistisk karakter, dog iblandet et stigende socialt 
motiv. Man ville i et forebyggende sigte hjælpe den flittige arbejder i perioder 
med svigtende beskæftigelse, smidiggøre arbejdsmarkedet via en offentlig 
arbejdsanvisning og tvinge den arbejdssky ledige til at søge arbejde. Den 
samlede effekt ville blive et mindre træk på de offentlige kasser og på borgernes 
sociale samvittighed, dvs. på den private velgørenhed. 
 
I dansk nationaløkonomisk tænkning var holdningen, at det industrielle system 
generelt var i ligevægt, og at heller ikke indførelsen af nye maskiner kunne 
skabe arbejdsløshed. Alligevel erkendte man, at den teknologiske udvikling 
kunne føre til visse omstillingsproblemer, der ville blive mindre, jo mere den 
industrielle produktionsform med tilhørende kreditinstitutioner var udviklet, og 
jo mere infrastrukturen ville tillade en geografisk mobilitet. Omfattende kriser 
ville kun forekomme, når industriherrerne gennemførte en forceret udbygning af 
den faste kapital på bekostning af den variable. Disse kriser ville imidlertid kun 
være undtagelser fra en generel ligevægtstilstand og som regel ganske 
kortvarige. 
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5. Da de arbejdsløse blev et emne i Rigsdagen 
Ledighedsdebatten 1870-77 

5.1. Introduktion 

I 1860’erne havde debatten om de arbejdsløse haft en afdæmpet karakter med 
kun få henvisninger til revolterende arbejdsløse proletarer, og de krav, der blev 
fremsat i forhold til statsmagten, var begrænsede. I det følgende tiår blev 
debatten imidlertid langt hårdere i tonen og mere offensiv i sit sigte. Dette skete i 
takt med udviklingen af en politisk og faglig arbejderbevægelse, der fra midten 
af 1870’erne i sin agitation stillede krav om statshjælp til de ledige i form af 
understøttelse og igangsættelse af offentlige anlægsarbejder. I centrum for 
kapitlet vil stå årene 1876-77, hvor de arbejdsløse for alvor blev et centralt emne 
for Rigsdagens politikere og i datidens aviser i forlængelse af en 
socialdemokratisk arbejdsløshedskampagne byggende på agitation i Social-
Demokraten, arbejdermøder samt en deputation til regeringen og Folketinget. Da 
denne aktionsform blev en klassiker i arbejderbevægelsens bestræbelser på at 
sikre de arbejdsløses levevilkår under en lavkonjunktur, vil argumentationen i 
aviserne blive gengivet relativt detaljeret. Af gode grunde vil vægten blive lagt 
på det nyetablerede arbejderorgans indlæg i debatten. 

5.2. Etablering af en socialistisk bevægelse 

Med fremvæksten af de materielle forudsætninger for en egentlig arbejder-
bevægelse – i 1870 fandtes omkring 40.000 industriarbejdere i hele landet for-
delt på forholdsvis mange brancher137 – og med en sådan bevægelses etablering i 
flere andre vesteuropæiske lande i 1860’erne var det kun et spørgsmål om tid, 
før noget lignende kunne ventes i Danmark. Dette blev også understreget af, at 
den i 1864 stiftede Internationale Arbejderassociation (”Internationale”) sendte 
agenter ind over grænsen, der skulle gøde jorden for oprettelsen af en dansk 
afdeling.138 Medvirkende til 1870’ernes arbejderorganisering var desuden en 
reallønsnedgang i årene fra 1865 til 1868.139  
 
På den politiske scene blev det Louis Pio, der med udgivelsen af to Socialistiske 
Blade fra maj 1871 startede den socialistiske bevægelse i Danmark, på et 
tidspunkt hvor de parisiske arbejdere under Kommunen kæmpede i gaderne, 
hvad der ikke gjorde københavnernes opmærksomhed over for det nye fænomen 
mindre:140 Endnu i 1848 havde det været liberale kræfter, der havde kontrolleret 
revolutionen i Paris. Og selv om der havde været en arbejderopstand i Paris i 

                                                      
137 Ole Hyldtoft (1999), p. 59. 
138 Hans-Norbert Lahme (1974), p. 89. 
139 Hyldtoft (1999), p. 126. 
140 Om Louis Pios inspiration i de Socialistiske Blade, se: Jens Engberg (1979), p. 91 ff. 



116 Da de arbejdsløse blev et emne i Rigsdagen 
 

 

juni 1848, var det første gang i 1871, at arbejderne rejste sig som den afgørende 
drivkraft i en revolutionær bevægelse for at gribe magten i en europæisk 
metropol og det i så tilstrækkelig lang tid, at alternative indretninger af 
samfundet reelt kunne diskuteres. 
  
Fædrelandet opfordrede den 27.5.1871, da den gjorde status over 
Pariserkommunen, til, at det hjemlige reformarbejde koncentreret om 
arbejderforeningerne med disses hjælp til selvhjælp blev videreført for at undgå 
uroligheder i Danmark: Mere oplysning, flere sunde arbejderboliger opført af 
byggeforeninger, indførelse af alderdomsforsørgelse baseret på forsikringsbasis 
etc. Nogen overhængende fare for revolution vurderede avisen dog ikke, at der 
var. Dertil var, tolkede Fædrelandet, de danske arbejdere for besindige og for 
forstandige.  
 
Berlingske Tidende fandt i sin boopgørelse efter Kommunen den 9.8.1871 
anledning til at minde om, at socialisterne heller ikke havde nogen konkret, 
samfundsvision: ”Thi naar de skal opstille noget positivt, da viser dette sig altid 
at være upraktisk, uigjennemførligt. Louis Blancs Theori om Arbeidets 
Organisation, om Menneskenes Samliv i Fællesskab, om Concurrensens 
Tilintetgjørelse ved de store sociale Værksteder med lige Løn, har i Praxis vist 
sig ligesaa uholdbar, som tidligere Tiders Theorier af mere eller mindre 
beslægtet Natur”. 
 
I Socialistiske Blade ansporede Pio nu tværtimod arbejderne til at organisere sig 
og viste med eksempler fra England, hvilke resultater de kunne nå ad denne vej. 
Desuden udstak han en række opgaver for en sådan organiseret bevægelse, som 
fx at presse på for at få staten til at lovgive om arbejdstid og arbejdsforhold, 
herunder forbud mod børnearbejde i fabrikkerne. Staten udgjorde i det hele taget 
en væsentlig størrelse hos Louis Pio, der var påvirket af Ferdinand Lasalles 
teorier. Eller som Lise Togeby (1968) formulerer det: ”Staten skulle hjælpe 
arbejderne til at gennemføre socialismen”.141 Samme forfatter peger yderligere 
på en påvirkning fra Lasalle i Socialdemokratiets tidligste ideudvikling. Denne 
påvirkning viste sig i form af troen på, at produktionsforeninger kunne danne 
kimen til et socialistisk samfund. Endnu i 1876-programmet lød det: ”Det 
danske socialdemokratiske Arbejderparti fordrer, for at begynde at løse det 
sociale Spørgsmaal, Indrettelsen af Produktionsforeninger med Statshjælp under 
det arbejdende Folks demokratiske Kontrol. Produktionsforeningerne er for 
Industri og Agerdyrkning paa den Maade at indrette, at den socialistiske 
Organisation kan opstaa af fælles Arbejde".142 Georg Nørregaard (1931) oplyser, 

                                                      
141 Lise Togeby (1968), p. 11. 
142 Citeret efter ovenstående p. 171. Forestillingen om produktionsforeninger var i øvrigt ikke 
afgrænset til de socialistiske politikere og agitatorer. Arbejderkommissionen af 1875 behandlede 
også spørgsmålet som en del af sit mandat, og et ikke helt ubetydeligt mindretal forholdt sig – 
under forskellige forudsætninger – positivt over for tanken om produktionsforeninger. Et mindretal 
gik også ind for, at staten kunne støtte med kapital til indkøb af maskiner, hvis foreningernes 
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at det først var ved kongressen i 1888, at kravet om statsstøtte til produktions-
foreninger blev opgivet til fordel for ekspropriation af produktionsmidlerne, dvs. 
fra Lasalle til Marx.143 Desuden viste påvirkningen sig i partiets taktik, hvor man 
satsede på at vinde indflydelse over lovgivningsmagten ved at indvælge 
arbejderrepræsentanter i Rigsdagen.144 Når produktionsforeningerne blev opgivet 
i 1888 hang det igen sammen med, at de ikke var blevet til meget i praksis. Sko-
magerne havde oprettet to arbejderstyrede værksteder i 1887, og i 1888 havde 
arbejdsmændene forsøgt sig med et arbejdskontor for at omgå entreprenørerne. 
 
I sommeren 1871 begyndte udgivelsen af ugebladet Socialisten. Pios tone blev 
mere agitatorisk, og i oktober 1871 afholdtes det første større arbejdermøde i 
forbindelse med en arbejdskonflikt på landets største industrivirksomhed Bur-
meister & Wain. I samme måned blev en dansk afdeling af Internationale dannet 
med love, der havde forlæg i statutterne for de tyske sektioner af Internationale. 
Partiet organiseredes dog som noget særligt dansk efter faglige sektioner, hvor 
flere fag ofte måtte gå sammen i provinsen for at danne sektioner af mindst 50 
medlemmer.145 I foråret 1872 har der formentlig været omkring 5.000 
medlemmer af den danske gren af Internationalen, heraf de 2.000 i provinsen.146 
Fra den 1.4.1872 udkom Socialisten som dagblad, og i løbet af efteråret 1872 
nærmede avisen sig et oplag på 5.000 eksemplarer.147 Dette tal kan 
sammenlignes med, at Berlingske Tidende solgte ca. 9.000 eksemplarer, og at 
Jyllands-Posten otte år senere udsendte ca. 2.000 eksemplarer. Der var altså tale 
om en af datidens største aviser.  
 
Blandt arbejderne var det næsten udelukkende de faglærte, der organiserede sig. 
Bedst organiserede var bygningssnedkerne, cigarmagerne og blikkenslagerne 
med organisationsprocenter omkring 75. I parentes bemærket betød det forhold, 
at socialdemokraterne stod stærkest blandt de faglærte arbejdere, at det socia-
listiske organ har været bedre orienteret om svingninger i arbejdsløsheden blandt 
de faglærte end de ufaglærte.148 Med til at svække organiseringen af de ufaglærte 
og i øvrigt bidragende til en fortsat usikker beskæftigelsessituation for denne 
gruppe var en relativ stærk vandring mod København fra 1860 og frem. 
Migrationerne kulminerede netop i 1870’erne og 80’erne, hvor hovedstadens 
befolkning voksede med 3 % om året.149 Denne tilvandring fandt sted i et om-
fang, der i de fleste år oversteg antallet af nye arbejdspladser i byen,  
hvilket skabte tilbagevendende ledighedsproblemer for de ufaglærte byarbejdere. 

                                                                                                                                   
medlemmer i forvejen havde præsteret en vis opsparing (Kommissionen til Undersøgelse af 
Arbeiderforholdene i Danmark (1878), p. 1 ff.). 
143  Georg Nørregaard (1931), p. 133 f. 
144  Togeby (1968), p. 11. 
145  Erik Strange Petersen (1977), p. 2. 
146 Niels Finn Christiansen (1982), p. 387. 
147 Niels Thomsen (1972), p. 255. 
148 K.E. Holch Andersen (1969), p. 45. 
149 Ole Hyldtoft (1984), p. 139. 
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Illustreret Tidende visualiserede de store begivenheder ude i Europa. Ovenfor ses en 
situation fra Paris under Kommunen: ”Insurgenternes Vagter i Rue de la Paix og på
Place Vendome i Paris” (16.4.1871). Scenen med de parisiske ”insurgenter”, 
oprørerne, var endnu fredelig. I scenen neden for var det slut med Kommunen, og 
regnskabet skulle gøres op (18.6.1871). Foto: Det Kongelige Bibliotek. 
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Særligt blandt mændene var der ofte problemer, mens kvinderne i stort omfang 
fik ansættelse ved rengøring eller som hushjælp, i den udstrækning de ikke fik 
beskæftigelse på fabrikkerne i kraft af et lavere lønniveau end mændenes. Måske 
for at mindske hovedstadens tiltrækningskraft for inden- og udenlandske 
landarbejdere havde Kjøbenhavns Understøttelsesforening den bestemmelse, at 
man udelukkede de ansøgere, der ikke havde haft fast ophold i kommunen i 5 år, 
fra at modtage hjælp.150 Da det offentlige fattigvæsen havde lignende regler, var 
disse mennesker under en periode med arbejdsløshed stort set subsistensløse, 
hvad der blev kritiseret af repræsentanter fra Venstre under Folketingets 
arbejdsløsheds- og fattigdomsdebatter i slutningen af 1870’erne. 
 
Den socialistiske bevægelse blev søgt stækket af myndighederne i foråret 1872 
under en murerstrejke, der var organiseret uden om Internationalen, og alligevel 
blev støttet stærkt af denne ved pengeindsamlinger på arbejdspladserne. Da 
murerne var ved at tabe evnen til at fortsætte konflikten, indkaldte Pio i en 
kraftig retorik til et solidaritetsmøde på Nørrefælled, men mødet blev forbudt af 
Københavns politidirektør med den begrundelse, at Internationalen havde truet 
med at omstyrte den bestående samfundsorden. Da mange arbejdere alligevel 
mødte frem, gik aktiviteterne over i Slaget på Fælleden, hvor demonstranter 
stødte sammen med politiet og gendarmeriet. Allerede om morgenen, inden 
begivenhederne tog fart, var lederne blevet fængslet, og i august 1873 blev 
Internationalen forbudt ved en højesteretsdom. Internationale efterfulgtes derpå 
af forskellige politiske organisationer, kulminerende med oprettelsen af 
Socialdemokratisk Forbund i 1878, mens den faglige del af Internationalen 
organiserede sig i egentlige fagforeninger, der under højkonjunkturen frem til 
midten af 1870’erne med strejken som kampvåben havde succes med at forbedre 
løn- og arbejdsvilkårene.151 Disse fagforeninger og den altovervejende del af 
mange nystiftede fagforeninger uden organisatorisk afsæt i Internationalen 
bevarede det socialistiske perspektiv. Fx var det målet med Skræddernes 
Fagforening – der ganske vist blev oprettet et par måneder før forbuddet mod 
Internationalen – ud fra Lasalles og Pios ideer at oprette en produktionsforening 
som led i arbejdernes overtagelse af samfundets produktionsmidler.152 Fra 
foråret 1874 kunne de københavnske fagforeningers virksomhed i et vist omfang 
koordineres inden for Centralbestyrelsen for de frie Fagforeninger, der også 
virkede som politisk ledelse for bevægelsen.153 Fra 1878 virkede Socialdemo-
kratisk Forbund som en centralbestyrelse for de faglige foreninger, dvs. at ”den 
politiske organisation samlede hele bevægelsens aktiviteter”.154  
 

                                                      
150 Rigsdagstidenden 1878-79. 31te ordentlige Samling spalte 1071. 
151 For en mere detaljeret omtale af periodens arbejdskonflikter, se: Knud Knudsen (1999).  
152 Oluf Bertolt (1980b). Skræddernes Fagforening var den første forening, der brugte navnet 
”fagforening” (ibid.). 
153 Jens Engberg (1975), p. 4. 
154 Claus Bryld (1992), p. 42. 
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Ole Hyldtoft vurderer i sit bidrag til Danmarks Økonomiske Historie, at det 
under højkonjunkturen i første halvdel af 1870’erne lykkedes arbejderne at få 
hævet lønnen med ca. en tredjedel, halvdelen af denne fremgang blev dog ædt op 
af de samtidige prisstigninger.155 Under den store økonomiske krise i slutningen 
af 1870’erne måtte mange af fagforeningerne imidlertid igen indstille deres 
aktiviteter, og kun få nye kom til.156 Med fagforeningernes sammenbrud kunne 
arbejderne nu – med Nørregaards ord – ”frit underbyde hinanden uden at risikere 
nogen indbyrdes Fortrædelighed eller Foragt”.157  
 
Under krisen eksperimenterede nogle få fagforeninger med understøttelses-
kasser.158 Enkelte foreninger som Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening 
oprettede også en arbejdsanvisning.159 Karakteristisk for de første år af 
fagbevægelsens historie blev understøttelsen ved ledighed ofte ydet i form af 
rejsehjælp. Tidligere havde lavene jo søgt at imødegå ledighed ved at yde hjælp 
til medlemmerne til at tage på valsen til områder med mindre regional ledighed. 
Flere fagforeninger oprettede særlige rejsekasser, hvor understøttelsen blev 
udmålt efter den beregnede længde af rejsen. Rejsehjælpen blev også taget i brug 
under arbejdskonflikter, idet de strejkende simpelthen fik en godtgørelse til at 
rejse til en anden by og dér søge arbejde. Endnu i 1880’erne og 90’erne 
oprettedes rejsekasser, der nu blev landsdækkende, idet de efterhånden kom til at 
omfatte alle lokale afdelinger af de enkelte forbund. Iver Hornemann Møller 
(1981) peger på, at disse kasser blev en integreret del af bestræbelserne på at 
hæve lønningerne, idet medlemmerne var tvunget til at være medlem af 
kasserne. Vurderede fagforeningerne, at de lokale lønninger ikke kom op på et 
rimeligt niveau, blev medlemmerne sendt på rejse. Under mere omfattende og 
landsdækkende arbejdsløshed var denne rejsehjælp imidlertid helt meningsløs.  
 
Højre, der fra fagbevægelsens etablering sad på regeringsmagten frem til 
systemskiftet i 1901, var gennem hele perioden imod statslig eller kommunal 
hjælp til arbejdsløshedskasserne, idet partiet naturligt nok så disse kasser som en 

                                                      
155 Hyldtoft (1999), p. 209. 
156 1877: 3, 1878: 2 og 1879: 2. Den første fortegnelse over fagforeninger, oprettet fra 1869 til 
1900, blev tilvejebragt af Henry Bruun ved det dengang meget aktive Instituttet for Historie og 
Samfundsøkonomi, jf. Bruun (1931a). 
157 Nørregaard (1943), p. 340. 
158 Georg Nørregaard (1943), p. 347 oplyser, at det tidligste tilløb til arbejdsløshedsforsikring kan 
tilbagedateres til Typografernes forenede Hjælpekasser, der fra 1839 gav 1 rigsdaler om ugen til 
hver arbejdsløs, dog højst til 10 mand. Ved arbejderbevægelsens etablering i 1870’erne nævner 
Nørregaard Bygningssnedkernes Fagforening i København som den første, der fra 1877 udbetalte 
arbejdsløshedsunderstøttelse. Pianofortearbejdernes Fagforening synes også at have været blandt 
de tidligste. Fagforeningen udbetalte 4 kr. pr. uge, senere 5 kr., men i det lange løb magtede man 
ikke opgaven (Marstrand (1934), p. 103). Fagforeningskontingenterne var også beskedne i 
1870’erne, omkring 3 til 6 kr. pr. år. Enkelte opkrævede 8 til 11 kr. (ibid. p. 98). Med 
årstidsbetingede variationer lå daglønnen i 1872 for faglærte i København på 2,66 kr., dvs. en 
ugentlig indtægt omkring 16 kr. for fuldtidsbeskæftigede (Jørgen Peter Christensen (1975), p. 75). 
Den daglige arbejdstid var 10,8 timer (ibid. p. 98). 
159 Henry Bruun (1931b), p. 348. Aktiviteten blev omtalt i Social-Demokraten den 2. og 9.5.1875. 
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integreret del af den faglige kamp med flydende grænser mellem strejke- og 
understøttelseskasserne. De forskellige grupperinger af Venstre forholdt sig 
afventende til offentligt understøttede a-kasser, men som det vil fremgå af det 
følgende ikke nødvendigvis til offentlig hjælp til de arbejdsløse som 
enkeltindivider. 
 
Under 1870’ernes krise var det begrænset, hvor meget de svækkede 
fagforeninger var i stand til at udbetale som understøttelse. Nørregaard oplyser, 
at der fra samtlige fagforeninger næppe blev udbetalt mere end 10.000 kr. i 
1870’erne: En dråbe i havet.160 Ingen eller kun få understøttelseskasser 
overlevede krisen. 

5.3. Ny lavkonjunktur og forstærket debat 

Årene mellem 1870 og 1876 var præget af en usædvanlig god beskæftigelse bl.a. 
som følge af etableringen af mange industrivirksomheder i Hovedstaden. Ole 
Hyldtoft (1984) nævner eksempelvis, at det næppe vil være urealistisk for 
København at regne med en fremgang i arbejdsstyrken i industrien på 20 % 
mellem 1873 og 75. Landbruget oplevede gode høstår og stigende priser indtil 
1876, og internationalt var de første år af 1870’erne også præget af en stærk 
højkonjunktur. 
 
Den gode beskæftigelse betød ikke nødvendigvis, at debatindlæg om de 
arbejdsløse var helt fraværende i denne periode. Et sådant mere betydende 
indlæg var biskop over Sjællands Stift H. Martensens skrift Socialisme og 
Christendom (1874).161 I skriftet argumenterede Martensen mod såvel den 
industrielle kapitalisme i liberalistisk udgave som de forskellige europæiske 
udgaver af socialistisk og kommunistisk tænkning. Især var teologen vidtgående 
i sin kapitalismekritik. Systemet var ifølge Martensen umenneskeligt over for 
arbejderne, det reducerede dem til vedhæng til maskinerne, hvor den 
menneskelige ånd i den arbejdsdelte produktion blev nedbrudt uden muligheder 
for en højere stræben. Industrien med dens kvinde- og børnearbejde ødelagde 
proletarernes muligheder for et familieliv, dræbte herved al moral og 
eksponerede arbejderne for en ubehagelig blanding af overdreven 
alkoholindtagelse, usædelighed og materialistisk tænkning. Blandt systemets 
ulykker var så også arbejdsløsheden, men måske karakteristisk for 
højkonjunkturens beskæftigelsessituation henviste forfatteren i denne 
forbindelse til tilstanden i de europæiske metropoler og ikke til hjemlige 
forhold.162 Martensen argumenterede i bogen for en ”etisk socialisme” i form af 

                                                      
160 Nørregaard (1943), p. 340. 
161 Martensens værk blev i 1878 imødegået af biskop D.G. Monrad, der i Politiske breve. Nr. 14-
18. Liberalismens Gjenmæle til Biskop Martensens sociale Ethik (1878) vendte sig mod en række 
af kollegaens synspunkter. 
162 ”Brodden i det sociale Problem bliver endmere skærpet, naar der sees hen til den store Mængde 
af Mennesker, der ville arbeide, selv for den ringeste Løn, men intet Arbeide kunne finde. I 
Europas store Stæder ere der Tusinder af Individer, som staae op om Morgenen uden at vide, 
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en kristen og konservativ stat, der var ansvarlig for alle borgeres trivsel, 
herunder for at borgerne var sikret beskæftigelse. Målet var at løfte de fysisk og 
åndeligt forarmede arbejdere op som solid middelstand, der ikke længere skulle 
leve med frygten for arbejdsløshed.163 
 
Når Martensen troværdigt i 1874 på trods af en buldrende højkonjunktur i 
Danmark kunne henvise til udbredt ledighed i de store europæiske byer, hang det 
sammen med, at konjunkturerne i udlandet var vendt i 1873, og i løbet af 1874 
og 1875 kom der flere og flere artikler i aviserne om udbredt arbejdsløshed i 
store dele af Europa. Herhjemme var de arbejdsløse dog af gode grunde endnu 
ikke et betydende emne i Social-Demokraten. Ifølge K.E. Holch Andersens 
undersøgelser af arbejdsløshedens omfang i 1870’erne ”optræder ordet 
arbejdsløs ikke i Socialistens to første årgange (…). Heller ikke i 1873 dukkede 
arbejdsløsheden op” i den socialistiske avis.164 I 1874 og 1875 var der ifølge 
samme historiker stort set også kun meddelelser om arbejdsløsheden i udlandet, 
der fra tid til anden omtales i det arbejderorgan, der fra 1874 hed Social-
Demokraten. I efteråret 1875 lød der dog klager fra arbejdsmændene over en 
betydelig aftagen i arbejdet (31.10.1875). Konjunkturerne i byggeriet var heller 
ikke længere de bedste, og nogle arbejdsgivere var begyndt at afvise lønkrav 
med henvisning til de slette tider. 
 
I januar 1876 berettede det socialistiske organ for første gang om en mere 
udbredt arbejdsløshed i København, hvor op mod 400 tømrersvende gik ledige 
som følge af, at det spekulationsprægede byggeri var gået i stå. Den 15.2.1876 
gav Social-Demokraten en nærmere orientering om arbejdsløsheden. Avisen 
noterede, at der var mange ledige blandt arbejdsmændene, overflødig 
arbejdskraft blandt bygningshåndværkerne, skrædderne og skomagerne, ligefrem 
høj ledighed blandt saddelmagerne og tapetsererne og begyndende ledighed 
blandt flere andre grupper af faglærte.  
 
Rapporterne om arbejdsløsheden i udlandet og herhjemme var under alle 
omstændigheder blevet så tydelige, at avisen den 28.6.1876 afsatte en leder om 

                                                                                                                                   
hvorledes de denne Dag skulle faae det Fornødne til Livets Ophold, ja ofte ikke vide, hvor de 
skulle hvile deres Hoved den næste Nat, da de maaske maae sove under aaben Himmel. Mange af 
disse, forsaavidt som de ikke kunne skaffe sig en lille, tilfældig Fortjeneste, tilbringe Dagen med at 
tigge og stjæle” (Martensen (1874), p. 29). Herefter følger en diskussion af de fattiges alt for 
mange børnefødsler med direkte reference til Malthus, jf. også fremstillingen i kapitel 2 om 
Malthus som argument mod socialismen. 
163 Martensens skrift blev anmeldt på forsiden over fire dage i Social-Demokraten i dagene fra den 
26.11. til den 29.11.1874. Anmeldelsen var overvejende positiv, idet avisen næsten udelukkende 
hæftede sig ved skriftets kritik af liberalismen og arbejdernes levevilkår under kapitalismen. 
Herved blev Martensen nærmest omklamret af det socialistiske organ, der valgte helt at undlade at 
gengive biskoppens socialt konservative sigte. 
164 Holch Andersen (1969), p. 45. Det fremgår dog af samme forfatters fremstilling, at der var 
enkelte indlæg om sæsonarbejdsløshed også i de første år. Nørregaard (1943), p. 331 nævner på 
linje med denne iagttagelse, at der var en mærkbar sæsonarbejdsløshed i byggefagene i vinteren 
1873-74 med omtale i Social-Demokraten den 17.1.1874 og den 28.1.1874. 
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emnet slet og ret under rubrikken ”Arbejdsløsheden”, selvom statshjælp til de 
arbejdsløse endnu ikke indgik i socialdemokraternes første partiprogram 
”Gimleprogrammet”, der ellers netop var blevet vedtaget på den såkaldte 
”Gimlekongres” i dagene den 6.-8. juni 1876.165 
 
I et sprog ladet med dystre billeder, reelt en udgave af apokalypsen anno 1876, 
beskrev den anonyme lederskribent, sandsynligvis Pio selv, hvordan 
arbejdsløshed og elendighed beherskede hele den industrialiserede verden. På 
trods af industrialismens evne til produktion i stor skala herskede således en 
udbredt nød: ”Fortvivlelsens Raab lyder fra tusinder af arbejdsdygtige og 
arbejdsvillige Mænd og Kvinder, der gribes af Sult udenfor Kornpugernes 
Magasiner, der svøber sig i Pjalter midt imellem fallerede Grossereres fyldte 
Varelagre, der forgaar af Smuds og Usselhed ved Siden af Juvelhandlernes 
diamantfyldte Vinduer”. I København fandtes der 2.000 arbejdsmænd, der både 
ville og kunne arbejde, men var bragt til tiggerstaven, og flere tusinde 
håndværkere gik ligeledes arbejdsløse. De arbejdsløse var altså ramt af en 
substantiel og nærmest livstruende nød i et samfund, der rystet af en 
overproduktionskrise, som det var, i bogstaveligste forstand flød over med 
livsgoder. Arbejderklassen skulle imidlertid vide, at det stod i dens magt som 
klasse selv at ændre på disse misforhold.  
 
Teksten slutter i en nærmest messiansk stil: ”Der er kun en eneste Lære, i 
hvilken I kan finde Sandheden, det er Socialismen; der er kun et eneste Middel, 
hvorved I vil kunne finde Frelse, det er ved Proletariatets Organisation! Forbliv 
adskilte, og I vil fremdeles have Arbejdsløshed og Sult; slut Eder til os, og vi 
lover Eder, at den Dag, I alle staar som Medlemmer af vore Foreninger, den Dag 
skal Arbejdsløsheden være tilende, – selv om det var i morgen!” Ledighed var 
med andre ord efter en periode med en voldsom højkonjunktur igen blevet et 
gangbart argument for en socialistisk organisering sigtende mod en ændring af 
samfundets produktion og fordeling. 
 
I løbet af vinteren 1875/76 havde arbejdsløsheden da også bredt sig i 
København, og den bed sig fast hen over sommeren for at blive landsdækkende 
på et højt niveau i vinteren 1876/77. Maanedsblad for det Socialdemokratiske 
Parti, der udkom fra juli 1876 til sommeren 1877 og bl.a. offentliggjorde 
beretninger om udviklingen i arbejdsløsheden i København og provinsen på 
baggrund af indberetninger fra fagforeningerne, bedømte i december 1876 
forholdene som ”saa slette, som de ikke har været siden den store Pengekrise i 

                                                      
165 Strange Petersen (1977), p. 11. Programmet var i nogenlunde uændret form gældende indtil 
1913, idet formuleringerne om produktionsforeninger som overgang til det socialistiske samfund 
som tidligere omtalt gled ud i 1888.  Hvidt (1990) betegner programmet som ”en næsten ordret 
oversættelse af det tyske socialdemokratis program” (ibid. p. 226). Kongressen var da også mest 
optaget af de organisatoriske forhold i partiet: ”Her lagdes grunden til en egentlig 
partiorganisation, men med en mere demokratisk ledelse end hidtil (…)” (ibid. p. 226). 
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halvtredserne”. Bladet anslog, at hen ved 20.000 mand gik ledige.166 
Sandsynligvis kulminerede ledigheden i vinteren 1877/78, hvor måske mere end 
30 % af Københavns arbejdere var uden beskæftigelse.167 Nogle fag som smede 
og maskinarbejdere, der i stort omfang arbejdede inden for fremstilling af 
investeringsgoder, havde en anslået ledighed på over 40 %, og allerede i 
efteråret 1876 vedtog Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening at oprette en 
låne- og understøttelseskasse, bl.a. med det sigte at hjælpe arbejdsløse 
kammerater i den kommende vinter. Social-Demokraten gengav den 1.11.1876 
fagforeningsmedlemmernes debat på det møde, der ledte frem til etableringen af 
en frivillig kasse, hvis virksomhed først skulle indledes, når 200 medlemmer 
havde tegnet sig.168  
 
I takt med den stigende ledighed og fagbevægelsens tilbagegang begyndte 
arbejdslønningerne at falde, og endnu i foråret 1879 var ledigheden høj, idet 
bedringen først satte ind i sommeren 1879.169  
 
Krisen skal bl.a. ses i sammenhæng med internationale prisfald på stort set alle 
varer, men især på landbrugsprodukter, hvor bunden i en periode blev slået ud af 
verdensmarkedet. Dette skyldtes igen en massiv forbedring af 
transportteknologien. Det indre af USA blev åbnet for korneksport, da 
jernbanenettet efter borgerkrigens afslutning i 1866 bredte sig ind over 
præriestaterne øst for Mississippi. Af betydning var også udbruddet af en krise i 
Tyskland. Efter Den Fransk-tyske Krig havde Tyskland modtaget en 
krigsskadeserstatning på omkring en tredjedel af det tyske BNP i 1870. Denne 
erstatning bidrog til at skabe et boom i de økonomiske aktiviteter og en kaskade 
af aktieselskaber på den tyske børs. I femåret 1870-74 steg BNP med 4,6 % om 

                                                      
166 Holch Andersen (1969), p. 48. 
167 Nørregaard (1943), p. 334. 
168 Henry Bruun (1931b), p. 350 påpeger, hvordan den kampberedte og socialistiske fagforening, 
der blev oprettet i 1873, mod slutningen af 1870’erne som en konsekvens af den høje ledighed 
stort set var reduceret til en understøttelseskasse. Nye formålsbestemmelser fra 1879 fastlagde 
virksomheden til at ”fremme Medlemmernes aandelige og materielle Velvære. Den agter til dette 
Formaals Opnaaelse at afholde Diskussionsmøder, afvekslende med Foredrag og Oplæsninger af 
belærende og underholdende Natur, ligesom man vil søge at forskaffe arbejdssøgende Medlemmer 
Arbejde og Understøttelse” (citeret efter Bruun (1931b), p. 350). Bruun konkluderer: ”Af 
Fagforening er her ikke meget andet end Navnet tilbage” (ibid. p. 350). 
169 Ledigheden var med andre ord massiv, og presset på lønningerne stort, jf. Julius Schovelin 
(1884), der gennemgår fagbevægelsens forsøg på i løbet af 1870’erne at få anerkendt priskuranter 
som udgangspunkt for lønningerne. Der er i øvrigt hos forfatteren en klar oplevelse af, at kon-
junkturernes bølgebevægelser med en tiltagende globaliseret økonomi var blevet stærkere udtalt, 
og at konjunkturernes indflydelse på arbejdslønningerne derved mere intens. Arbejdsmarkedets 
tiltagende organisering havde ligeledes bidraget til at øge bevægelserne i lønningerne, idet 
arbejderne under en højkonjunktur viste stor villighed til at strejke for højere lønninger. Disse 
højere lønninger blev derpå søgt nedjusteret under en lavkonjunktur af mestrene. Nørregaard 
bringer på baggrund af artikler i Social-Demokraten mere detaljerede oplysninger om tilbage-
gangen i lønningerne (Nørregaard (1943), p. 336 ff.). Han konkluderer: ”Næsten alle Erhverv blev 
ramt, og det er næppe forkert at fastslaa, at Lønnedgangen almindeligvis udgjorde 10-20 pCt. i 
Forhold til de gode Lønninger 1875”.  
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året. Dette var de såkaldte ”Gründerjahre” efter rigets etablering, hvorefter den 
tyske industrialisering blev forceret. Ved midten af 1873 var økonomien 
imidlertid overophedet og præget af en række risikobetonede investeringer, 
forstærket ved at en krise samtidig brød ud i USA og England. Da Wien blev 
ramt af et voldsomt børskrak i maj 1873, bredte dette krak sig til Berlin, der 
oplevede mange fallitter, og Gründerjahrene blev til en ”Gründerkrise”, hvorved 
spekulationselementet blev del af en fælles europæisk kriseforklaring.170  
 
Krisen i 1873 indledte en langvarig depression i de industrialiserede lande, der 
først ebbede ud i 1878 og 79. I Danmark påvirkede begivenhederne især 
finansverdenen. Den stærke vækst, der havde været i antallet af aktieselskaber, 
tog af, og nogle af de store banker oplevede vanskelige år i tiden efter den tyske 
Gründerkrise.171 De finansielle problemer førte til, at en kraftig 
byggevirksomhed, som havde været i gang siden begyndelsen af 1870’erne både 
i byerne og på landet, tabte pusten i løbet af 1875 og 1876.  

5.4. Et Fælledmøde 

Blandt aviserne var det ikke overraskende Social-Demokraten, der fulgte 
udviklingen mest intenst, samtidig med at avisens redaktion selvstændigt søgte 
at påvirke statsmagtens forhold til de arbejdsløse.  
 
Den 15.8.1876 berettede Social-Demokraten om en henvendelse fra 
Arbejdsmændenes Fagforening i København, der havde sendt en resolution til 
kommunalbestyrelsen om at skabe beskæftigelse ved at igangsætte offentlige 
arbejder, og søndag den 3.9.1876 indeholdt Social-Demokraten på forsiden en 
stort opsat annonce, hvor hovedstadens arbejdere blev indbudt til et møde på 
Nørrefælled samme dag. Første punkt på dagsordenen var arbejdsløsheden i 
København. I en ledsagende kommentar blev det fremhævet, at bevægelsen nu 
rejste et vigtigt principielt spørgsmål. Enten var staten nemlig kun til for at sikre 
den private ejendomsret, eller også havde den til formål at sikre alle samfundets 
medlemmer. I så fald måtte den træde hjælpende til, når ”tilfældige Aarsager 
fremkalder en Tilstand, hvorunder Flertallet maa lide, og som formindsker 
Samfundets Produktion”. 
 
Den 5.9.1876 hævdede avisen, at det med op mod 50.000 deltagere var den 
største offentlige manifestation, der var blevet afholdt på fælleden. Til 
sammenligning skønnede Dagens Nyheder antallet til at have ligget omkring 
12.000, mens Berlingske Tidende var nede på et par tusinde. Pio havde holdt 
oplæg om arbejdsløsheden i et sprog, der ikke afveg fra lederen i juni måned. 
Krisen var international, og den var ødelæggende for arbejderne. Tidligere 
samfund var blevet ramt af naturkatastrofer, hungersnød og epidemier, men 
denne trussel var menneskeskabt. Kapitalisterne og deres aviser hævdede ganske 

                                                      
170 Alan S. Milward og S.B. Saul (1977), p. 22.  
171 Niels Banke og Poul Winding (1951), p. 36. 
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vist ifølge Pio, at det var arbejdernes egen skyld, at de gik arbejdsløse: ”Disse 
Mennesker vil gøre os det til en Forbrydelse, at vi har forhøjet Arbejdernes 
Lønninger”.172 Men enhver fornuftigt tænkende kunne ræsonnere sig frem til, at 
denne påstand var falsk. For var krisen ikke netop forårsaget af overproduktion? 
Og ville denne overproduktion ikke tværtimod have været et endnu større onde, 
hvis ikke arbejdernes købekraft i de gode år med strejkerne som trumfkort var 
blevet tvunget i vejret? 
 
Årsagen til krisen, der ifølge den marxistiske tankegang var en klassisk 
overproduktionskrise, skulle ifølge Pio findes i selve den kapitalistiske 
produktionsmåde, hele det system, der benævnes ”den frie Konkurrence”. 
Kapitalisme og arbejdsløshed var således tæt forbundne, og alene arbejdernes 
overtagelse af produktionsmidlerne kunne frelse dem fra arbejdsløshedens 
svøbe.173 Det ville imidlertid – skønnede Pio – tage tid, før socialismen var 
gennemført, og i mellemtiden måtte bevægelsen tage initiativer, der kunne 
afbøde virkningen af den høje arbejdsløshed, der notorisk ville tage til i løbet af 
vinteren. Pio ville derfor indhente forsamlingens samtykke til en henvendelse til 
Københavns magistrat og til regeringen, hvor man anmodede om at fremskynde 
nødvendige anlægsarbejder. Det ville også være uklogt at udsætte disse arbejder, 
til konjunkturerne vendte, idet de så alene ville trække ny arbejdskraft til 
Hovedstaden. Talere fra forsamlingen pegede på akkordarbejdets skadelige 
betydning for beskæftigelsen. Den tilskyndelse, der her lå til at øge 
produktionen, fremmede systemets almindelige tendens til overproduktion, og 
akkorden ødelagde arbejdernes indbyrdes sammenhold. Mødet mundede ud i en 
resolution, der bemyndigede partiets hovedbestyrelse til at henvende sig til 
magistraten og regeringen med en opfordring til at fremskynde de offentlige 
arbejder, der alligevel var tænkt sat i værk i den nærmeste fremtid. Af avisens 
dækning den 6. og 9.9.1876 fremgik det, at arbejderne i Helsingør og Århus 
sluttede op om kravene til regeringen. 
 
Om resultatet af disse henvendelser skriver Holch Andersen (1969): 
”Indenrigsministeren, Erik Skeel, svarede arbejderdeputationen venligt, men 
uforpligtende. Han forstod godt, at arbejderne led under den herskende 
arbejdsløshed, men bebrejdede dem, at de ikke havde sparet mere op i de gode 

                                                      
172 ”Kapitalisternes” argumentation var fuldstændig i harmoni med den klassiske økonomi: 
Lønfonden eller den variable kapital var en given størrelse, og når den enkelte arbejder fik en 
højere løn gennem indgreb i det frie marked, skulle man blot dividere den højere individuelle løn 
op i den samlede ”lønpulje” for at nå frem til, at antallet af beskæftigede måtte blive mindre.  
173 Gennem resten af 1800-tallet var det et tilbagevendende socialdemokratisk argument, at 
forbruget under kapitalistiske produktionsforhold var undertrykt. Først med socialismen ville 
indtræde det, man kunne betegne som en forbrugskapacitet, der modsvarede det industrielle 
samfunds produktionskapacitet. I en af de få redegørelser for socialismens væsen fremlagt af 
socialdemokrater i Folketinget efter 1884, hvor partiet første gang blev repræsenteret, 
argumenterede F.J. Borgberg eksempelvis i 1899: ”Der er ikke i det nuværende Samfund en 
saadan Forbrugsevne, som der vil blive i et socialistisk Samfund, hvor alle faar udbyttet af deres 
Arbejde (…)”, her citeret efter Lise Togeby (1968), p. 104. 
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tider”.174 Ministeren lovede dog at fremskynde planlagte jernbane- og 
havnearbejder: ”Ministeren gentog sluttelig, at han skulde gøre Alt, hvad der 
stod i hans Magt for at sætte saa meget Arbejde i Gang som muligt” (Social-
Demokraten 21.9.1876). 
 
Københavns bystyre repræsenteret ved borgmester Ehlers svarede deputationen, 
at det allerede havde indset nødvendigheden af at sætte arbejder i gang og 
henviste bl.a. til en snarlig påbegyndelse af ”Epidemihospitalet, Gasværket, 
Brolægningen og Kvægtorvet”, hvilket førte til følgende reaktion: ”Deputationen 
takkede for den Omsorg Magistraten ifølge Borgmesterens Udtalelser havde vist 
for Byens Arbejdsløse Borgere” (Social-Demokraten 21.9.1876). I henvendelsen 
til magistraten blev i øvrigt et nyt krav ført frem, idet arbejderne ønskede, at de 
gældende licitationsprincipper ved større kommunale anlægsarbejder blev 
ændret. Den hårde konkurrence mellem entreprenørerne førte til, at lønningerne 
ved disse offentlige opgaver blev trykket ”saa dybt, at Magistraten mangen Gang 
i Form af Fattigunderstøttelse kom til at betale det Manglende”. Borgmesteren 
kunne dog ikke efterkomme dette krav. Han henviste til, at man ved at afvise 
den fri tilbudsgivning, dvs. den fri konkurrence, kom ind på ”Vilkaarlighedens 
Vej”. 
 
Derefter foreslog deputationen, at magistraten skulle overdrage udførelsen af 
anlægsarbejderne til arbejderne selv: ”Borgmesteren var bange for, at 
Arbejderne ikke frembød den nødvendige Garanti” (Social-Demokraten 
21.9.1876). Men arbejderdeputationen argumenterede videre: De store 
entreprenører svindlede ofte, og ”naar Magistraten successivt vilde udbetale 
Arbejdslønnen, kunde Arbejderen nok paatage sig et saadant Arbejde. Endelig 
var det jo ogsaa muligt at udstykke Licitationen i saa smaa Partier, at de kunde 
magtes af smaa Arbejderselskaber”.  Borgmester kom derefter med den 
imødekommelse, at han ville gøre alt, hvad han kunne, når blot arbejderne kunne 
deltage i licitationen. 
 
En artikel i Social-Demokraten samme dag fastslog, at der under alle om-
stændigheder var grund til alvorlig bekymring for den fremtidige beskæftigelse: 
”Enhver større og mindre Kapitalist, som blot kan regne noget, tilstaar med 
Hovedrysten, at der forestaar slemme Tider”. For at overvinde det nuværende 
samfund med dettes tilbøjelighed til at skabe kriser opfordrede avisen: ”De, som 
har Ordet i deres Magt, skulde mere end nogensinde grundigt studere Karl 
Marx’s, Lasalles, Tührings og Andres Skrifter, tilegne sig deres Tankegang og 
kaste sig paa Agitationen”. Alternativet ville føre til: ”(…) et fuldstændigt 
Slaveri for alle Arbejderne eller og til en fuldstændig Forarmelse af Flertallet 
blandt Menneskene, medens en Bedrift i det Store af Arbejdsforbund vilde 
hidføre Alles Vel og en stigende ligelig fordelt Velstand (…)” ( 21.9.1876).  
 

                                                      
174 Holch Andersen (1969), p. 73. 
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Få dage senere opfordrede Socialdemokratiets bestyrelse i København 
fagforeningerne til at deltage i licitationen over de arbejder, der blev udbudt af 
kommunen. Borgmester Ehlers havde således tilkendegivet, at kommunen ville 
gøre denne praksis mulig ved levering af materialer og løbende udbetaling af 
lønninger.175 Igen aner man konturerne af en mere grænseoverskridende strategi, 
jf. citatet oven for og tidens florerende, men vage socialistiske forestillinger om 
produktionsforeninger som midlet til overgangen til et socialistisk samfund. 

5.5. Endnu et Fælledmøde 

Vinteren 1876-77 forværrede som forventet ledigheden, og i februar 1877 
forsøgte de københavnske socialister sig igen med en denne gang mere 
vidtgående kampagne, der blev tæt dækket i Social-Demokraten og løb over et 
par måneder. Sigtet var ligesom i efteråret 1876 at få staten til at påtage sig et 
ansvar over for de arbejdsløse, men strategien blev udbygget til at fremføre krav 
om såvel en beskæftigelses- som en understøttelseslinje. Dertil kom som noget 
nyt krav om statsstøtte til udvandring blandt ledige arbejdere for at lette 
arbejdsløshedens tryk. 
 
I offentligheden havde der været udtrykt skepsis med hensyn til problemets 
alvor, og det var bl.a. for at synliggøre antallet af arbejdsløse, at 
Socialdemokratiet i København på forsiden af partiavisen den 3.2.1877 indkaldte 
til et Fælledmøde på en hverdag – mandag den 5.2.1877 – i anledning af 
arbejdsløsheden. Søndag den 4.2.1877 annoncerede avisen igen mødet: ”De 
ligefrem fortvivlede økonomiske Forhold, hvorunder en stor Del af 
Arbejderstanden – og som Følge deraf ogsaa mange Detailhandlende – lider, har 
gjort det til Pligt for Arbejderpartiet at fremkalde en fornyet Diskussion om de 
Midler, hvorved en saadan Tilstand for Øjeblikket kan lettes og i Fremtiden 
forebygges. Naar vi imidlertid skal kunne vente, at Storborgerne vil blive villige 
til at gribe til ekstraordinære Forholdsregler mod Følgerne af Overproduktionen 
og Svindleriet, saa er det fremfor alt nødvendigt, at vi overbeviser dem 
uigendriveligt om, hvor udbredt Ondet er i Øjeblikket, og vi paalægger derfor 
paa det indstændigste enhver Arbejdsløs at møde til den fastsatte Tid uden at 
lade sig afskrække af Vejret”. Overproduktion var, som det nu vil være læseren 
bekendt, den klassiske marxistiske forklaring på krisen, i teksten suppleret med 
en antagelse om et udbredt svindleri under ”Gründerperioden” i årene op til 
krisens udbrud. 
 
Annoncen indeholdt også et forslag til resolution med to krav, der skulle 
fremføres for Folketingets formand og ministeriets leder, konseilspræsident 
Jacob Brønnum Scavenius Estrup: For det første, at regering og Folketing 
umiddelbart skulle anvise ”de Midler som disse to styrende og lovgivende 
Faktorer anser for hensigtsmæssige til øjeblikkelig at lette Trykket, der hviler 
saa tungt paa de producerende Statsmedlemmer i Danmark”, og for det andet i 
                                                      
175 Ibid. p. 74 på baggrund af Social-Demokraten den 21.9. og 30.9.1876. 
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forebyggende sigte, at staten bevilgede 200.000 kr. til rejsehjælp for de 
arbejdsløse, der ønskede at udvandre til Amerika og der grundlægge en koloni.  
 
En ledsagende artikel uddybede baggrunden. Social-Demokraten havde gennem 
nogen tid orienteret om udviklingen blandt de arbejdsløse, og avisen havde 
anslået, at der var omkring 20.000 arbejdsløse i København. Dette tal havde 
vundet nogen accept i andre aviser, selvom Københavns Politi – de arbejdsløse 
var i anden halvdel af 1800-tallet aldrig langt fra at blive betragtet som et 
problem for ordensmagten også – havde fremført, at ledigheden i København var 
normal for vintermånederne, hvad der direkte kunne aflæses i et kun ringe antal 
ejendomsforbrydelser. 
  
Politiets argumentation, der sammenkædede antallet af ubeskæftigede med 
antallet af tyverier, blev afvist med en påstand om, at de arbejdsløse som følge af 
den socialistiske vækkelse havde fået en højere moral. Kun i den yderste nød 
ville de gribe til lovovertrædelser, ja Social-Demokraten ville endog påstå, at 
arbejderne hellere sultede, end gik til fattigvæsenet, hvad de arbejdsløse ellers 
kunne gøre uden skam. Myndighederne ville måske ligefrem opfordre: ”Gaa til 
Fattigvæsenet! Ingen er nødt til at sulte ihjel her i Landet!” Men redaktionen 
vidste, at de politisk vakte arbejdere ikke ville underkaste sig en sådan autoritet 
med den umyndiggørelse og det tab af borgerlige og politiske rettigheder, der 
fulgte med: ”Fattigvæsenet, Ladegaarden, Tvangsarbejds-Anstalterne, der 
medfører fuldkommen Uselvstændighed og Tabet af alle borgerlige Rettigheder, 
kan være et passende Tilflugtssted for dovne Individer, der kun ligge Samfundet 
til Byrde, men det er en skændig Mishandling, en nederdrægtig Haan at byde en 
saadan Hjælp til den hæderlige Arbejder, der har slidt i Andres Tjeneste og til 
Andres Fordel i Aaringer, og som er villig til fremdeles at slide, naar han blot 
kan faa Arbejde”. Ifølge avisen havde samfundet også en mængde opgaver, det 
gerne ville have løst, og når der lige nu ikke var arbejde nok til alle, skyldtes det 
magthavernes uduelighed.  
 
Derpå fremførtes en henstilling, der skulle blive et tilbagevendende krav fra parti 
og fagbevægelse: ”Men netop derfor kan der heller ikke være Tale om at vælte 
Følgerne af Arbejdsløsheden over paa Arbejderne eller fordre, at de skal svigte 
deres Borgerret for at faa en ussel Sulteføde; tvertimod: Kan det bevises, at et 
aldeles usædvanligt Antal Arbejdere gaar ledige og derfor lider Nød, da er det 
Statens Pligt at forskaffe dem Brød og Husly uden at plyndre dem for deres faa 
Rettigheder, uden at kvæle deres Friheds- og Selvstændighedsfølelse!” Dette 
krav var jo allerede fremsat i debatten i 1861 af den anonyme forfatter til 
Reflektioner over Arbejdsløsheden, og ret beset var det også en tanke, der lå bag 
De Fattiges Kasse, men jo unægtelig ikke formuleret i en så retorisk og 
selvsikker form som her, og slet ikke med staten som den centrale agent. 
  
Den 6.2.1877 bragte Social-Demokraten et referat fra mødet, hvor anslået 
15.000 arbejdsløse var troppet op. Igen vurderede den øvrige københavnske 
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presse, at tallet var langt mindre. Folkets Avis havde ikke noteret mere end 600 
mødedeltagere, Berlingske Tidende mente, at der havde været nogle tusinde, 
mens andre blade anslog tallet til 6 á 7.000. Blandt talerne var partiets spidser 
med Pio til at runde af. Uden for Socialdemokratiet talte den efterhånden 
aldrende P.F. Lunde, der tilbage i 1851, som nævnt i kapitel 3, havde været 
stifter af en af tidens arbejderforeninger, Foreningen for Arbeiderklassens Vel, 
og lige nu havde en politisk platform som formand for Alm. Dansk 
Velfærdsforening, der især havde tilslutning blandt landarbejdere, og dermed 
supplerede Socialdemokratiets medlemsgrundlag, som var helt domineret af 
byernes faglærte arbejdere.176 
 
Talerne anvendte en traditionel klassekampsretorik, og det blev gentagne gange 
nævnt, at kommende generationer af arbejdere næppe ville være så tålmodige 
med samfundets indretning, som den nuværende. Blandt kravene var statshjælp 
til de arbejdsløse uden tab af borgerlige og politiske rettigheder, fremskyndelse 
af offentlige anlægsarbejder og så kravet om offentlig støtte til udvandring. 
Talerne henviste til positive erfaringer fra England, hvor landarbejdere havde 
fået tilskud til at udvandre, og til Frankrig, hvor arbejdsløse silkevævere i Lyon 
havde fået tilsvarende hjælp. Midlet var altså afprøvet, og det havde virket.177  
 
På mødet blev det hævdet, at antallet af arbejdsløse i hele Danmark androg 
50.000 mennesker, hvorved store samfundsmæssige værdier gik tabt. Også 
derfor måtte der en anden og langt mere aktiv statsform til, eller som Pio 
formulerede det i sit indlæg: ”Magthaverne er uduelige til at varetage, hvad de 
skal, de mener, som Lassalle tidligere har bemærket, at Staten ikke har anden 
Pligt end at besørge Natvægtertjeneste for Storborgernes Pengeposer”. 
Heroverfor var kravet, at staten påtog sig sit ansvar: Kunne den ikke skaffe 
arbejde, måtte den skaffe føde. Talerne hævdede, at staten aldrig behøvede at 
affinde sig med en manglende viden om arbejdsløshedens omfang, idet den 
havde midlerne til at lade en undersøgelse sætte i gang. For dem, der ikke ville 
arbejde, havde Pio denne kommentar: ”Lad dem gaa til 
Tvangsarbejdsanstalterne, dem sætter vi i Klasse med Storborgerne, der heller 
ikke vil arbejde, men vi forlanger Arbejde og Penge for dem, der kan og vil 
arbejde”.  
 
Mødet mundede ud i nedsættelsen af en deputation med Pio og Giessing i 
spidsen, der over for regering og Folketing skulle rejse forsamlingens krav, og 
                                                      
176 Antallet af medlemmer i Lundes forening, der var stiftet i 1873, kulminerede netop i 1877 med 
3.000 medlemmer, men sygnede siden hen. Ifølge lovene ville foreningen ”fortrinsvis virke hen til 
at fremskaffe de ældre Arbejdere bedre Livsvilkaar” (citeret efter Marstrand (1934), p. 70). 
Foreningen havde først haft sit virke i København for dernæst primært at satse på arbejdet i 
landdistrikterne, hvor især det daværende Holbæk Amt var godt repræsenteret medlemsmæssigt. 
177 På dette punkt kunne talerne givetvis have henvist til mange andre erfaringer med støtte til 
udvandring i England, idet fagforeningerne, som omtalt i kapitel 2, siden 1840’erne havde hjulpet 
arbejdsløse medlemmer til udvandring. Emnet er behandlet af C. Erickson (1949-50) og R.V. 
Clement (1955). 
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endnu samme eftermiddag, dvs. den 5.2.1877, henvendte deputationen sig til 
formanden for Folketinget, venstremanden Christopher Krabbe.178 Ifølge 
referatet den følgende dag i Social-Demokraten havde Krabbe markeret, at han 
anså det som en selvfølge, at alle offentlige arbejder, hvortil penge var bevilget, 
skulle påbegyndes hurtigst muligt. De to andre krav var han som formand for 
Folketinget ikke i stand til at forholde sig til, og henviste i stedet deputationen til 
at kontakte regeringen eller rejse spørgsmålet via en københavnsk rigsdagsmand. 
 
Social-Demokraten fulgte op på mødet i dagene derefter, bl.a. med en artikel den 
7.2.1877, der helt og aldeles fokuserede på kravet om 200.000 kr. i støtte til 
nogle hundreder arbejdsløse, der ønskede at udvandre. Af dækningen fremgik 
det nærmest, at det var det højest prioriterede krav på mødet: ”Sagen er da 
ogsaa, at der næppe gives noget andet Forslag, der i den Grad som 
Udvandringen forbinder et reelt, økonomisk rigtigt Indhold med et saa 
fantasirigt, haabefuldt Udvortes”. Artiklen gik videre med at hævde, at 
udvandringen var en naturdrift i mennesket, og at den havde betydet store 
civilisatoriske fremskridt. Med denne prioritering fulgte Social-Demokraten og 
dermed Pio, der var avisens ihærdige redaktør, op på en tanke, avisen havde 
insisteret på gennem vinteren 1876-77. 

5.6. Udvandring som løsning på beskæftigelsesproblemet 

I perioden 1871-76 havde Social-Demokraten stillet sig passivt velvilligt over 
for udvandringstanken, uden at indtage et standpunkt der afveg fra andre avisers. 
Allerede i 1875 havde Pio dog kort efter, at han kom ud af fængslet, foreslået 
partiets ledelse, at den skulle organisere udvandring af arbejdere til USA. Den 
19.3.1876 bragte Social-Demokraten en artikel indeholdende de første planer om 
en organiseret socialistisk udvandring.179 Artiklen henviste bl.a. til de engelske 
fagforeningers erfaringer, hvor fx maskinbyggerne havde truffet den beslutning 
at organisere medlemmernes udvandring, når arbejdsløsheden var højere end  
7,5 %.  
 
Artiklens anonyme forfatter tog udgangspunkt i Malthus’ tanker om 
befolkningsspørgsmålet, der i en vis udstrækning var blevet videreført af 
Ferdinand Lasalle. Lasalle havde således været af den overbevisning, at 
udbuddet af arbejdskraft altid ville være for stort i forhold til det, som kan ydes 
som betaling for arbejdskraften.180 Om udvandringen konstaterede artiklen i 
Social-Demokraten, at det ville være tåbeligt at forestille sig, at den kunne løse 
problemet med underbeskæftigelse for evigt, den udvandrede arbejdskraft ville 
forholdsvis hurtigt blive erstattet. Men i øjeblikket kunne udvandringen give en 

                                                      
178 Krabbe var en af hovedmændene bag dannelsen af Det Forenede Venstre og skrev sammen med 
Chresten Berg dets program med folketingsparlamentarismen som første krav. Som formand for 
Folketinget kunne han efter datidens regler ikke formelt set tilhøre Venstre (Helge Larsen (1980)). 
179 Hvidt (1971), p. 274, Engberg (1979), p. 298.  
180 Engberg (1979), p. 298 f. 
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midlertid hjælp for ”et overlæsset Fag, hvad vi jo under Strejker og 
Arbejdsløshed blot har haft Beviser paa i det Smaa”. Dertil kom så også, at man 
via en organiseret udvandring kunne skabe egentlige socialistiske kolonier i De 
Amerikanske Fristater, hvorfra forfatteren i øvrigt ventede, at ”Frihedsmænd” på 
et senere tidspunkt ville hjælpe med at styrte ”Tyranniet i Europa”. Artiklen ville 
derfor anbefale udvandring, og det fremgik, at Formanden for Centralbestyrelsen 
ville komme med forslag om, at det Socialdemokratiske Arbejderparti overtog 
ledelsen af udvandringen og satte sig i forbindelse med de øvrige landes 
arbejderbestyrelser for at lede den fremtidige udvandring på en ”for vor Læres 
Udbredelse hensigtsmæssig Maade”. 
 
Den 14.1.1877 dukkede emigrationen igen op i spalterne, for i foråret 1877 at 
blive socialisternes hovedsag, efter at Poul Geleff i den forløbne tid havde været 
i USA på partiets regning, idet centralbestyrelsen ganske rigtigt havde nedsat sig 
som ”udvandringskomite” for at fremme projektet. Personligt var Pio desuden 
økonomisk ramt af et voksende underskud på Social-Demokraten, der udviklede 
sig på trods af et stigende oplag, og han hæftede for en ikke ubetydelig gæld. 
Dertil kom interne intriger i partiet og en altid mere eller mindre manifest trussel 
om fornyet fængsling. Udvandring var dermed ved at blive en fristende flugtvej 
for en mand, der også døjede med et svagt helbred i forlængelse af 
fængselsopholdet tidligere i 1870’erne. 
 
Rationalet bag den socialdemokratisk organiserede udvandring ville ifølge en 
artikel den 7.2.1877 være, at nogle hundrede arbejdsløse med statsmidler i 
ryggen kunne krydse Atlanten og oprette en koloni, der kunne tiltrække nye 
grupper af arbejdsløse: ”Lad os antage, at blot 500 Mennesker det første Aar 
udvandrede til et og samme Sted og dannede en agerdyrkende, 
kvægavlsdrivende Koloni. Hvis disse da, som det er sandsynligt, inden for kort 
Tid var sikrede mod Nød, da vilde disse Nybyggere stedse blive forøgede ved 
Tilgang herhjemme fra, og de vilde være i stand til, hvis Forholdene blev slette i 
Danmark, at modtage Tusinder og atter Tusinder af Arbejdsløse. En saadan 
Koloni vilde derfor, ligesom i Oldtiden, være en økonomisk Sikkerhedsventil for 
det Lands Indbyggere, der havde anlagt den, og Landet vilde undgaa de uhyre 
Tab, som en længere Arbejdsløshed medfører”. Artiklen hævdede også, at en 
udvandring ikke ville betyde mangel på arbejdskraft, men sikre en mere ligelig 
fordeling af nationalindkomsten, for et samfund, der havde overflod af 
arbejdskraft, delte sig altid i to dele: Rige og trælle. Ud over de 
beskæftigelsesmæssige gevinster ville der med andre ord også være knyttet 
fordelingsmæssige fordele ved projektet.181  
 
Hvad artiklen undlod at nævne var, at konjunkturerne også var nedpressede i 
USA. Udvandringen fra Danmark var i bund i disse år – formentlig dels som 

                                                      
181 Tanken om, at staten skulle opmuntre til udvandring, var ikke ny. I Danmark havde forslaget 
været inde i debatten så tidligt som i 1816, jf. F.C. Tryde (1816), p. 76.  
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følge af de svage konjunkturer i USA, dels som følge af at mange potentielle 
udvandrere simpelthen ikke kunne skrabe penge sammen til billetten, hvad der 
kunne være et stort problem selv i gode år.182 

5.7. Regeringens reaktion og Social-Demokratens dækning af  
forhandlingerne i Folketinget 

Den 22.2.1877 omtalte Social-Demokraten, at der ved tredjebehandlingen af 
tillægsbevillingsloven til Finansloven var fremkommet et forslag fra 
finansministeren om, at det bemyndigedes ham ”at yde Kommunerne 
midlertidige Laan til Foranstaltninger sigtende til at afhjælpe Arbejdsløshedens 
og Dyrtidens Tryk, indtil et samlet Beløb af 1,000,000 Kr.”. Posten som 
finansminister blev ligeledes holdt af Estrup. Dels var det almindeligt dengang, 
at konseilspræsidenten også ledte et fagministerium, dels var ministeriet som i 
dag regeringens centrale ministerium, som bestemte over statens indtægter og 
udgifter. De midlertidige lån skulle anvendes til at fremskynde mindre 
anlægsarbejder som grøftegravning og opførelse af skoler samt til at opruste De 
Fattiges Kasse ude i kommunerne. Forslaget havde tilslutning i finansudvalget, 
hvor et flertal bestående af venstrefolk desuden stillede forslag om bevilling af 
yderligere en million kr. fra statskassen til uddeling via De Fattiges Kasse. 
Bevillingen skulle gives i forhold til kommunernes indbyggertal. 
  
Social-Demokraten triumferede: Det var altså de foreløbige resultater af 
Fælledmødet!  
 
Den 23.2.1877 henledte avisen de arbejdsløses opmærksomhed på, at forslagene 
om bevilling af de i alt 2 millioner kr. ville komme til forhandling i Folketinget 
samme dag kl. 13.00, og Social-Demokraten opfordrede følgende en aktivistisk 
tradition, der gik tilbage til begivenhederne i Paris efter sommeren 1789, 
arbejderne til at møde talstærkt op i tilhørerlogerne for at lægge pres på 
folkerepræsentationen.183 Selv havde avisen allerede dagen før taget hul på 
debatten som en reaktion på, at en anonym læser af Helsingør Dagblad havde 
hævdet, at der var stærk mangel på arbejdskraft på landet. Over for dette 
krævede Social-Demokraten: ”Vi opfordrer i Menneskelighedens Interesse Hr. 
L.L. til at opgive os et eneste Sted paa Landet, hvor der ikke for Øjeblikket er 
Overflod paa Arbejdskraft. Kan han ikke det, er han en Løgnhals af en saa meget 
farligere Beskaffenhed, som han ved sine Røverhistorier svækker den Kraft, 
hvormed Samfundet nu begynder at tage sig af Arbejdernes ulykkelige Stilling”.   

                                                      
182 Engberg (1979) p. 259 ff. For en oversigt over udvandringens størrelse og dens 
konjunkturafhængighed, se: Samme p. 263. Udvandringen fik en betydelig demografisk effekt. 
Mellem 1866 og år 1900 udvandrede over 172.000 danskere ud af en samlet befolkning på ca. 1,5 
mio. mennesker (ibid. p. 264).  
183 Disse aktionsformer blev først udviklet under den franske revolution i 1789, jf. Francois Furet  
og Denis Richet (1988). I det hele taget var de tidligste socialdemokrater påvirket af 1789: 
”Partibetegnelsen den Gang (dvs. i 1876 (BJ)), var ”Borger”, nu ”Partifælle” eller ”Kammerat”” 
(A.C. Meyer (1929), p. 48). 
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Den 24.2.1877 dækkede arbejderorganet forhandlingerne. Det fremgik, at 
Chresten Berg, der repræsenterede den ”europæiske” eller ”radikale” 
venstregruppe i Folketinget, sympatiserede med de arbejdsløse, men at partiet i 
princippet afviste det, man kan kalde for aktivlinjen, dvs. de beskæftigel-
sesfremmende initiativer, der var indeholdt i regeringens forslag om midlertidige 
lån til kommunerne til fremskyndelse af anlægsarbejder. På dette punkt var Berg 
måske påvirket af engelsk nationaløkonomisk tænkning, jf. omtalen i kapitel 2 af 
Ricardos tanker om en én gang fikseret kapital. Men især synes erfaringerne fra 
Paris i 1848 at have påvirket Berg: ”Man var kommet ind paa det Princip at 
skabe Arbejde for at skaffe Arbejderne Fortjeneste, hvad der efter de 
statsøkonomiske Love var urigtigt (…). Han (Berg) hyldede ikke det 
socialistiske Princip: Ret til Arbejde, men ikke desto mindre har Staten en vis 
Forpligtelse til at træde til ved at yde Hjælp til Kommunerne, og det gjaldt her 
mindre om at skaffe Arbejde, end om at opretholde de Medborgere, som 
uforskyldt havde lidt under maaske flere Maaneders Arbejdsløshed, og at 
opretholde dem paa en Maade, som ikke fratager dem deres borgerlige 
Rettigheder”. På trods af det principielle standpunkt ville Venstre dog ikke i den 
nuværende situation modsætte sig forslaget kategorisk, men pegede så også på, 
at den mest direkte måde at hjælpe de arbejdsløse på, var ”ved af Statskassens 
Overflødighed, som i et ikke ringe Forhold er tilvejebragt af Arbejderne selv ved 
de indirekte Skatter, at give dette lille Bidrag til Kommunerne som en direkte 
Afhjælpning af det Tryk, som mange Arbejdere nu uforskyldt lider under. 
Grunden til dette Tryk kan udledes af de senere Aars usunde Spekulations-
lyst”.184 Med angrebet på de indirekte skatter ramte Berg et af Estrups 
principspørgsmål, idet Estrup afviste indkomstskat til statsfinansieringen, og 
dermed ønskede at fastholde de indirekte skatter og afgifter. Bergs 
skattepolitiske program var derimod gradvis afvikling af de indirekte skatter, der 
skulle erstattes af direkte skatter efter skatteevne. Ditlev Tamm (1996) nævner, 
at der var tre ”helt afgørende politiske stridsspørgsmål i forhold mellem regering 
og opposition”: Systemskiftet (dvs. overgangen til folketingsparlamentarismen), 
befæstningen af København og en skattereform.185 
 
Ved en mere overordnet vurdering og set i forhold til Venstres almindelige 
politiske linje var det sociale spørgsmål på landet dukket op med ny styrke i 
begyndelsen af 1870’erne, samtidig med at det havde taget en ny karakter i og 
med etableringen af et socialistisk parti i Danmark.186 Endvidere var Venstre 
presset af de nationalliberale, der i medierne søgte at fremstille Venstre som et 
rent gårdmandsparti. Det gjaldt nu for Venstre i konkurrence med socialisterne 
om at fastholde landarbejderne og tyendet for partiet.  

                                                      
184 På et mere personligt plan harmonerede Bergs tanker om vigtigheden af at bevare de borgerlige 
og politiske rettigheder for de arbejdsløse med hans bestræbelser på at vække husmænd og 
arbejdere politisk og på at arbejde for en parlamentarisme, byggende på en almindelig og lige 
valgret, jf. også Kr. Hvidts (1979) omtale af Berg i Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1, p. 596 ff. 
185 Ditlev Tamm (1996), p. 203. 
186 Jørgen Herman Monrad (1933), p. 24. 
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I begyndelsen af 1870’erne havde V. Falbe-Hansen undersøgt landarbejdernes 
levevilkår og offentliggjort resultaterne i Ugeskrift for Landmænd.187 Falbe-
Hansens analyser dokumenterede en eksistens på kanten af sultegrænsen som 
normalen for den danske landarbejder.188 Samtidig advarede han mod, at 
landarbejderne alene i kraft af deres antal udgjorde en enorm kraft, der lige nu 
blot manglede organisering for at kunne rejse sig til skade for bønderne. 
Venstrelederen Sofus Høgsbro havde i denne forbindelse i Dansk Folketidende i 
1872 kommenteret undersøgelsen på den måde, at ”med Socialistbevægelsen var 
Arbejdersagen kommet frem med en saadan Alvor, at vi haaber, der fra alle 
Sider maa blive gjort Anstrængelser for at afhjælpe de Samfundsonder, som 
giver dem sin Styrke og sin Berettigelse. Desværre har man hidtil kun alt for lidt 
bekymret sig om dem, og savner derfor ogsaa nu altfor meget de nødvendige 
Midler til at kende deres Omfang og Betydning. Men det gjaldt om at hjælpe 
Arbejderfamilierne, medens de endnu kæmpede for at kunne ernære sig selv, for 
at de ikke skulde tabe den sidste aandelige og legemlige Kraft under Forsøget 
derpaa”.189 Hermed var linjen med hjælp til selvhjælp igen præciseret, ligesom 
tilfældet havde været det ved vedtagelsen af loven om De Fattiges Kasse og ved 
oprettelsen af Industriforeningens arbejdsformidling.  
 
Kristian Hvidt (1977) peger også på, at byernes proletariat og Pariserkommunen 
havde bevirket, at socialistskrækken sad mange af den tids liberale og 
konservative i blodet.190 Forud for Estrups tiltræden i juni 1875 havde Christian 
IX spurgt Estrup, om han ikke – for at forbedre arbejdernes levevilkår – ville 
lette tolden på nogle af arbejdernes fornødenheder. Estrup havde dog svaret – 
formentlig med Ricardos ”jernhårde” lønningslov i baghovedet – at arbejdernes 
løn blev fastsat via udgifterne til deres vigtigste fornødenheder, hvorfor en 
toldnedsættelse primært ville komme arbejdsgiverne til gode, da lønningerne nu 
kunne sættes ned.191 
 
Lundes deltagelse i Fælledmødet, og med ham repræsentationen af 
landarbejderinteresser på mødet, havde nu yderligere aktualiseret spørgsmålet 
for Venstre.192 Dertil kom, at partiets krav om, at hjælpen skulle gives gennem 
kommunerne, sikrede Venstre kontrol over midlernes anvendelse i modsætning 
til, hvad der ville have været tilfældet, hvis Socialdemokratiets insisteren på at 
give staten afgørende indflydelse og initiativpligt fik medhold i rigsdagen. 
Junigrundloven havde indeholdt et løfte om kommunalt selvstyre, der blev 
udmøntet ved kommunalreformer i 1867 og 1868 og gav en enestående 

                                                      
187 V. Falbe-Hansen (1872). 
188 Jf. også Hans Jensen (1931), p. 18 ff. 
189 Citeret efter Jørgen Herman Monrad (1933), p. 24. 
190 ”De mange spirer til en sociallovgivning i disse årtier havde denne baggrund (…)”. (Hvidt 
(1990), p. 115). 
191 Troels Fink (1986), p. 88. 
192 Monrad (1933), p. 24, gengiver herudover en direkte konflikt mellem Venstre og Lunde, der 
verserede efter 1873. 
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decentralisering af de politiske og offentlige funktioner, der blev fastholdt også 
efter parlamentarismens gennembrud i 1901.  
 
Vender vi nu tilbage til Social-Demokratens referat af forhandlingerne, fremgik 
det, at Højres ordfører, godsejeren Jacob Scavenius, fremsatte følgende 
afvisning af Berg: ”Han syntes, at Ordføreren, der imødegik det socialistiske 
Princip: Ret til Arbejde, gik altfor vidt til den modsatte Yderlighed, saa at han 
(Ordf.) næsten havde sagt, at Staten fremfor at give dem Arbejde, skulde give 
dem Penge, for at de kunde blive fri for at arbejde; men det gik dog for vidt”. 
Bortset fra denne politiske finte anbefalede Scavenius en pragmatisk tilgang. 
Videre argumenterede han for, at det offentlige via beskæftigelsesarbejderne dog 
fik noget igen, ligesom Estrup i debatten havde fremført, at det reelt ikke ville 
koste staten noget at gennemføre regeringens forslag. Endelig pointerede 
Scavenius: Hvis ikke regeringen var kommet med et udspil, havde flertallet 
forholdt sig passivt. 
 
Berg svarede, at han var blevet misfortolket af Scavenius. Venstre ønskede ikke, 
at staten direkte skulle støtte den trængende, for: ”Det kan ikke være Statens 
opgave som Stat hverken at skaffe Arbejderen Arbejde eller yde ham direkte 
Hjælp, om der end stedse bør være Hensyn at tage til Arbejderen fra dens Side; 
derimod er det humant og aldeles overensstemmende med Lovgivningens Aand, 
at Statskassen understøtter Kommunerne i deres Bestræbelser for at hjælpe 
Arbejderen. Flertallet lod sig lede af Tillid til den danske Arbejder; denne skulde 
hjælpes ud over det Tryk, hvori han i Øjeblikket er kommet, og Understøttelsen 
skulde være en Opfordring og Opmuntring til ham, for at naa dertil, at han ved 
egen Anstrængelse kan fortjene Brødet til sig og Sine”. Endnu engang var 
princippet hjælp til selvhjælp i kommunalt regi understreget af, at midlerne 
skulle administreres af De Fattiges Kasse. Nyt var derimod, at staten skulle yde 
kommunerne tilskud. 
 
Den forhenværende nationalliberale C. Bille, der i 1877 var løst organiseret i en 
mindre gruppe mellem de store partier Højre og Venstre, var den mest kritiske i 
finansudvalget. Han mente ikke, at der var arbejdsløshed af betydning. Regerin-
gen havde derfor været for hurtig til at efterkomme kravet om understøttelse. 
Mere generelt mente Bille, at det hele postyr kom sig af de foregående års gode 
tider. De havde fremmet væksten af den socialistiske arbejderbevægelse, og de 
havde vænnet arbejderen til at stille for store forventninger til livet. Nu måtte 
såvel kapitalisten, der havde spekuleret usundt i de forudgående år, som arbejde-
ren, der havde forsømt at spare op i gode tider, besinde sig på livets barske rea-
liteter. Endelig advarede den gamle nationalliberale, måske med hele debatten 
om den franske forfatning fra 1848 i baghovedet: ”Det var farligt for Staten at
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gaa udenfor de Grænser, som har sin Hævd i det gamle, det Traditionelle, som 
bestaar mellem Stat og Kommune, mellem Stat og Individ”. 
 
Estrup fremhævede som Scavenius, at beskæftigelsesarbejderne var den eneste 
rigtige måde at støtte de arbejdsløse på: ”Hans Forslag vilde give en Million til 
Nyttigt Arbejde. Flertallets vilde uddele en Million straks, uden Vederlag”. Hos 
regeringschefen var der heller ikke tvivl om, at der var en høj ledighed, og de 
økonomiske udsigter tegnede kun til, at den ville blive forstærket i den 
kommende tid. 

5.8. Kampagnens dækning i andre dele af pressen 

Berlingske Tidende dækkede deputationens henvendelse til Folketingets 
formand den 6.2.1877. I forhold til Social-Demokratens referat var der den 
forskel, at Berlingske Tidende lod forstå, at Krabbe nærmest havde afvist 
deputationen, men på en diplomatisk facon. Om muligheden for at igangsætte 
offentlige arbejder konstaterede han: ”Man lader saadanne Foretagende udføre, 
naar Arbeiderne skulle gjøres, og er da glad ved, at man tillige herved kan give 
Arbeiderne Beskæftigelse, men at det er umuligt at lade Arbeide foretage for at 
beskæftige Arbeiderne, naar de ikke ere nødvendige eller hensigtsmæssige”.  
 
Den 8.2.1877 dækkede Berlingske Tidende henvendelsen til konseils-
præsidenten. Vedrørende beskæftigelsesarbejderne oplyste Estrup, at regeringen 
som følge af det kommunale selvstyre ikke kunne give kommunerne diktater i 
denne retning. Om regeringens egne muligheder konstaterede han: ”Hvad angik 
Statens Arbeider, vilde det være Regjeringen overordentlig kjært, om den snart 
maatte blive sat istand til at kunne paabegynde de store Arbeider, hvortil den 
havde krævet Bevilling, og selvfølgelig beklagede Regjeringen meget, at 
adskillige større Foretagender, deriblandt flere i Kjøbenhavn, ikke havde fundet 
fornøden Tilslutning i Rigsdagen”.  
 
Med de store projekter sigtede Estrup formentlig primært, uden at det blev nævnt 
i teksten, til de verserende planer om Københavns befæstning – i 1877 især 
søforterne – der ikke var populær inden for en socialistisk bevægelse som den, 
hvis repræsentanter her henvendte sig.  
 
Allerede i en artikel i Socialisten den 2.4.1872 havde Pio proklameret: ”Vi 
erklærer endelig Krig for en Galskab og Nationalhad for en Dumhed”, og i 
Gimleprogrammet fra 1876 formuleredes partiets forsvarspolitik som: 
”Afskaffelse af den staaende Hær, Indførelsen af et almindeligt Folkeværn”.193 
På fælledmødet tilbage i 1876 havde de forsamlede vedtaget en resolution, der  

                                                      
193 Citeret efter Togeby (1968), p. 71. Togeby anfører, at socialdemokraterne så militærvæsenet 
som en økonomisk byrde for staten, og at de grundlæggende betragtede hæren som et redskab for 
kapitalisterne. De franske linjetroppers undertrykkelse af Pariserkommuner stod alle social-
demokrater i frisk erindring. 
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Louis Pio (til højre) og Poul Geleff (ovenfor). Pio var den store organisator, da den 
socialistiske bevægelse brød igennem. Teoretisk var han især inspireret af Ferdinand 
Lassalle. Geleff var uddannet lærer og berejste provinsen for at fremme organiseringen 
af arbejderne: ”Dette vinterfelttog i 1871-72 er simpelhen grundlæggende i dansk 
provinssocialismes historie”, skriver Oluf Bertolt i ”Dansk Biografisk Leksikon”. Foto: 
Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen. 
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forkastede ethvert forbrug på ”Landets unyttige Fæstninger, hvis Oprettelse og 
fremtidige Vedligeholdelse vil paalægge nye Skatter og saaledes yderligere 
nedtrykke al Handel og Industri. Deltagerne i Mødet bemyndiger Indbyderne til 
at indgive en Protest til Folketinget mod enhver ny Udgift til Befæstninger og 
andre lignende Krigsøjemed”.  
 
Befæstningssagen var i det hele taget et brændende politisk emne, hvilket Estrup 
spillede taktisk på i februar 1877 – det andet af Tamms tidligere nævnte tre 
stridspunkter. Historikeren Chr. R. Jansen (1981) supplerer: ”Et af de spørgsmål, 
der vakte størst diskussion og splittelse i dansk politik efter 1864, var 
forsvarsspørgsmålet, der efterhånden blev et spørgsmål om København skulle 
befæstes eller ej”.194 Estrup inddrog altså dermed arbejdsløsheden som et taktisk 
argument for at fremme en af regeringens mærkesager, mens den socialistiske 
bevægelse tidligt havde markeret en opfattelse, hvorefter rustningsspørgsmålet, 
ud over at det var dyrt og unødvendigt, også havde en negativ virkning på 
konjunkturerne. Ydermere kan det tilføjes, at der i dele af Højre efter 
forhandlinger i Rigsdagen i de to første år af Estrups tid som regeringsleder var 
en manglende tiltro til hans engagement i forsvarssagen.195 Meldingen gik altså 
begge veje. 
  
Om ønsket om direkte statshjælp til de ledige udtalte Estrup, at det var umuligt 
for staten at træde i direkte forhold til den enkelte trængende. Det måtte være 
kommunernes og understøttelsesforeningernes sag, hvad der i parentes bemærket 
var korrekt i forhold til den gældende fattiglovgivning. Først når kommunerne 
og De fri Fattigkasser ikke mere var i stand til at magte opgaven, kunne der 
måske blive tale om, at staten trådte til. Principielt støttede Estrup tanken om 
udvandring, hvis situationen virkelig var den, at nationen ikke kunne brødføde 
sine borgere. Det var imidlertid efter regeringschefens vurdering ikke tilfældet. 
Aktuelt var der kun tale om en nedgangsperiode, der på et tidspunkt ville blive 
overvundet. Og havde staten da fremmet udvandringen, ville den umiddelbare 
følge deraf være, at udvandringen måtte erstattes ved en tilsvarende indvandring 
af fremmede. Igen til dels et taktisk betinget svar, idet der fra tid til anden også 
blandt arbejderne lød klager over indvandringen.  
 
Ministerens sidste kommentar var ifølge referatet i Berlingske Tidende, at det 
var ”heldigst, om Nøden kunde afhjælpes ved at skaffe Arbeide istedetfor blot at 
understøtte de Arbeidsløse, selv om denne Understøttelse ikke medførte Tab af 
borgerlige Rettigheder”. Samtidig blev det her eksplicit, at Højre ikke ville give 
statsmidler til udvandring, hvorved Højre bragte sig i overensstemmelse med 
Venstre. Begge partier repræsenterede agrare arbejdsgiverinteresser, og de 
kunne derfor næppe i større skala støtte tilskud til udvandring, der måske i første 
omgang mest var rettet mod arbejdsløse byarbejdere, men som kunne gå hen og 
                                                      
194 Chr. R. Jansen (1981), p. 137. 
195 Fink (1986), p. 106 ff. Om situationen i foråret 1876: ”Realiteten var, at Estrup ikke havde 
Folketingets Højre med sig i sin forsvarspolitik” (ibid. p. 115). 
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skabe præcedens også i forhold til landarbejdere. Talerne på Fælledmødet havde 
jo netop fremhævet de gode erfaringer med tilskud til engelske landarbejdere. 
 
På trods af Estrups umiddelbare afvisning af, at regeringen skulle være i stand til 
at påtvinge kommunalbestyrelserne aktiviteter for at dæmpe ledigheden, kunne 
Berlingske Tidende alligevel den 10.2.1877 gengive teksten i et ”Cirkulære om 
Arbeidsløsheden”, udsendt af Indenrigsministeriet. Det fremgik, at ministeriet 
den 9.2.1877 dog havde taget initiativ til at udsende et cirkulære til samtlige 
sogne med opfordring til at igangsætte allerede besluttede offentlige arbejder så 
hurtigt som muligt samt fremme arbejder, der kunne forudses alligevel at skulle 
finde sted i nær fremtid. Desuden opfordrede cirkulæret sognene til nøje at 
overveje, om ”der ikke maatte være Grund til af Communalkasserne at yde 
saadanne Bidrag til den frie Fattigforsørgelse, at den blev i Stand til at 
understøtte dem, hvis uforskyldte Trang det ikke har været muligt at afhjælpe 
ved Anvisning paa Arbeide”. Begrundelsen for cirkulæret blev angivet til dels at 
være den høje arbejdsløshed, dels den almindelige dyrtid. I cirkulæret meddelte 
regeringen også, at den ville stille et ændringsforslag til tredje behandling af 
finansloven, der ville give regeringen mulighed for at tilbyde kommunerne 
kortfristede midlertidige lån til foranstaltninger mod arbejdsløsheden. Med 
opfordringen til kommunerne om at yde bidrag til den fri fattigforsørgelse fulgte 
regeringen den praksis, der kunne hævdes at være blevet skabt med de 
midlertidige love i 1850’erne og med De Fattiges Kasse. 
 
Berlingske Tidende beskrev den 22.2.1877 den videre udvikling i rigsdagen. Det 
fremgik, at regeringens forslag om midlertidige statslån til kommunerne var 
tiltrådt af finansudvalget. Derudover havde Venstre stillet forslag om med 
samme sigte yderligere at bevilge en million kr. af statskassen til fordeling 
mellem kommunerne efter folketallets størrelse i 1870. Pengene skulle alene 
anvendes som tilskud til De Fattiges Kasser, der altså skulle øge sine aktiviteter 
her i kriseåret. Avisen meddelte, at forslagene nu var delt ud i Folketinget. 
 
Den 23. og 24.2.1877 dækkede Berlingske Tidende Folketingets behandling af 
tillægsbevillingsloven.196 Allerede i omtalen af Social-Demokratens referater 
oven for af Folketingets forhandlinger fremstod det, at regeringen og Venstre var 
uenige om måden at hjælpe de arbejdsløse på. I Berlingske Tidendes referat 
fremtrådte denne splittelse ligeledes særdeles tydeligt, idet det blev klart for 
læserne, at Højre forfulgte en ”aktiv linje” med statslån til beskæftigelses-
arbejder ude i sognene – dog kombineret med ekstra kommunale bevillinger til 
De Fattiges Kasse – mens Venstre ønskede at fremme en understøttelseslinje, 
også her administreret gennem De Fattiges Kasse, men med direkte statstilskud 
– der satte arbejderne i stand til at komme gennem krisen med skindet på næsen 
og med deres borgerlige rettigheder intakte. Direkte statsstøtte i form af 
                                                      
196 Avisen dækkede senere i begyndelsen af marts forhandlingerne i Landstinget, jf. fx Berlingske 
Tidende den 3.3.1877.  I Landstinget var et tilbagevendende argument, at der slet ikke var så stor 
en arbejdsløshed, som oppositionen hævdede.  
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statsmidler til fordeling via de Fattiges Kasse til de arbejdsløse blev afvist af 
Højre.197 
 
Venstres repræsentanter gjorde bl.a. gældende, at kommunerne allerede under 
krisen havde iværksat mange arbejder, nogle kommuner havde ligefrem 
”overanstrengt sig”. Med dette argument sigtedes måske til, at nogle af de 
kommunale kasser var tømte. Desuden argumenteredes med, at nøden ville 
vende tilbage, når de kunstige initiativer var afsluttede. Endvidere var årstiden 
ugunstig for mange arbejders vedkommende. Om Højres evige henvisning til 
store statslige anlægsarbejder, først og fremmest befæstningen, var Venstre 
afvisende. Det var aldeles uvist, hvilken beskæftigelsesmæssig effekt sådanne 
arbejder ville få. Da nøden var så stor, indebar dette dog ikke, at Venstre ville 
stemme mod regeringens forslag om en million til midlertidige kommunale lån. 
 
Ulrick Adolph Kruse, valgt for Venstre i Ribe Amt, fandt dog ifølge referatet i 
Berlingske Tidende, at regeringens forslag var meget betænkeligt: ”Det var 
nemlig det første Forsøg paa i Praxis at bringe de nyere socialistiske Theorier 
ind i vor Lovgivning; det var en heel ny Form for Borgernes Forsørgelse fra 
Statens Side; Forslaget indeholdt den Tanke, at Staten skulde under en 
Arbeidsløsheds-Periode skaffe Arbeiderne Arbeide; men dette Princip var 
ganske forkasteligt: man fremkaldte Arbeide paa kunstig Maade, og naar det var 
fuldendt, vilde netop af den Grund Arbeidsløsheden blive stærkere end 
tidligere”. Omvendt mente Højres repræsentanter, at Venstre var gået for langt i 
sin modstand mod ”det urigtige socialistiske Princip, at Staten skal skaffe 
Arbeiderne Arbeide”. Berg hævdede i stedet, ifølge Højre, princippet om, at 
”Staten fremfor at give dem Arbeide skulde give dem Penge, for at de kunde 
blive frie for at arbeide”. 
 
Man kan imidlertid – og dette er vigtigt – ud fra referatet i Berlingske Tidende 
konstatere, at begge de store partier anerkendte, at det offentlige i den givne 
situation i en eller anden udstrækning havde en forpligtelse over for de 
arbejdsløse. Venstres ordfører pegede direkte på, at det var arbejdermødet på 
Fælleden, der havde været udslagsgivende for Højres stillingtagen: ”Siden 
Finanslovens 3die Behandling havde imidlertid Arbeidermødet paa Nørrefælled 
fundet Sted, og dets Afsendinge havde haft Audiens hos Konseilspræsidenten og 
overbragt ham deres Andragende med dets tre Punkter”. Venstres forslag om 
endnu en million kr. til de arbejdsløse skulle også ses i denne kontekst: Før 
arbejdermødet havde den politiske situation været så blokeret, at Venstre ville 
have anset det for umuligt at komme igennem med forslag om hjælp til de 
arbejdsløse. Det havde så ændret sig, da Højre trådte frem med sit forslag om en 
tillægsbevilling til finansloven, og Venstre havde fået mod på at foreslå 
yderligere en million til de arbejdsløse. 

                                                      
197 Jørn Henrik Petersen (1996), p. 16, peger på, at Højre også i 1870’erne afviste statstilskud til 
forsørgelsen af de ældre. 
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Statens forpligtelse ifølge Venstre blev så gentaget løbende i referatet: ”Man 
troede med Ministeren, at der var Arbeidsløshed, at Staten burde komme 
Kommunerne til Hjælp, og at den havde en Forpligtelse dertil”. Men dertil kom 
også, at Venstre mente, at regeringen havde ført en for hård finanspolitik med 
uforholdsmæssigt høje skatter, der via de indirekte afgifters store betydning i 
datidens skattepolitik havde ramt småfolk urimeligt hårdt: ”Flertallet fandt, at 
Staten var forpligtet til at komme Samfundet tilhjælp, fordi det fandt, at Staten 
havde opkrævet og opsparet Skattebeløb fra Borgerne i en Grad, som ikke var 
retfærdig imod den store Masse af Folket”. 
 
I Folketinget blev begge forslag vedtaget, mens Venstres forslag faldt i 
Landstinget, som Højre helt dominerede. Estrup introducerede Venstres forslag i 
Landstinget med den kommentar, at han ventede, at dette ting ville lade det 
falde. Tilbage stod imidlertid det overordnede indtryk, at Rigsdagens to helt 
afgørende partier – som en af ordførerne udtrykte det: i direkte forlængelse af 
den socialdemokratiske arbejdsløshedskampagne – havde anerkendt, at det 
offentlige kunne påtage sig visse forpligtelser over for de arbejdsløse under en 
alvorlig konjunkturnedgang.  
 
De to partier kunne være uenige om linjen – midlertidig passiv forsørgelse via 
De Fattiges Kasse, dvs. under administration på lokalt niveau, med bevarelse af 
borgerrettighederne eller en kombination af kommunale beskæftigelsesarbejder 
og understøttelse via De Fattiges Kasse – men det offentliges forpligtelse over 
for de arbejdsløse under en lavkonjunktur var nu for første gang anerkendt i 
landets lovgivende forsamlinger. En vigtig forskel i synet på statens direkte 
finansielle forpligtelser over for det sociale arbejde for de ledige ude i 
kommunerne stod dog stærkt frem: Højre afviste således kategorisk direkte 
statsstøtte til kommunerne. 
 
Den relative størrelse af den afsatte låneramme på en million kr. fremgår af 
følgende: For finansåret 1. april 1877 til 31. marts 1878 anslog regeringen en 
indtægt på 49,1 millioner kr., udgifter til en sum af 45,5 millioner kr., og den 
afsatte 5,3 millioner kr. til erhvervelse af formue og afdrag på gæld.198 Det var 
dog op til kommunerne at realisere intentionerne bag bevillingen ved at søge om 
kortfristede lån ud af puljen til anlægsarbejder, og her skulle det vise sig, at 
interessen var begrænset: Kun 240.000 kr. ud af millionen blev faktisk optaget i 
lån. Købstadskommunerne fik lån til et beløb af 106.500 kr., amtskommunerne 
70.000 kr., mens sognekommunerne optog sølle 23.500 kr. i lån, hvilket næppe 
formidlede mange grøfters gravning eller mange skolers opførelse199.  
 

                                                      
198 Svar fra Folketingets Oplysning via mail den 11.2.2005. 
199 Rigsdagstidenden, 31te ordentlige Samling 1878-79, spalte 808. Social-Demokraten var da 
også generelt skeptisk med hensyn til kommunernes vilje til at indfri intentionerne med 
tillægsbevillingen. (Tallene blev i øvrigt fremlagt af indenrigsminister Erik Skeel, der ikke oplyser, 
hvor de sidste 40.000 kr. blev optaget).  
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Berlingske Tidendes læsere var i øvrigt næppe uvidende om det potentiale, 
langvarig og udbredt arbejdsløshed kunne udgøre i de europæiske metropoler. 
Den 22.3.1877 orienterede avisen eksempelvis i artiklen ”Arbejdsløsheden i 
Udlandet” om fortsatte arbejderuroligheder i Berlin, og den gengav flere 
Berliner-blades vedholdende argumentation for, at regeringen skulle ”fremme 
Byggearbeider, navnlig i Provindserne”. Herved markerede avisen en om end 
indirekte tilslutning til forestillingen om, at staten via anlægsarbejder havde et 
ansvar for at mildne en lavkonjunktur, noget Højre jo også havde fremført i 
debatten i Folketinget. 
 
Jyllands-Posten bragte den 7.2.1877 en generel baggrundsartikel om ”Den 
nuværende Forretningsløshed”. Bladet advarede mod en for overdreven 
pessimisme, der kunne få en selvopfyldende karakter ved at påvirke 
konjunkturudviklingen. Avisen indrømmede, at der var en vis afmatning, men at 
denne var forårsaget af den dårlige høst i 1876, en vis aktiespekulation samt et 
svagt engelsk og tysk marked. Englænderne var imidlertid igen på vej op med en 
forudsigelig gunstig påvirkning af afsætningen på de danske landbrugsvarer, 
som avisen insisterede på, var grundlaget for det danske erhvervsliv. Dertil kom, 
at den svage nedgang i de økonomiske aktiviteter også havde sine positive 
effekter, fx den, at danskerne lærte at holde igen på et ellers voksende forbrug af 
luksusartikler: ”Hvem vil ikke indrømme, at en lille og lempelig Tilbagegang nu 
er langt at foretrække for en større og voldsommere senere; og at en saadan 
maatte komme er klart, eftersom en stor Del af Befolkningen ikke har benyttet 
de gode Aar her i Landet, saaledes som de burde have gjort det. Vi sigte navnlig 
herved til den Luksus, der er bleven mere og mere fremherskende paa alle 
Omraader, og som baade havde ført en stor Del af Handels- og 
Haandværkerstanden, men navnlig Arbejderbefolkningen langt bort fra dens 
”sande Interesser””. Også forholdet mellem tyende og husbond ville i øvrigt 
ifølge avisen med en mindre krises disciplinerende virkning blive bedre. Alt i alt 
var krisen ifølge Jyllands-Posten af mindre og forbigående karakter, og dét, det 
handlede om, var at sætte tæring efter næring, dvs. at spare op i gode tider, så 
man havde noget at stå i mod med i de dårlige. 
 
Den 10.2.1877 dækkede Jyllands-Posten arbejderdeputationens henvendelse til 
regeringschefen i en artikel, der dog udelukkende byggede på Berlingske 
Tidendes omtale den 8.2. af forløbet. Trods den manglende redaktionelle 
behandling af emnet var arbejdsløsheden dermed alligevel bragt ind som et tema 
i avisen her i februar 1877 – til dels i modsætning til det meget mere 
optimistiske syn på konjunkturerne i artiklen fra den 7.2. Igen den 14.2. og den 
18.2. fulgte en orientering om arbejdsløsheden, denne gang i form af en notits 
om Indenrigsministeriets cirkulære samt om det socialistiske andragende til 
Folketinget. 
 
Den beroligende synsvinkel var dog fortsat dominerende. De arbejdsløse var 
således ikke noget påtrængende problem ifølge Jyllands-Posten. Den 16.2.1877 
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bragte den på forsiden et større læserbrev, der bekræftede indtrykket af, at den 
øjeblikkelige tilbagegang kun var af en mindre størrelsesorden. Skribenten 
mindede om ”den langt alvorligere Krise i 1857” og om begivenhederne i 1864, 
hvor Jylland havde været besat, og hvor besættelsesmagten havde udskrevet 
mange arbejdere til at arbejde for den. Disse kriser var dog hurtigt blevet 
overvundet, og Danmark havde nu nået en udviklingsgrad og et velvære, som 
næppe blev overgået af andre lande i Europa.  
 
En artikel om ”Arbejderforholdene i Horsens” fra den 23.2. noterede heller ikke 
problemer. Artiklen refererede et byrådsmøde i Horsens, hvor borgmesteren 
kategorisk havde erklæret, at der ikke fandtes arbejdsløse i byen. Dog manglede 
der muligvis beskæftigelse til de tidligere års høje lønninger. En faldende 
efterspørgsel havde således bevirket, at det ikke længere alene var arbejderen, 
der kunne diktere lønnen. I 1876 havde kommunen udbudt arbejder til en endog 
meget god dagløn, uden at der havde været arbejdere, der havde søgt 
beskæftigelsen. Med til billedet hørte endvidere, at den milde vinter tillod, at 
mange anlægsaktiviteter kunne holdes i gang. Også fra Horsens lød dog en 
opfordring til arbejderne om ikke at omsætte lønnen i et luksusforbrug. 
  
Den 25. og 27.2.1877 dækkede Jyllands-Posten de fortsatte forhandlinger i 
Folketinget, igen på baggrund af omtalen i andre aviser. De forholdsvis udførlige 
referater gengav den politiske uenighed mellem regeringen og udvalgets flertal, 
men føjede ikke nyt til selve debatten. Billes kritik af arbejdernes manglende 
evne til at spare op i gode tider fik en detaljeret omtale. Det samme gjorde hans 
kritik af Venstres forslag, der ”var ganske uberettiget og fordærveligt i sine 
Følger”. 
 
Det nationalliberale organ Fædrelandet, hvis læsere for en stor dels 
vedkommende kom fra det københavnske borgerskab, dækkede i begyndelsen af 
februar måned socialisternes aktioner i mindre artikler af en neutralt refererende 
karakter. Efterhånden synes det at gå op for avisens redaktion, at der var noget 
mere principielt og omfattende på bane, og i anden halvdel af måneden optog 
dækningen et betydende omfang med en udtalt politiserende tendens. I artikler 
den 15. og 16.2.1877 søgte avisen at så tvivl om, hvor hårdt arbejdsløsheden 
slog ned, og hvor udbredt den var. Under rubrikken ”Strænge Tider” berettede 
en århusianer om et stort antal offentlige og velbesøgte fester afholdt af 
fagforeninger, sangforeninger og skydeselskaber. Dagen efter kom samme 
beretning fra København: ”Man kan neppe tage et Nummer af Social-
Demokraten i Haanden uden at træffe Bekjendtgørelser om et Bal, en Maskerade 
eller en anden Lystighed, bestemt for den Klasse af Samfundet, med Hensyn til 
hvilken Hr. L. Pio paa det sidste Fælledmøde i sit sædvanlige svulstige Sprog 
udtalte, at Nøden, Elendigheden og Forbitrelsen mod de bestaaende Tilstande 
havde naaet en saa foruroligende Højde, at Samfundet ikke havde ret lang 
Betænkningstid”.  
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Den 22.2.1877 dækkede avisen forhandlingerne i Folketinget, og dagen efter 
bragte den på forsiden en ledende artikel om situationen. Lederen tilsluttede sig 
regeringens forslag: ”Dette Forslag forekommer os i alle Maader bifaldsværdigt. 
Kun Kommunerne selv kunne have nogen bestemt og begrundet Mening om, 
hvorvidt deres Arbejderklasse i den Grad savner Sysselsættelse og Fortjeneste, at 
der er grundet Anledning til at sætte offentlige Arbejder i Gang, eller at yde 
Forskud til Virksomheder, der ellers ville standse”. Regeringen ville ifølge 
avisen have gjort endnu mere for de arbejdsløse via store offentlige 
anlægsarbejder i det næste finansår, men disse arbejder var blevet udstemt af 
finansloven af oppositionen. Om Bergs forslag skrev Fædrelandet, at det var helt 
misvisende, når Venstre foreslog en almindelig støtte til alle landets kommuner 
og sogne, for ledigheden var meget ujævnt fordelt på landsbasis. Den var næppe 
heller så stor noget sted, at de påtænkte kommunale anlægsarbejder ikke kunne 
lette situationen i tilstrækkelig grad.  
 
I de kommuner og sogne, hvor der ikke herskede arbejdsløshed, ville en statslig 
pengepose ligefrem gøre skade: ” Selvfølgelig vilde ingen Kommune undslaa sig 
for at modtage den; men det er tilladt at tro, at den, hvor den ikke behøvedes, 
vilde gjøre mere Skade end Nytte, og delvis blive anvendt til at tilfredsstille 
Almuens alt noksom store Hang til Forlystelser. Dertil kommer, at en saadan 
Pengeuddeling af Statskassen, uden at nogen for det mindre Samfund 
uoverkommelig Nød, ja uden at engang bevislig Trang var til stede, vilde 
fuldende den alt mere tilstrækkelig store Forvirring i de arbejdende Klassers 
Begreber om deres Forhold til Samfundet og Samfundets til dem. Dersom de 
socialistiske Ordførere, som endnu aldrig have været i Stand til at fremføre et 
sandt og alvorligt Ord, men som i al deres offentlige Skrift og Tale have bevæget 
sig gjennem de største Overdrivelser og Usandheder, Fantasier og Skryderier, 
dersom de blot behøve at sammentromme et Fælledmøde, for at bevæge Rigsdag 
og Regering til at kaste en Million i Grams, saa behøve Dhrr. virkelig ikke tiere 
at udsætte sig for Vridsløselille ved at stræbe efter den røde Republik; thi saa 
have vi allerede den Guldalder, de eftertragte, at Staten paatager sig at forsørge 
Arbejderne eller at dele Penge ud imellem dem, saasnart de give et Kny fra sig”. 
Kom Venstre til magten ”kunne Arbejderne gjøre sikker Regning paa 2 Retter 
varm Middagsmad og fri Komedie (…). Man lærer altsaa af Forslaget, hvor 
nødvendigt det er, at Venstre kommer til Roret uopholdelig; thi sæt, at 
Arbejdsløsheden blev større til Sommer, end den er nu, hvad Mange ikke uden 
Grund frygte, hvad skulde man saa gjøre, naar de gjennem ”de Fattiges Kasser” 
uddelte Donationer vare spiste og drukne op, og intet Finansudvalgs Flertal var 
tilstede for at bevilge Millioner?” I øvrigt vurderede avisen, at Venstres udspil 
var ren taktik. Det kom for at fiske arbejderstemmer efter, at regeringen havde 
formuleret sit seriøse og velovervejede forslag til tillægsbevilling. 
 
Den 26.2.1877 bragte avisen ”et Brev fra Viborg”, der konstaterede, at 
arbejdsløsheden ikke var udbredt i Jylland. Tilstanden kunne også være 
selvvalgt. Inden man begyndte at tale om arbejdsløshed, måtte man således 
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undersøge, ”om Arbejde virkelig ikke kan faas, selv om Arbejderne ville tage 
det for den Løn, som Arbejdsgiveren formaar at yde, eller om den kun kommer 
tilstede, naar man hellere vil gaa ledig, end arbejde for den Betaling, som er 
lavere end i de foregaaende Aar. Jeg har desværre Erfaring for, at Arbejdere 
stundom foretrække at gaa ledige, og bliver Folkethingets Finansudvalgs Forslag 
vedtaget, hvorved 1 Million tilflyder ”De Fattiges Kasse”, da er der selvfølgelig 
heller ingen Grund for Arbejderen til at gaa ind paa rimelige Tilbud. Det 
forekommer mig, at en saadan Anvendelse af Statens Midler er ensbetydende 
med at sætte Præmie paa Lediggang, og en fortrinlig Maade til at befordre 
Arbejderen fra ”de Fattiges Kasse” til ”Fattigkassen”. Jeg finder i dette Forslag 
et glimrende Bevis for Venstreførernes Solidaritet med Socialisterne”. 
Brevskriveren fandt desuden, at understøttelse til udvandring kun ville være et 
”Rejsestipendium for de Ledere, som nu ønske at forlade Landet, fordi de 
begynde at indse, at de baade have skadet sig selv og bragt mange Uskyldige i 
Ulykke”. 
  
Fyns Tidende dækkede gennem hele februar måned arbejdsløshedstemaet med 
en ret stor vægtning i den redaktionelle flade. Den 7.2.1877 bragte avisens 
københavnerkorrespondent en øjenvidneberetning fra Fælledmødet. Arbejdernes 
forhandlinger havde ganske vist ikke ifølge avisen bragt noget nyt, og Pio 
overdrev ifølge korrespondentens vurdering antallet af arbejdsløse, men man 
skulle ikke tage fejl af den alvor, der prægede arbejderne: ”Under og efter Mødet 
herskede den største Ro og Orden, man kunde fristes til at sige for stor Ro, for 
saa vidt som den trykkede Stemning, der hvilede over den talrige Forsamling 
kjendeligt nok var baaren af en stærk Understrøm af Bitterhed over den slette 
Tilstand. Maaske er det en Overdrivelse at sammenligne den Ro, hvormed de 
ikke faa Tusinder kom, hørte og skiltes, med den Stilhed der kan herske, før 
Uvejret bryder løs; men man følte tydeligt, at den ydre Stilhed hvormed Mødet 
løb af, havde mere og alvorligere Betydning end den noget buldrende Tone, der 
har karakteriseret tidligere Arbejdermøder. Man gør næppe Arbejderne Uret ved 
at sige, at de i Arbejderbevægelsens første Aaringer nærmest talte ud af tillærte 
Theorier, naar de fordømte de nuværende Samfundsforhold; nu derimod er 
Spørgsmaalet rykket dem nær ind paa Livet, og de tale ud af en Lære, som 
Trangen har lært dem, naar de nu rakke ned paa de slette Tilstande”. På 
baggrund af artiklen kunne bladets læsere, de velstillede fynske venstrebønder, 
herved ikke være i tvivl om, at krisen var reel, og at den kunne få dramatiske 
følger. Af referatet kunne man også læse, at Pios krav om 200.000 kr. i 
statsstøtte til udvandrere kun var et foreløbigt krav, og at Pio havde lagt vægt på, 
at udvandringen var det mest perspektivrige forslag fra arbejderdeputationen til 
en mere varig løsning af beskæftigelsesproblemet.  
 
Den 18.2.1877 bragte avisen under rubrikken ”Forening mod Arbejdsløshed” en 
omtale af et fænomen, der lå i forlængelse af tankerne i den socialpolitiske debat 
om via arbejdshuse og fattiggårde at imødegå misbrug af fattighjælpen. I Højby 
Sogn, syd for Odense, havde bønderne ”i de senere Aar” haft en forening med 
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”det baade smukke og gavnlige Formaal” at skaffe alle sognets daglejere og 
jordløse husmænd arbejde i vintermånederne. Dette skete i praksis ved, at de 
arbejdsløse henvendte sig til foreningens formand, der derpå anviste daglejeren 
eller husmanden arbejde hos en af sognets bønder ”til en Betaling, der kun er en 
halv Snes Øre under den Dagløn, Vedkommende plejer at faa, naar han selv 
forskaffer sig Arbejde”. Sigtet med foreningen var dobbelt: Dels at skaffe 
arbejderne arbejde, så de ikke led nød, dels at give sognerådet og bestyrelsen for 
De Fattiges Kasse et virksomt middel ”mod de Dagdrivere, af hvilke der jo altid 
findes i det mindste enkelte i hver Kommune, der stadig og navnlig om Vinteren 
pukker paa Understøttelse under Paaskud af, at de ikke, hvor gjerne de end ville, 
ere i stand til at forskaffe sig Arbejde”. Redaktionen fandt initiativet prisværdigt 
og tjenlig til kopiering i andre kommuner. Fyns Stiftsamt havde da også ifølge 
avisen skrevet til samtlige sogneråd i amtet for at gøre opmærksom på Højby-
bøndernes initiativ. Af avisens skildring kan man iagttage, hvordan begrundelsen 
for den første arbejdsanvisning i København tilbage i 1850’erne nu kopieres i en 
agrar sammenhæng: Formålet var dels hjælp til selvhjælp, dels at sortere fårene 
fra bukkene. Samtidig kan man endnu engang iagttage, hvordan 
misbrugsproblemer eller postulerede misbrugsproblemer blev brugt som et 
politisk argument på et tidligt tidspunkt. 
 
En baggrundsartikel i Fyns Tidende den 21.2.1877 oplyste læserne om de 
politiske sympatier, der var opstået – og især ikke opstået – mellem socialisterne 
på den ene side og Rigsdagens to store partier på den anden. Generelt vurderede 
artiklen, at socialisterne havde et meget umodent forhold til Venstre. Snart så de 
hen til Venstre som et parti, ”der skal bryde Reaktionen og berede ogsaa 
Arbejderne bedre Vilkaar”. Snart bekæmpede socialisterne voldsomt Venstre, 
”og skjælde det for et egennyttigt mæsket Bondeparti, en Samling af ægte 
”Storborgere”, der mindre end noget andet Parti kan ventes at ville fremme de 
socialistiske Planer”. Ved at henvende sig til venstremanden Krabbe i dennes 
egenskab af formand for Folketinget havde socialisterne håbet, at Krabbe ville 
hjælpe dem i forhold til Folketinget, hvad han ifølge Fyns Tidende ikke havde 
kompetence til. Derimod havde Estrup formået at forstille sig i en sådan grad, at 
”Socialdemokraterne her i Byen i den sidste Tid have været meget 
ministerielle”. Hos Estrup havde de således mødt en tilsyneladende velvilje, selv 
om ”Konsejlspræsidenten ikke havde fundet sig for god til at bruge 
Arbejdsløsheden som et Agitationsmiddel for sine faldne Fæstninger”. Men 
arbejderne havde ladet sig narre, selv om det, de havde behov for, ikke var 
nyttesløse anlægsarbejder år ud i fremtiden, men hjælp her og nu. Heller ikke 
regeringens forslag om en million til lån til anlægsarbejder i kommunerne ville 
give arbejderne hjælp. Hjælpen ville falde tilfældigt, og den ville ikke få en 
øjeblikkelig virkning. Derimod havde Venstre erkendt sagens reelle indhold via 
forslaget om øjeblikkelig statshjælp til kommunernes nødhjælp fordelt her og nu 
gennem De Fattiges Kasse. Ville regeringen kæmpe mod Venstres forslag, ville 
den kun love ”Arbejderne Sten i Stedet for at give dem Brød”. 
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Denne argumentation, at fæstningsanlæg ikke ville hjælpe arbejderne, blev 
gentaget i avisens fyldige referat af forhandlingerne i Folketinget den 25.2.1877. 
Berg supplerede: Det var ”et grundfalsk statsøkonomisk Princip at fræmtvinge 
Arbejder, som ikke vare anerkjendte for nyttige eller hensigtsmæssige”. 
Endvidere blev Berg citeret for, at ”kunstige” arbejder senere kunne forstyrre 
”den naturlige Udvikling og muligvis bevirkede, at der kunde indtræde 
Arbejdsløshed paa et senere Tidspunkt”, hvormed mentes, at alle typer af 
arbejde havde deres egen årsrytme. Flyttede man på kunstig vis anlægsarbejder 
fra sommerhalvåret til vinterens mørke, kunne denne naturlige rytme blive brudt. 
Venstres forslag ville derimod virke mere sikkert, og pengene kunne være ude i 
kommunerne ”i næste Maaned”. Berg angreb også, hvad han oplevede som en 
hård indirekte beskatning af småfolk. Denne beskatning begrænsede 
forbrugsmulighederne og hobede penge op i statskassen. 
 
Også i de følgende dage satte venstreorganet spalteplads af til at dække de 
fortsatte forhandlinger i Folketinget og debatten og sagsbehandlingerne ude i 
kommunerne. Den 27.2.1877 var forsiden præget af et nyt referat af 
forhandlingerne om tillægsbevillingsloven. Venstremanden Th. Nielsen blev 
citeret for, at ekstraordinære tiltag mod arbejdsløsheden ikke ville have været 
nødvendige, hvis regeringen havde været i overensstemmelse med 
folkerepræsentationen, idet en sådan regering ”for længst vilde have truffet 
Foranstaltninger, som maatte have gjort nærværende Forslag overflødigt” – 
underforstået: En venstreregering byggende på folketingsparlamentarismen ville 
have ført en mere forudseende økonomisk politik. Hvilken politik blev imidlertid 
ikke præciseret, selv om det ud af konteksten bl.a. fremgår, at skatte- og 
afgiftspolitikken sandsynligvis ville have været anderledes. 
 
Th. Kruuse blev igen citeret for en fast modstand mod regeringens forslag, der i 
”Virkeligheden gik ud paa at indføre det socialistiske Princip i Statsstyrelsen, det 
Princip nemlig, at Staten skulde forsørge Arbejderne. Og hvad ville Følgen af en 
saadan kunstig Fremskaffelse af Arbejde blive? At man ved i Utide at sætte 
større Arbejder i Gang blev nødt til fræmdeles at skaffe lignende Arbejde efter 
en stadig større Maalestok. Det vilde gaa her, som det gik under Napoleon den 
3die i Paris, da Staten skaffede Arbejde, trak betydelig Arbejdskraft sammen og 
skabte en stedse større Nødvendighed for vedvarende at sætte offentlige 
Arbejder i Gang for at sysselsætte og underholde Arbejderne. Uden at ville 
udkaste nogen Beskyldning forekom det ham, at Regjeringsforslaget var en 
Haandsrækning fra Reaktionen til Revolutionen”.  
 
Nu lod en nationaløkonomisk røst sig høre: Scharling fandt trods et partipolitisk 
tilhør i Højre regeringens forslag tvivlsomt, idet det ville ”forstærke Virkningen 
af en af de mange Aarsager, fra hvilke Arbejdsløsheden hidhørte, den Aarsag, at 
man i de foregaaende Aar havde bundet for megen Kapital”. Forslaget blev dog 
en anelse bedre ved, at ”de Arbejder, der paatænkes udførte, jo var saadanne, 
som alligevel vilde komme til udførelse i en nær Fræmtid (…)”. Scharling 
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skønnede da, at det var bedre at forsørge de arbejdsløse, ”som jo maatte holdes i 
Live”, ved nyttige arbejder, vandløbs udretning, opførelse af skoler etc., end via 
understøttelse uden modydelse. Scharling endte da også med at stemme for 
tillægsbevillingen til finansloven. 
 
Den moderate venstremand S. Pedersen imødegik Scharling ved at hævde, at 
pengemanglen ikke skyldtes overinvestering – formentlig ifølge Scharling, det 
forhold, at der ud af den variable kapital var blevet foretaget investeringer i den 
faste – men en almindelig mistillid blandt ”Publikum”, hvor forventninger om en 
fortsat krise bevirkede, at dette publikum ikke ville hæve deres midler i banker 
og sparekasser. Berg klandrede Scharling for ikke at have et kendskab til det 
praktiske liv: Man kunne ikke umiddelbart sætte anlægsarbejder i gang midt om 
vinteren. Berg håbede, at Scharling var heldigere med sine teoretiske foredrag 
om økonomi på universitetet. Om regeringens forslag om store investeringer i 
fæstningsarbejder anførte Berg, at det var slet at samle store grupper af arbejdere 
i og omkring Hovedstaden fjernt fra deres familier.  
 
J.L. Lassen, der havde taget del i de første bestræbelser for at danne et Venstre i 
København og var valgt i Frederikssund-kredsen ville stemme for begge forslag: 
”Naar det første – som Tilfældet var – fra alle Sider var anerkjendt, at Staten var 
forpligtet til at skaffe dem Livsunderhold, der ikke selv kunde ernære sig, var det 
kun et formelt Spørgsmaal, om man vilde yde Hjælpen paa den ene eller den 
anden Maade”. Flertallets forslag ville dog komme arbejderne bedre til hjælp 
end regeringens, idet der ved anlægsarbejder ville gå nogen kapital fra til 
råmaterialer til de påtænkte arbejder. 
 
Estrup afviste, at der var tale om et nyt princip i statsstyrelsen: Regeringen 
ønskede kun at yde kommunerne et lån, og denne praksis var allerede etableret. 
Statskassen ville således med forslaget ikke skulle ofre en øre, men alene udlåne 
til ordinær rente. 

5.9. En afvisning fra Frederiksberg  

Da regeringens cirkulære skulle sættes igennem i kommunerne, blev det som 
tidligere anført genstand for sagsbehandling i landets kommunalbestyrelser. Den 
24.2.1877 behandlede Frederiksberg Kommune spørgsmålet, og referatet af dette 
møde vakte ophidselse i arbejderavisen den 25.2.1877. Debatten indeholdt en 
række principielle forhold, der klarlagde industriens holdning, og derfor omtales 
også denne debat. 
 
Ifølge Social-Demokratens referat havde et enigt byråd vendt sig mod 
cirkulæret. Frederiksbergs fattiginspektør havde hævdet, at der overhovedet ikke 
var problemer i hans område, da ingen gik arbejdsløse. Et andet medlem af 
byrådet hævdede helt bogstaveligt, at der ikke kunne gennemføres 
beskæftigelsesarbejder i kommunen, ”Fyldningen af Gadekæret var jo for lidt”. 
Den i samtiden kendte fabrikant Philip Schou, direktør for Fajancefabrikken 
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Aluminia, mente principielt, at støtte til arbejdsløse forrykkede magtbalancen 
mellem arbejdsgivere og arbejdere: ”Hvis man skal have yderligere Indblanding 
i det allerede forrykkede Forhold mellem Arbejder og Arbejdsgiver, bliver 
mange Arbejdsgivere nødte til at trække sig tilbage, og den Fordel, der vindes, 
vil kun komme dovne, umedgørlige og forsømmelige Arbejdere til Gode”, 
underforstået at man ville tage luften ud af krisens virkning på løndannelsen, 
hvilket ville få mange fabrikanter til at gå fallit, hvad der igen ville ramme de 
flittige arbejdere. Det ville således alene være de dovne arbejdere, der fik fordel 
af de forbedrede muligheder for understøttelse. 
 
Social-Demokraten imødegik kraftigt: ”Et ægte Eksemplar af Manchester-
Fabrikantracen. Denne Hædersmand har formentlig heller ikke ”opdaget” 
Arbejdsløsheden, omendskønt han selv har afskediget adskillige Arbejdere i den 
sidste Tid; men allenfals ønsker han at benytte Lejligheden til at nedsætte 
Lønnen, og finder det ligefrem lumpent, at han nu skal forstyrres i disse humane 
Bestræbelser ved ”Statsforholdsregler””. Avisen konkluderede: ”Sagen har sin 
meget alvorlige Side for de paagældende Arbejdere. Hvis disse lige saa 
ondskabsfulde som taabelige Udtalelser fik Lov til at staa uigendrevne, da 
fortjente Arbejderne, at der intet hensyn tages til deres Klager”. Partiets 
hovedbestyrelse indkaldte da også i samme avis til et møde på Frederiksberg, 
den 26.2.1877. På mødet, refereret i Social-Demokraten den 27.2.1877, afviste 
Pio indigneret fortolkningen af problemet i Frederiksberg kommunalbestyrelse. 
Arbejdsløsheden var også på Frederiksberg massiv og med hensyn til påstanden 
om, at arbejderne ikke havde sparet op i de fede år for at kunne klare sig i de 
magre, mente Pio: ”Enhver ved, at i de nærmest foregaaende Aar har Arbejderne 
præsteret en overordentlig masse Arbejde, som oftest ved en meget lang 
Arbejdsdag. Den deraf følgende større Fortjeneste er anvendt til Ting, som de 
maaske hidtil ikke har kunnet anskaffe sig, ikke til Champagne eller lignende, 
men til lidt bedre Møblement, en Drik Øl til Maden, bedre Fødemidler o.s.v. 
som sagt den slags Luksusartikler, som Spækhøkeren og Urtekræmmeren 
forhandler”. Arbejderne var dog fortsat klumpet sammen i aldeles dårlige og 
sundhedsfarlige boliger, og hvorfor kunne opførelsen af nye gode boliger ikke 
opfattes som en samfundsopgave? 
 
De enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen kom herefter under beskydning, 
idet Pio især kastede sig over fabrikant Schou med en gentagelse og skærpelse af 
kommentarerne fra gårsdagens avis. Mødet blev afsluttet med vidnesbyrd fra 
arbejdsløse fra Frederiksberg, med fortsættelse i avisen den 1.3.1877. Pio 
afsluttede: ”Det er det nu begyndende Princip, at Staten bør træde til i saadanne 
Tilfælde, det er det, som Storborgerne har imod, vel at mærke: kun naar det er 
Arbejderne, der skal hjælpes”. Som eksempel på at holdningen var helt 
anderledes, når det gjaldt hjælp til industriherrerne, nævnte Pio, at Burmeister og 
Wain havde fået eftergivet en gæld til staten, der var skabt under en netop 
overstået strejke. Gælden var opstået som følge af forsinkede leveringer til staten 
forårsaget af konflikten, hvorved der var tale om et statsindgreb i en 
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arbejdskamp til fordel for arbejdsgiverne: ”Sagen var, at de ønskede at tvinge 
Arbejderne til den gamle, slaviske Underdanighed, og samtidig ønskede de at 
trykke Arbejdslønnen ned til det mindst mulige”. Og det var samme ærinde, 
Frederiksbergs kommunalbestyrelse var ude i. 
 
I en kommentar den 28.2.1877 vendte avisen sig mod de nationalliberales 
holdning udtrykt ved artiklerne i Fædrelandet. Her havde bladets redaktør Carl 
Ploug – som Pio i den berømte indkaldelse til Fælledmødet den 2. maj 1872 
havde betegnet som ”Vor ivrigste og meste hadefulde Modstander” – ”taget 
Bille under Armen” og ifølge Social-Demokraten udtalt, at det var fabrikanterne, 
der burde hjælpes ”snarere end de ”raa” Arbejdere”. 
 
Social-Demokratens kommentar indeholdt en principiel diskussion af 
sammenhængen mellem høje lønninger og arbejdsløshed. Modstanderne havde i 
Fædrelandet argumenteret, at et højt dansk lønniveau, drevet frem af 
socialisterne, var med til at skabe arbejdsløse. Da den danske industri på 
hjemmemarkedet primært var udsat for konkurrence fra engelske varer, 
opfordrede Social-Demokraten fabrikanterne til at indhente viden om de 
engelske ”Arbejdspriser”. Disse lå nemlig højere end de danske lønninger, og de 
engelske produkter var alligevel konkurrencedygtige trods fragt og told. Når 
arbejdsgiverne, som de havde gjort i Fædrelandet, betragtede en understøttelse af 
udvandringen som et rejsestipendium for lederne og en opmuntring til at sætte 
strejker i scene, så Social-Demokraten det som udslag af rent vanvid. I det hele 
taget fandt avisen det ”skandaløst at se, hvor rasende den egentlige 
Fabrikantklasse og de med dem forbundne nationalliberale Pennehelte og 
Statstjenere er i disse Dage over, at Godsejerpartiet med Estrup i Spidsen har 
fundet det overensstemmende med Politik og Humanitet i det mindste at gøre 
Noget for de Arbejdsløse”.200 Avisen veg i sammenhængen ikke tilbage med at 
true: ”Det var et Ønske, at ret mange af de Arbejdsløse vilde henvende sig 
personlig til Hr. Ploug (”Fædrelandet”s Kontor er paa Højbroplads Nr. 21 i 
Sidehuset, aabent fra Kl. 11-2)”.  

5.10. Flugten til Amerika 

Inde i marts måned vedligeholdt Social-Demokraten arbejdsløsheden som et 
aktuelt politisk tema. Da kom en begivenhed på tværs, som satte den 
socialistiske bevægelse kraftigt tilbage: Den 24.3.1877 meldte Berlingske 
Tidende i eftermiddagsudgaven, at det rygte, avisen havde bragt videre om 
morgenen holdt stik. Pio og Geleff havde forladt Danmark: ”Deres Afreise har 
fundet Sted uden at deres Meningsfæller have havt nogen Anelse om, at den var 
forestaaende, og uden nogen Afvikling af deres Affairer. Disse staae for Social-
Demokratens vedkommende saaledes, at der er al Sandsynlighed for, at Bladet 
vil blive nødt til at gaae ind”. Den 25.3. bekræftede Social-Demokraten, at Pio 

                                                      
200 En del af de gamle nationalliberale ledere havde indtaget høje poster i statsadministrationen, og 
endnu i 1870 havde Bille søgt at få Danmark inddraget i den fransk-tyske krig på fransk side. 
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og Geleff var rejst til USA for ikke mere at vende tilbage. Snart efter kom det 
frem, at Københavns politidirektør med midler fra Burmeister og Wain og 
tekstilfabrikant B.H. Rubens havde bestukket de to førere til at forlade Danmark. 
Pio fik 10.000 kr. Geleff det halve.201 
 
I forklaringen på, hvorfor regeringen og Københavns politimyndigheder valgte 
at slå til netop på dette tidspunkt, peger Kristian Hvidt på, at den første 
provisoriske finanslov var under forberedelse af regeringen, og at politidirektør 
Crone var vidende om dette.202 Man kunne med andre ord frygte 
arbejderuroligheder, der måske ville overgå begivenhederne i 1872 med Slaget 
på Fælleden den 5. maj. Politiinspektør Hertz havde allerede i december 1876 
indledt hemmelige forhandlinger med socialistlederen, og det er svært at afvise 
den tanke, at hele det store apparat med folkemøde og krav om støtte til 
udvandring af arbejdsløse også blev sat i værk for at forberede en anstændig 
udrejse for Pio. Hvidt støtter denne forklaring, idet han skildrer, hvordan Pio 
efterhånden havde indviklet sig i et net af intriger og sat partiet og sig selv i 
bundløs gæld. Da de hemmelige forhandlinger med Københavns politi derfor på 
et personligt plan syntes at bære frugt, satte Pio Kansas-projektet i værk: ”Det 
skulle dække over, at de to partiledere stak af, og det hele ville have passet 
sammen, hvis ikke Pio i slutningen af februar mødte op og meddelte, at han ”af 
flere grunde” ønskede at rejse 1 ½ måned tidligere. Antagelig var årsagen den, at 
partiet og avisens økonomiske krise nu var så overhængende, at det hele ville 
bryde sammen under alle omstændigheder”.203  
 
Selve udvandringsprojektets karakter af utopi – med dertil knyttede urealistiske 
argumenter, jf. bl.a. Pios henvisning til Antikkens kolonier – minder om 
lignende projekters stilling inden for den engelske arbejderbevægelse i 
1840’erne, hvor venstrefløjen var under et tilsvarende pres som den danske i 

                                                      
201 Efter et opgør med Pio i USA udsendte Geleff Den rene, skære Sandhed om Louis Pio og mig 
selv (Poul Geleff (1877)). I forordet skriver han: ”Det er min Hensigt at faa ”De skandinaviske 
Arbejdere i Amerika” til at vende sig bort med Foragt fra Hr. Pio, førend han faar Lejlighed til at 
snyde dem. Desværre vil det vel bevirke, at deres Følelser lige over for mig, bliver af lignende 
ubehagelig Natur”. 
202 Hvidt (1971), p. 277 f. og Hvidt (1990), p. 228. I sin Estrup-biografi formidler Tamm (1996), p. 
212 ff., det indtryk, at den første provisoriske finanslov udsprang af begivenhederne i Folketinget 
den 31.3.1877 under finanslovsforhandlingerne, hvor Krabbe nægtede Estrup ordet. Set på denne 
baggrund får det første provisorium en mere spontan karakter. Se evt. også fremstillingen hos 
Kaare R. Skou (2001), p. 85 ff. og hos Fink (1986), p. 139 ff. 
203 Hvidt (1976), p. 185. Niels Finn Christiansen supplerer dette billede: ”Det er ikke let at forklare 
dette ”forræderi”, men der er ingen tvivl om, at Pio var psykisk og fysisk hårdt ramt af den megen 
modgang, faren for et nyt fængselsophold, den bundløse gæld, den økonomiske og sociale krise. 
Det fejlslagne projekt om en ny internationale. Han var utvivlsomt tillige overbevist om, at 
koloniseringsprojektet i Kansas var bæredygtigt og ville muliggøre en realisering af hans ideer” 
(Christiansen (1982)). Den 6.4.1877 rejste et lille hold på ca. 20 socialister da også af sted for at 
grundlægge kolonien. De slog sig ned i Ellis County i Kansas, hvor Pio sluttede sig til dem. 
Kolonien kom dog aldrig i gang. Kolonisterne holdt ud i seks uger, herefter var det slut (Hvidt 
(1971), p. 279).  
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1877. Andre oppositionelle kræfter registrerede da også et misforhold mellem 
revolutionær form og manglen på midler. Eksempelvis skrev Viggo Hørup 
allerede tilbage i 1873 følgende i Morgenbladet, efter at han først havde budt 
byarbejdernes politiske vækkelse velkommen: ”Man kan beklage, at Bevægelsen 
blev rejst i brandrøde Farver, i overdrevne Udtryk, med en Voldsomhed, der stod 
i saa skjærende Modsætning til den fuldstændige Afmagt og den totale Mangel 
paa Midler til at give Betydning; man kan dobbelt beklage det, fordi disse 
ørkesløse Deklamationer gav de Nationalliberale et kjærkomment Paaskud til at 
agere med Kanoner, Husarer, Arrestationer og Domfældelser, med hele det 
Apparat, der er saa skikket til at ængste gode og fredelige Borgere og vække 
Forestillinger om en Regjering, der er i Begreb med at frelse Staten, Familien og 
Ejendommen” (24.10.1873).204 Modstanderne var stærke, og socialdemokraterne 
i 1877 svage, men alligevel står indtrykket tilbage af et kolossalt svigt begået af 
den mand, der havde skabt den socialistiske bevægelse i Danmark.  
 
Fædrelandet mente den 27.3.1877, at ”Socialismen her i Landet synes at have 
faaet vel ikke en Ende, men i hvert Fald et livsfarligt Knæk”, og Berlingske 
Tidende havde med slet skjult fryd konstateret, at Social-Demokraten 
sandsynligvis nu ville gå ind. Selv om oplaget gik ned fra 7.500 i 1876 til 3.500 
ved udgangen af 1877,205 blev dette dog ikke tilfældet. Fagbevægelsen sikrede 
bladets fortsatte udgivelse, og den 27.3.1877 konstaterede Social-Demokraten i 
en politisk kommentar og med genbrug af en af parolerne fra Internationalens 
dannelse, at arbejderklassens frigørelse måtte være arbejderklassens eget værk. 
Avisen ville således korrigere de medlemmer, der ”har begaaet den store Fejl at 
tro, at man som Socialdemokrat nok tør følge den under den gamle 
Afhængighedstilstand Skik og Brug, næmlig at Arbejderne skal blindt hengive 
sig Andre i Vold i Stedet for at stole paa sig selv, og at de skal gøre sig 
afhængige af Andre i Stedet for at gøre sig afhængige af sig selv”. Spørgsmålet 
var så – set med denne analyses optik – hvilken betydning tilbageslaget for den 
socialistiske bevægelse kunne have for det politiske syn på statens forpligtelser 
over for de ledige under en krise. 
 
Allerede i efteråret 1877 rejste Social-Demokraten dog igen krav om hjælp til de 
arbejdsløse, og aktiviteterne fortsatte – som vi skal se det i det næste kapitel – 
ufortrødent i de sidste år af 1870’erne. Socialdemokraterne var ikke mere 
pacifistiske, end at de agitatorisk igen og igen spillede det revolutionære kort:  
 
Hvis ikke der blev grebet ind mod arbejdsløsheden, kunne man forudse en 
arbejderopstand. 
 

                                                      
204 Her citeret efter Lorenz Rerup (1993) p. 192. 
205 Jette D. Søllinge og Nielsen Thomsen (1989). 
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Vilhelm Christopher Crone, der i 1863 blev udnævnt til politidirektør i København. 
Crone, der politisk havde erklæret sig som nationalliberal, var aldrig i tvivl om, at han 
havde en mission i forhold til socialisterne, som han benyttede betalte stikkere og 
provokatører til at infiltrere (Sv. Ledergreen Bech (1979)). Crone havde sat hårdt ind 
over for demonstrationen på Fælleden i maj 1872, ”Slaget på Fælleden”, og han havde 
også den udfarende kraft, da det lykkedes at bestikke Louis Pio til at forlade landet 
sammen med vennen og kampfællen Poul Geleff til fordel for et varigt ophold i de 
nordamerikanske fristater. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen. 
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5.11. Sammenfatning 

Det fremgik af kapitel 4, at debatten om de arbejdsløse aftog i omfang og 
radikalitet mellem 1850 og 1870, og spørgsmålet er også, hvor stærk den 
materielle basis i fraværet af en organiseret arbejderklasse endnu var i de to tiår. 
Hele debatten fik dermed en overvejende liberalistisk karakter iblandet en social 
dimension, idet det fortsat var røster fra et forholdsvis veluddannet mellemlag, 
akademikere og mindre fabrikanter, der lod sig høre. Debattørerne ønskede at 
oprette systemer, der kunne give hjælp til selvhjælp til de arbejdsløse, så de ikke 
havnede i en demoraliserende fattighjælp, og så trækket på de offentlige kasser 
og private velgøreres lommer kunne begrænses. 
 
I begyndelsen af 1870’erne ser man forberedelsen af et faseskift med 
etableringen af en faglig og politisk arbejderbevægelse, der vandt fodfæste i 
umiddelbar forlængelse af Pariserkommunen og med en manifest international 
tilknytning: De danske socialister var en afdeling under Internationalen. Under 
højkonjunkturen i begyndelsen af tiåret var socialisterne mest optaget af at 
forbedre arbejdernes lønninger via en regulær strejkebølge, der også skal ses på 
baggrund af en reallønsnedgang i nogle år i 1860’erne. Mod midten af tiåret 
fulgte Social-Demokraten en begyndende international krise med nogen 
opmærksomhed, og da krisen slog igennem i 1876, blev de arbejdsløse et højt 
prioriteret stofområde i avisen, der hurtigt i samspil med parti og fagbevægelse 
anlagde en linje med arbejdsløshedsdemonstrationer og henvendelser til 
regeringen og Folketinget. Ved disse henvendelser krævede socialisterne i 
februar 1877 igangsættelse af offentlige anlægsarbejder, og de krævede offentlig 
understøttelse til de arbejdsløse uden tab af borgerlige rettigheder.  
 
Helt nyt var kravet om offentlige tilskud til arbejdsløse, der ønskede at udvandre 
for at danne socialistiske kolonier i USA. Argumentet for denne udvandring var 
dels påvirket af Malthus’ demografiske system, der også havde inspireret den 
tyske socialistfører Lassalle, dels af påståede praktiske erfaringer med 
udvandring som lægemiddel mod arbejdsløshed i England og Frankrig. Når 
kolonierne først var etableret, blev det hævdet, at de kunne tiltrække nye skarer 
af arbejdsløse og på denne måde helt bogstaveligt mindske antallet af munde, 
der skulle ernæres på det hjemlige arbejdsmarked. Da mange indvandrede 
landarbejdere og proletariserede håndværkere var inde i en omvæltning af deres 
sociale situation, er der grund til at antage, at de socialistiske indlæg havde en 
stærk meningsdannende effekt. 
 
Af avisernes dækning af forhandlingerne i Folketinget og Landstinget fremgik 
det, at kampagnen i 1877 var en succes, forstået på den måde, at den siddende 
Højre-regering under konseilspræsident Estrup bøjede sig for presset og fik et 
forslag igennem Rigsdagen. Dette forslag åbnede for, at kommunerne kunne få 
midlertidige statslån inden for en ramme af en million kr. til brug enten til 
mindre anlægsarbejder, der skulle fremme beskæftigelsen, eller til uddeling 
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blandt arbejdsløse via De Fattiges Kasse. Et forslag fra Venstre om at udvide 
beløbsrammen med en million i direkte statstilskud til fordeling blandt 
kommunerne – igen med det sigte at opruste De Fattiges Kasse – havde flertal i 
Folketinget for at falde i Landstinget som følge af modstand fra Højre, der havde 
flertallet her på grund af valgreglerne.206 Den tilsyneladende succes var dog i 
praksis temmelig begrænset, idet interessen for de kortfristede statslån var 
beskeden ude i kommunerne. 
 
Socialdemokraterne havde lagt vægt på, at de rejste nogle principielt helt nye 
krav i forhold til den danske stat, og debatten og resultaterne af denne i 1877 
tegner da også konturerne af en ny vending i debatten, hvor en tidligere i en 
dansk sammenhæng helt teoretisk diskussion om det offentliges forpligtelser 
over for de arbejdsløse for første gang får praktiske implikationer. Mere 
principielt hævdede Social-Demokraten, at de arbejdsløse først ville være ude af 
billedet, når produktionen var blevet socialiseret, dvs. når arbejderstyrede 
produktionsforeninger havde overtaget fabrikkerne og værkstederne. Dette ville 
også sikre en ligelig fordeling i samfundet og dermed bringe forbrugskapaciteten 
i overensstemmelse med produktionskapaciteten.  
 
Debatten i Folketinget viste så også, at Venstre principielt var imod det, man kan 
kalde aktivlinjen, hvor staten via støtte til anlægsarbejder søger at sikre 
beskæftigelsen. En begrundelse var, at offentlige anlægsarbejder ville forstyrre 
”den naturlige udvikling”, dvs. forstyrre den almindelige udvikling i årets løb af 
de forskellige arbejdsopgaver samt måske også forhindre, at den økonomiske 
depression trykkede arbejdslønnen. Forslaget lugtede sandsynligvis også for 
meget af socialisme og kunne skabe præcedens, jf. at franske politikere i 1848 
havde forudset, at en statslig forpligtelse til at sikre alle arbejdere beskæftigelse 
var den direkte vej til socialismen, og i øvrigt også ville indføre storbyens 
økonomiske diktatur over provinsen. Alligevel bøjede Venstre af og sluttede sig 
– igen med den givne situation som begrundelse – til forslaget.  
 
Højre mente pragmatisk, at det offentlige fik noget igen for de offentlige midler, 
mens en satsning på det, man kan kalde understøttelseslinjen, kun førte til 
passivitet blandt de arbejdsløse: Selverhvervelse var altid at foretrække frem for 
understøttelse. Staten ville også kun yde lån til kommunerne, hvorved statens 
engagement i spørgsmålet principielt ikke blev ændret, idet fattigforsørgelsen 
fortsat helt var overladt til kommunernes og De Fri Fattigkassers initiativer. I 
øvrigt hævdede Højre, at problemet i Hovedstaden ville blive reduceret 
væsentligt, hvis blot det kunne lykkes regeringen at få sat store anlægsarbejder, 
herunder især af militær karakter, i gang. Denne tilgang blev afvist af såvel 
Venstre som socialdemokraterne, hvor de sidstnævnte ud over at være bærere af 

                                                      
206 Af Landstingets 66 medlemmer var de 12 kongevalgte medlemmer på livstid. Halvdelen af 
resten blev lidt populært formuleret valgt blandt de rigeste 3 % af vælgerne (Thomsen (1979), p. 
22). 
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en pacifistisk holdning hævdede, at en forceret oprustning ligefrem ville 
forværre beskæftigelsen, idet oprustningen ville kræve øgede skatter, der ville 
virke dæmpende på aktiviteterne i den private sektor.  
 
Selve beskatningsformen blev også inddraget i de politiske fægtninger omkring 
arbejdsløsheden: Venstre, der ønskede en skattereform med vægt på direkte 
skatter, angreb Højres insisteren på indirekte skatter, der ramte social skævt og 
trak menigmands forbrugsmuligheder ned. Højre pugede også ifølge Venstre 
penge sammen i statskassen, hvorved forbruget lå yderligere underdrejet. På 
denne måde blev de arbejdsløse – som alle mulige andre politiske temaer i disse 
år – syltet godt og grundigt ind i den lange og uforløste konflikt mellem Højre 
og Venstre. 
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6. Efter Pio: Debat under vekslende konjunkturer 

6.1. Introduktion 

Som nævnt i kapitel 5 kulminerede 1870’ernes krise i vinteren 1877-78. Krisen 
ramte dog også hårdt i den følgende vinter – især i København – med udbredt 
arbejdsløshed til følge. På trods af, at socialisternes næsten eneherskende 
formand var flygtet ud af landet, var det derfor utænkeligt, at temaet ”de 
arbejdsløse” kunne glide ud af Social-Demokratens spalter i en tid, hvor partiet 
og avisen i øvrigt var på hælene som følge af den selv samme økonomiske 
nedgang, der ramte partiets medlemmer hårdt.207 Da nøden var så udbredt, var 
det tilsvarende utænkeligt, at de arbejdsløse ville blive glemt i de øvrige avisers 
spalter. Mod midten af 1880’erne fulgte en ny nedgangsperiode, og igen kan 
man iagttage et meget aktivt socialdemokrati, ligesom de ledige nu igen dukker 
op i de andre aviser som et tilbagevendende emne, der påkalder sig en stor 
interesse i offentligheden som en del af ”Arbejderspørgsmaalet”. 

6.2. Royal-møderne: Københavnske borgere samler ind til de ledige 

Under den udbredte arbejdsløshed i vinteren 1877-78 mødtes socialt indstillede 
københavnske borgere på Hotel Royal for at organisere en storstilet indsamling 
til de arbejdsløse og andre nødlidende, fx mindre håndværksmestre ramt af 
krisen. Den 14.1.1878 annoncerede Berlingske Tidende mødet til den 15.1.1878, 
og af omtalen fremgik det, at der – ”paa Grund af Localets Størrelse” – kun var 
adgang for særligt inviterede. Det er svært at undgå den tanke, at de højtråbende 
socialdemokratiske fagforeningsfolk heller ikke havde været velsete 
mødedeltagere. 
 
Der var tre punkter på dagsordenen: Om arbejdsløsheden var mere presserende 
end normalt, om der burde træffes ekstraordinære foranstaltninger til at afhjælpe 
den, og på hvilken måde og med hvilke midler man kunne hjælpe ”den 
hæderlige Arbejdsløse”, hvilket begrebsmæssigt svarede til den værdigt 
trængende inden for den fri fattigforsorg.  
 
Af Fædrelandets referat den 16.1.1878 fremgik det, at mange af mødedeltagerne 
vurderede, at arbejdsløsheden var ekstraordinær høj. Tandlæge Nielsen, der 
bestred posten som Formand for Den Broderlige Arbejderklasses 
Hjælpeforening berettede om udtalte problemer blandt foreningens medlemmer. 
Nielsen var samtidig undersøger i Kjøbenhavns Understøttelsesforening, og også 
i kraft af dette tillidshverv var han stødt på mange arbejdsløse og stor nød. 
Tandlægen blev citeret for, at der nok gik hen imod 9.000 ledige, hvilket kan 

                                                      
207 Erik Strange Petersen (1977), p. 18. Petersen bruger rubrikken ”Et parti i dødskamp” for at 
sammenfatte situationen omkring 1878.  
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sammenlignes med, at Social-Demokraten som nævnt i kapitel 5 året før havde 
vurderet, at der gik 20.000 arbejdsløse i København. Andre berettede om 
langvarig arbejdsløshed gennem hele 1877, hvilket havde forhindret arbejderne i 
at spare op med det sigte at klare sig gennem vinterens ledighed. En af de få 
moderat kritiske røster over for antagelsen om en ekstraordinær ledighed var 
C.V. Rimestad. Han mente ikke, at vinterens brødløshed nødvendigvis var større 
end tidligere, hvis man sammenlignede med årene før 1870. Rimestad var dog 
ikke afvisende over for, at staten eller kommunen burde tage initiativ til 
anlægsarbejder, ”som de uden Skade for sig kunde udføre”, idet han anerkendte, 
at der var absolut nød. Professor Scharling, om hvem Niels Thomsen skriver, at 
han fra 1870’erne var påvirket af den tyske historiske skole med dennes krav til 
en aktiv og social bevidst stat, deltog også.208 Han ønskede at få oplyst, om 
arbejdslønnen reelt var faldet i vinterens løb, ”thi Nedsættelsen fulgte i Reglen 
med større Arbejdsløshed”. I øvrigt mente Scharling ikke, at kommunen burde 
udføre mere arbejde end det allerede projekterede, og man skulle være forsigtig 
med under en nedgangsperiode at forhøje den kommunale indkomstskat. 
Argumentet blev ikke foldet helt ud i Fædrelandet, men tanken kan have været, 
at øgede indkomstskatter ville begrænse det private forbrug. 
 
I Berlingske Tidendes omtale i morgenudgaven den 16.1.1878 blev 
hofmøbelfabrikant Larsen citeret for, at mindst halvdelen af byens arbejdere gik 
ubeskæftigede. Flere mindre håndværksmestre markerede dog lige så ihærdigt, 
at problemerne var akkurat lige så store blandt de mindre mestre som blandt 
arbejderne. Efter debatten om nødens omfang gik man over til at diskutere 
hvilke aktiviteter, der kunne sættes i værk for at lette tilværelsen for de berørte 
københavnere: ”Iværksættelsen af omfattende offentlige Arbeider af Communen 
og Staten, Opraab til Velgjørenheden gjennem Subscriptioner og paa anden 
Maade, Anbringelse af Laugenes og Fagforeningernes Formuer i Laan mod 
ringe Rente til Arbeidere samt Laan af Communen og Staten til Anvendelse 
gjennem Understøttelsesforeningen”. Forhandlingerne blev afsluttet med 
nedsættelsen af et udvalg, der skulle forelægge resultatet af sine overvejelser på 
et nyt møde den 21.1.1878. Til udvalget valgtes bl.a. kriminalretsassessor 
Madvig, Rimestad og hofmøbelfabrikant Larsen.  
 
I et forsøg på at styrke indtrykket af deltagernes sociale og til dels også politiske 
repræsentativitet betonede aftenudgaven, at mødet blev overværet af ”i det 
mindste 150 indbudte Mænd af forskjellige Samfundsklasser, hvoriblandt 
bemærkedes adskillige Medlemmer af Borgerrepræsentationen (…)”. Nyt i 
aftenudgaven var også, at Rimestad udtalte, at den store tilvandring til 
København var en af årsagerne til den udbredte ledighed, ligesom en anden 
mødedeltager blev citeret for, at arbejdsløsheden skyldtes overproduktion samt 
                                                      
208 Niels Thomsen (1991), p. 70. Den tyske historiske skole vendte sig på én gang mod både 
engelsk Manchester-liberalisme og de tyske socialister. I 1872 samledes de førende 
nationaløkonomer inden for retningen til kongres og udsendte et manifest, der erklærede statens 
sociale forpligtelser. 
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importen af udenlandske industrivarer. Rimestad, der nu sad i Rigsdagen for 
Højre, blev ligeledes citeret for, at ”Staten burde udføre de mange ordinaire 
Arbeider, der stode for, men ikke blev satte i gang paa Grund af den politiske 
Strid”, underforstået: Venstre var med partiets evindelige forsøg på at blokere 
regeringens initiativer også med til at fremme arbejdsløsheden. En taler 
fremhævede det forudseende i den opsparingsordning, Burmeister & Wain 
havde taget initiativ til blandt sine arbejdere. Under tilbageslaget var 200 
arbejdere blev afskediget, men de havde haft noget at stå imod med i den første 
tid. 
 
De mange arbejdsløse optog københavnerne, og den 19.1.1878 bragte 
Berlingske Tidende et indlæg af sognepræsten ved Stephans Kirken på Nørrebro, 
R. Bolf, der konstaterede, at mindst 10.000 var uden beskæftigelse i København. 
Blandt præstens løsningsforslag var en landsomfattende indsamling. Han 
beregnede, at det ville kræve mellem ½ og en hel million kr. at forsørge de 
10.000 i tre måneder. Desuden foreslog han kommunal brødhjælp i større 
omfang end normalt og privat brændselshjælp. Endvidere opfordrede han til at 
undersøge, om det ikke ville være rationelt at hjælpe nogle af de tilvandrede 
tilbage til deres fødesogn: ”En stor Deel af de saakaldte ”Arbeidsmænd” her i 
Byen er Husmænd og Indsiddere, som i Haab om større Løn og mere Frihed” er 
blevet lokket til Hovedstaden. Præsten mente, at de var bedre hjulpne i 
hjemstavnen, hvor de fleste kunne skaffes arbejde, og hvor landkommunerne 
under alle omstændigheder kunne ernære dem året rundt.  
 
Præsten lancerede også den ide, at det offentlige kunne etablere organer, der 
skulle overvåge nye aktie- og byggeforetagender med henblik på kontrol med 
investeringerne. Denne form for, hvad vi i dag ville kalde planøkonomi, reelt en 
variant af den konservative og kristne stat Martensen havde plæderet for i 1874, 
skulle sikre, at kapitalen blev spredt mere jævnt ud over de samfundsmæssige 
aktiviteter, og ”paase, at der ikke i ethvert Fag sattes flere og større Foretagender 
i Gang, end der med nogen Sandsynlighed kunne taales”. Dertil kom forslag, der 
sigtede mod at begrænse alkoholmisbruget, ligesom præsten anbefalede 
arbejderne at organisere sig i forbrugsforeninger og arbejderstyrede sparekasser. 
Endelig burde det offentlige fremme produktionen af husflid, organisere 
arbejdsstuer samt oprette offentlig arbejdsanvisning. Præsten sluttede: ”(…) vil 
man forebygge store Samfundsrystelser er det min Overbevisning, at de 
forskjellige Klasser i Samfundet maa enes om og staae hinanden bi i det mindste 
i de af mig antydede Retninger (…)”.  
 
Den 22.1.1878 refererede Berlingske Tidende fra det andet Royal-møde. Fokus 
havde været på en øjeblikkelig indsamling og en ugesubskription baseret på 
rundsendte lister, hvor hver enkelt bidragyder tegnede sig for et ugentligt bidrag 
á 10 øre i tre måneder. Inspirationen kom måske fra en lignende 5-øres 
subskription i Horsens. Talerne håbede på at indsamle op til 65.000 kr. Af 
referatet fremgik det, at man desuden ville opfordre regeringen og Københavns 
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Kommune til at lade planlagte offentlige arbejder udføre hurtigst muligt. 
Desuden opfordredes regeringen til at overveje en eller flere lånekasser for 
næringsdrivende, ligesom – blev det oplyst – den havde gjort i 1857. Flere talere 
fremhævede, at man måtte afstå fra at forholde sig moralsk til, om nøden var 
selvforskyldt, fx som følge af en uhæmmet forbrugslyst i de gode tider. Hjælpen 
skulle gives uden moralprædikener. 
 
Det samlede resultat af indsamlingen blev et beløb på 27.000 kr., og 
subskriptionen gav 115.000 kr. Komiteen bevilgede støtte til 4.500 personer, og 
udover den individuelle pengehjælp uddeltes ca. 8.000 kr. til forskellige 
organisationer, der bespiste de fattige. Holch Andersen (1969) vurderer, at 
Royalkomiteens indsamling nok ”må betegnes som den mest vellykkede indsats 
for at hjælpe de arbejdsløse i halvfjerdsernes kriseår”.209  Nørregaard opererer 
også med en ”mærkbar Lindring”, når man medregner den sædvanlige privat 
finansierede understøttelse, der oprustedes under krisen, selv om den 
”ingenlunde magtede at afskaffe Nøden”.210  

6.3. Indsamlinger i provinsen og avisomtalen her af krisens gennemslag 

Indsamlingen i København blev modsvaret af lignende initiativer i provinsen, 
ligesom de københavnske aviser frem gennem vinteren omtalte, hvordan sogne 
og kommuner ude i landet forsøgte at håndtere ledigheden. Fædrelandet beskrev 
den 5.2.1878, hvordan byrådet i Hjørring havde vurderet, at den megen tale om 
arbejdsløshed var overdrevet. Man havde dog indrømmet, at der var nogen 
arbejdsløshed som følge af indskrænkninger på byens fabrikker. Kommunen 
imødegik nøden ved at bevilge en sum penge til De Fattiges Kasse og ved at 
igangsætte forskellige offentlige arbejder, ”saasom Kulegravning af et Par Tdr. 
Land af Jordstykket bag Jernbanen”. Understøttelsen gennem De Fattiges Kasse 
skulle kun kunne ydes, hvis der ikke fandtes arbejde. Dagen efter rapporterede 
Fædrelandet, at Trige-Ølsted Kommune havde skaffet arbejderne beskæftigelse 
med at slå sten til skærver. 
 
At arbejdsløsheden også var stor i provinsen, fremgik ligeledes af Jyllands-
Posten i januar 1878. Den 6.1.1878 noterede avisen, at arbejdskraften i hele 
1877 havde været rigeligt, dog havde lønningerne holdt sig hen over sommeren, 
”men i Efteraaret dalede den stedse mere, ofte meget betydeligt, og ved Aarets 
Udgang truede det fuldt saa stærkt som ved Slutningen af 1876 med trykkende 
Arbejdsløshed”.  
 
I en stort opsat artikel på forsiden den 10.1.1878 klagede ”en anset Landmand” 
over, at der herskede ”Arbejdsløshed i Ud- og Indland, Mistillid overalt”. 
Landbruget var ramt af de foregående års spekulationsvirksomhed, der gav et 
meget tilbageholdende pengemarked, hvor landmændene ikke kunne låne de 

                                                      
209 Knud Erik Holch Andersen (1969), p. 96. 
210 Georg Nørregaard (1943), p. 341. 
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fornødne midler til at komme igennem krisen og samtidig ruste sig til den 
skærpede konkurrence, landmanden forudså på de danske eksportmarkeder. Et 
kriseramt landbrug ville ifølge skribenten ramme alle samfundsklasser, og 
konkret var artiklens budskab, at Nationalbanken burde sætte flere midler af til 
långivning til landbruget. 
 
Den 16.1. og den 22.1.1878 rapporterede avisen fra København om indsam-
lingerne til de arbejdsløse, uden dog at føje nye aspekter til sagen. Indsamlingen 
blandt de københavnske borgere blev tolket med velvillig interesse. 
 
Den 29.1.1878 rundede avisen af med en større analyse af krisens internationale 
årsager og internationale gennemslag, dvs. hvorfor så mange ”ere ledige paa 
Torvet”. Også denne avis hæftede sig ved det ophedede og spekulative 
erhvervsklima i Tyskland efter den fransk-tyske krig. Avisens analytiker bragte 
det nye synspunkt frem, at den franske krigserstatning ikke havde fundet 
anvendelse i produktive investeringer i Tyskland, men primært var blevet 
anvendt til fornyede investeringer og begunstigelser inden for militæret. 
Erhvervslivet havde imidlertid reageret som om, den franske erstatning reelt var 
tilgængelig for det tyske erhvervsliv, og en spekulationsspiral var sat i gang, 
tenderende mod udbredt svindel. Da boblen sprang, blev klimaet præget af 
mismod og mistillid. Dertil kom, måske ikke mindst i en hjemlig sammenhæng, 
de mange strejker, der havde nedsat afkastet af erhvervslivets investeringer. Den 
afgørende årsag var dog en generel overinvestering i Europa i jernbaner, 
bygninger, skibe, udtørringsarbejder osv., der dramatisk havde nedsat 
erhvervenes fleksibilitet og evne til at overvinde krisen. Med i billedet var også 
en protektionspolitik i USA, der dræbte den fri konkurrence over Atlanten. 
Endelig var der den urolige stemning i Europa med ny krigsfrygt. Kun freden 
kunne bringe varig fremgang. 
 
I et tilbageblik på året, der gik, konstaterede Fyns Tidende analog med 
fremstillingen i Jyllands-Posten en øget arbejdsløshed. 1877 havde også bragt et 
usædvanligt stort antal selvmord, som avisen tolkede ind i denne sammenhæng. 
Den 13.1.1878 noterede Fyns Tidende: ”Det nu indtraadte Frostvejr har i 
Forbindelse med den stedsevoksende Arbejdsløshed bragt Nøden til at stige i en 
næsten foruroligende Grad selv i Familier, som skjønt i meget smaa Kaar, dog 
tidligere uden fræmmed Hjælp have kunnet gaa selv langvarige og strenge 
Vintre igjennem”. Hver dag bragte i København meddelelse om nye 
virksomhedslukninger. 
 
Den 15.1.1878 omtalte avisens københavnerkorrespondent det kommende 
Royal-møde. Korrespondenten betonede, at hjælpen ville rette sig mod ”de 
hæderlige Arbejdere”, og han vurderede på baggrund af mødeindkaldelsen, at 
”denne vigtige Sag vil blive Gjenstand for en alsidig Drøftelse. Behøvedes der i 
øvrigt noget yderligere Bevis for, hvor trykkende Tiderne ere, turde dette 
stærkest være at finde deri, at den ene af de saakaldte Fagforeninger efter den 
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anden, senest Kurvemagernes, ophøre at bestaa, dels fordi Medlemsantallet 
efterhaanden er svundet stærkt ind, dels fordi mange af de tilbageværende 
Medlemmer i længere Tid have undladt at betale Kontingent”. 
 
I resten af januar måned 1878 dukkede med korte mellemrum en fast rubrik 
”Arbejdsløsheden” op i Fyns Tidendes nyhedsdækning. Den 18.1.1878 
refererede avisen det første Royal-møde, og samme dag oplyste den om et lokalt 
initiativ, hvor et sogneråd havde organiseret en arbejdsanvisning, hvor de ledige 
kunne få arbejde hos bønderne. På Lolland havde lensgreve Knuth til 
Knuthenborg igangsat vejarbejder i godsets skove for at skaffe arbejde. Den 
19.1.1878 rapporteredes om en femøreindsamling til de arbejdsløse i Vejle, og 
den 23.1.1878 meldte den, at indsamlingen i København nu var organiseret.  
 
Initiativerne rundt omkring i landet var baggrunden for et læserbrev den 
25.1.1878, hvor en væver i Odense klagede over, at byens myndigheder ikke 
havde taget skridt til at hjælpe de arbejdsløse, der nu led stærkt under to år med 
en meget svag beskæftigelse. Samme kritik blev rettet mod byens mere 
velstillede borgere og de arbejdere, der endnu var i arbejde: Hvorfor var de 
passive nu under krisens stød? Lige omkring månedsskiftet bragte Fyns Tidende 
også en række reportager fra den københavnske indsamling, der ifølge avisen 
skred fint frem. At dømme efter avisens dækning også med en god tilslutning fra 
de af byens arbejdere, der var i beskæftigelse. På værkstederne og i fabrikkerne 
havde arbejdernes således bedt om at modtage indsamlingslister. 

6.4. Social-Demokratens holdning til Royal-møderne 

Trods det store sociale engagement, der lå bag Royal-indsamlingen, var Social-
Demokraten bidsk. Den 17.1.1878 omtalte avisen det første Royal-møde, idet 
den bemærkede, at bladets redaktion ikke havde været inviteret. Men at dømme 
ud fra referaterne i andre aviser ”løb det hele Møde ud i en Snakken op ad 
Vægge ned ad Stolper uden noget Resultat”. Nu ville Social-Demokraten tage 
initiativ til afholdelse af et arbejdermøde, hvor man kunne diskutere mere 
virkningsfulde forslag. Den 23.1.1878 refererede avisen det andet møde under 
rubrikken ”Bourgeoisi-Møderne i Hotel Royal angaaende Arbejdsløsheden”. 
Aktørerne var fabrikanter, statsøkonomer, jurister, redaktører og bankdirektører, 
med ”Maadeholdsapostlen” Rimestad i front – og hvad kunne man forvente sig 
af disse? Kun småt, og kun småt var det blevet. Derfor: ”Arbejdere! Lad os kun 
stole paa, hvad vi selv kan foranstalte”. 
 
I artikler den 26.1., 16.2. og 6.3.1878 afviste avisen, der på dette tidspunkt kun 
var talerør for nogle få tusinde arbejdere,211 vedholdende, at byens arbejdsløse 

                                                      
211 Der tilmed var splittet i to fraktioner, jf. fx Social-Demokraten den 19.1.1878, der omtalte en 
gruppe ”Pios Venner” også kaldet ”de Radikale”. Denne gruppe havde siden 1877 udgivet 
ugebladet Den Radikale, jf. Engberg (1975), p. 33. Engberg gennemgår personkredsen bag denne 
venstreopposition og dens holdninger til socialdemokraterne.  
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havde brug for Royal-mødernes udslag af medfølelse. Den borgerlige 
velgørenhed sigtede kun mod at skabe afhængighed blandt arbejderne og 
demoralisere deres selvfølelse og dermed svække deres handlekraft. Avisen 
forsømte heller ikke en lejlighed til at hævde, at disse ”storborgere” under 
indtryk af krisen pressede lønningerne ned, samtidig med at man organiserede 
almisser til de arbejdsløse. Resultatet var, at flere og flere endte på fattiggården. 
Denne vinter var 800 mennesker indbragt på Ladegården – 120 flere end forrige 
vinter.  
 
I en indsendt kommentar – ”Selvhjælpen” – af S. Hansen den 16.2.1878 afvistes 
stort set alle former for selvhjælp: Arbejderen kunne ikke af sin sulteløn spare op 
til arbejdsløshedsperioder, han kunne ikke stå i brugsforeninger, da man her 
skulle betale kontant, og han kunne slet ikke via de såkaldte 
alderdomsforsørgelseskasser spare op til alderdommen. Den eneste realistiske 
form for selvhjælp var medlemskab af sygekassen. Her mente indsenderen 
ligefrem, at arbejderen havde en pligt til at betale kontingent for ikke at risikere 
at miste sine politiske og borgerlige rettigheder under sygdom. Senere gik 
socialdemokraterne da også massivt ind i organiseringen af sygekasser, hvor et 
gennemgående krav igen blev, at staten skulle yde hjælp til sygekasserne, idet 
arbejderne ikke kunne klare sig ved selvhjælp. 
 
Og så alligevel var der en sidste form for selvhjælp – den radikale form – der 
fremstod som en sandsynlig udvej i indlægget i Social-Demokraten den 
16.2.1878, hvis ikke de herskende klasser formåede at skaffe arbejde: ”I dette 
Øjeblik beror det maaske paa Eder, om Folket skal ved en rolig Udvikling gaa 
Fremtiden i Møde, eller om Overgreb og Udskejelser fra den lovlige Orden vil 
finde Sted. Men skulde dette sidste ske, husk da paa, at det er Eder, der har vist 
dem Vejen allerede for lang Tid tilbage, og at det er Eders egen Karrighed, der 
da er Skyld i, at Arbejderne af Sult, Nød og Elendighed drives frem til den af 
Eder selv saa ofte anbefalede Selvhjælp!”  
 
I andre artikler søgte Social-Demokraten i den følgende tid at dokumentere, hvor 
kynisk arbejdsgiverne spillede arbejderne ud mod hinanden under den høje 
arbejdsløshed, og hvordan arbejdere, der gjorde nogen form for indsigelse til fx 
fordelingen af det arbejde, der trods alt var tilbage på virksomhederne, blev 
afskediget med det samme. Byens kapitalister var ikke et godtgørende selskab på 
trods af alle forsøg på at smykke sig med filantropiske fjer. 
 
I denne serie af artikler kom også det offentlige forsørgelsesvæsen under angreb: 
”Den offentlige Godgørenhed, der jo i Grunden kun er en ligefrem Pligt for 
Staten og Staden, bliver tidt af de ansatte Embeds- og Bestillingsmænd besørget 
paa en Maade, der ikke alene er ydmygende men ligefrem ærekrænkende for den 
Ansøgende”. Og de private velgørende institutioner var ikke bedre. Her lagde 
man ofte ledelsen i hænderne på ”en eller anden Politimester eller 
Kriminalretsassessor, der altid lige over for de Fattige optræder paa en Maade, 
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der langt mere lader formode, at han har dem under Tiltale for Betleri, end at han 
optræder som Godgørenhedens Repræsentant” (6.3.1878). Denne ledelse 
benyttede sig ifølge avisen af snushaner, der efter at have undersøgt hjemmet 
”vandrer rundt Fra Herodes til Pilatus, fra Peer til Povl, fra Nabo til Genbo, fra 
Kvist til Kælder, blot for at udfritte Alle om den stakkels Ansøger, der saaledes 
kommer mere i Folkemunde, end han var greben paa fersk Gerning i et Indbrud 
eller Brandstiftelse”. Og oven i hatten skulle den nødlidende så også høre på ”en 
eller anden Sortkappes” moralprædikener. Avisen ville måske ikke afvise, at 
nogle gav af et godt hjerte, men principperne bag den private velgørenhed og 
denne velgørenheds administration var forkastelige. 
 
At der kunne være noget om Social-Demokratens påstand om de stramme 
kriterier, fremgik af en debat i Folketinget i februar 1878, hvor venstremanden 
J.C. Hummeluhr gav en åbenhjertig beskrivelse af arbejdsdelingen mellem den 
offentlige og den private hjælp: ”Det forekommer mig, at det er gavnligt for 
Samfundet, at det offentlige Fattigvæsen ikke kommer til at have med Andre at 
bestille end med dem, som den private Godgørenhed ikke føler nogen Trang til 
at tage sig, fordi deres personlige Beskaffenhed er af den Art, at der, naar de 
skulde undgaa at lide Trang, maa være en vis Tvang for Samfundet til at tage sig 
af dem, idet man ikke for deres Personer kan føle den Sympathi, som ellers 
driver os til at hjælpe vores mindre velstillede Medborgere”.212 
 
Hummeluhrs påstand var med andre ord, at den private velgørenhed havde 
indlevelsen og medfølelsen som forudsætning: De drikfældige, de pjaltede, de 
liderlige, de lusede og fnatbefængte – og så selvfølgelig socialisterne – ja de lå 
uden for dette følelsesregister. 
 
Selv om Social-Demokraten var kategorisk i sin afvisning af borgerskabets 
initiativer, havde der alligevel været noget ved pastor Bolfs indlæg i Berlingske 
Tidende, som avisen kunne bygge videre på. Den 22.1.1878 bragte avisens 
forside i stor opsætning ”Arbejdsløsheden. Gensvar til Hr. Lic. R. Bolf”.  
 
Avisen stillede sig velvilligt interesseret over for præstens indlæg og 
fremhævede forudsigeligt nok tanken om offentlig kontrol med produktionen, 
idet den hævdede, at kun den offentlige kontrol kunne afværge krisen som 
samfundsfænomen. Herefter kastede den sig ud i en kapitalismeanalyse, der bar 
mere præg af Karl Marx’s forestillinger om en merværdi, der under 
kapitalistiske produktionsforhold blev tilbageholdt for arbejderne, end noget af 
de tidligere indlæg i debatten om de arbejdsløse. Denne merværdi hobede sig op 
i kapitalejernes lommer og skabte et misforhold mellem produktionens omfang 
og befolkningens forbrugsmuligheder. Derfor kom krisen, og denne krise kunne 
kun overvindes ved, at arbejderne fik del i den tilbageholdte merværdi. Dette var 
imidlertid at betragte som en ret og ikke som almisser, man skulle være 

                                                      
212 Rigsdagstidende 31te ordentlige Samling 1878-79 spalte 975. 
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taknemmelige over at modtage. Men først og sidst var det socialdemokraternes 
”Hovedgrundsætning”, at ”Produktionen ordnes af Staten ved Lov. Vi vil have, 
at den lovgivende Myndighed i Staten etablerer Love, hvorefter Produktionen 
reguleres”. Tolkningen af statens rolle var dog endnu domineret af Lasalles 
fremstillinger. Det gamle forslag om, at staten skabte en kreditanstalt for 
arbejdersammen-slutninger, ”En Produktionsbank”, blev således igen trukket 
frem. Om de indvandrede arbejdere kun dette: ”Hjemsendelse af de overflødige 
Arbejdere til deres Kommuner anser vi for aldeles rigtig”. Vedrørende forslaget 
om begrænsninger af mulighederne for at drikke brændevin var avisen 
afvisende: ”Gennemsnitligt drikker Arbejderen ikke 1 Pægel om Dagen, men 
dette giver kun en Udgift af ca. 1 Kr. om Ugen, hvilket Beløb ikke gør meget fra 
eller til”.213 Af andre indlæg – fx referater fra aktiviteter ude i provinsen – synes 
det at fremgå, at Social-Demokraten på dette tidspunkt foretrak offentlige 
anlægsarbejder frem for understøttelse fra det offentlige. Den 22.1.1878 
rapporterede avisen eksempelvis fra Nibe, hvor der var dannet en komite, der 
agiterede for anlæg af en bro over Sebbersund. Aktiviteterne var tilsyneladende 
udbredte over det meste af landet. 

6.5. Fornyede arbejderkrav til statsmagten 

I løbet af januar 1878 bragte Social-Demokraten en længere række af artikler om 
de arbejdsløse, eksempelvis lederen ”Hvad bestiller Arbejderkommissionen?” 
(16.1.1878), hvor den angreb kommissionens passivitet. Kommissionen var 
nedsat i efteråret 1875, men havde endnu ikke afgivet betænkning. Det gjorde 
den først i oktober 1878 – og uden at behandle arbejdsløshedsproblemet 
særskilt.214 Arbejdsløshedsspørgsmålet havde imidlertid heller ikke været aktuelt 
i 1875, og en mulig understøttelse under ledighed var derfor ikke med i 
kommissionens mandat. Alligevel indgik understøttelsesspørgsmålet ved 
sygdom og alderdom i mandatet,215 og ved et almindeligt udvist initiativ ville det 
have været nærliggende at inddrage emnet ved publiceringen i 1878, især da 
Indenrigsministeriets affattelse af mandatet tillod, at andre spørgsmål kunne 
tages op til behandling. 
 
I januar 1878 spurgte Social-Demokraten: ”Er Kommissionen kommen til 
Kundskab om den mere og mere omsiggribende Arbejdsløshed og Nød (…)? Ja, 
I høje Herrer! Vi Arbejdere tror nu at have en vis Ret til at faa dette Spørgsmaal 
besvaret; ti vi skal naturligvis ikke antage, at I kun har nedsat nævnte 
Kommission for at putte os Blaar i Øjnene, og nu i Eders lune Kakkelovnskroge 
glæder Eder over at have skaffet Arbejderspørgsmaalet til Side for en Rum Tid 
ved at nedsænke det i nævnte Udvalgs bundløse Svælg”. Der skulle dog ikke 

                                                      
213 En pægl, der var officielt dansk rummål indtil 1907, svarede til 0,244 l – altså en tredjedel 
flaske snaps.  
214 Den i Henhold til Lov Nr. 50 af 27. Marts 1903 nedsatte Kommission til Overvejelse af 
Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdomsforsikring (1906), p. 15. 
215 Kommissoriet er optrykt i betænkningen p. V ff. 
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briller til for at se nøden, og der måtte ”Skik paa Tingene, naar man ikke vil 
fremkalde det Værste – ja det Værste! Hvem af Eder aner, hvorledes et saadant 
Spøgelse ser ud? Kommer det langsomt og snigende som en Hungertyfus eller 
brat og voldsomt som et blodigt Oprør?” Avisen benyttede lejligheden til endnu 
engang at fastslå, at det eneste middel til at undgå arbejdsløshed var ”Statens 
Overtagelse af alt Arbejde”. 
 
I februar 1878 lancerede Social-Demokraten en ny kampagne for at få 
Rigsdagen og Københavns magistrat til at gribe ind over for den udbredte 
arbejdsløshed. Den 2.2.1878 omtalte avisen i en ledende artikel det tidligere 
varslede møde til samme aften på Hotel Føniks. Motivationen for indkaldelsen 
var, at borgerskabets Royal-initiativ aldrig ville komme til at hjælpe de 
arbejdsløse. Det stod ifølge avisen klart, at indsamlingerne stort set udelukkende 
ville hjælpe nødstedte småborgere, idet adgangsbetingelserne for almindelige 
arbejdere var så skrappe, at kun meget få ville slippe igennem nåleøjet. De 
rigtige arbejdsløse kunne efter storborgenes mening gå til fattigvæsenet og 
ladegården. Nødvendigheden af, at arbejderne tog sagen i egne hænder, 
demonstreredes ifølge lederen yderligere af, at Dagbladet – med nationalliberale 
rødder – den 25. januar havde krævet, at lønningerne måtte sættes ned, og ”at der 
maa ske en Forlængelse af ”den kunstig forkortede Arbejdstid””, hvilket ifølge 
Social-Demokraten ville bringe ledigheden yderligere i vejret. Arbejdsløsheden 
blev altså brugt til at true de beskæftigede, og endnu engang tordnede det 
socialdemokratiske organ: Arbejderne måtte lære kapitalisterne, at ”saadanne 
Forsøg som de paasigtede gør Arbejdsløsheden faretruende!”  
 
Nogen alliance med bøndernes politiske repræsentanter i Rigsdagen skulle 
arbejderne i øvrigt ikke vente: ”(…) ad Slottes Gange der vandrer de 
”Folkevalgte”, dem med de store Ord og de smaa Handlinger. Med falske 
Haandtryk og listige Miner snor de kofteklædte Diplomater sig i parlamentariske 
Bugtninger. Tal til En af dem om Arbejdsløsheden, som en Søvngængerske vil 
han svare Ja og Amen til Alt. Han drømmer, den Stakkel! Han drømmer om 
Taburetter!”216  
 
På mødet på Hotel Føniks vedtog forsamlingen en ny henvendelse til regeringen 
og Københavns magistrat. Ved siden af det efterhånden klassiske krav om of-
fentlige arbejder var kravet om, at staten skulle etablere kreditanstalter, hvor 
”Arbejderassociationer” kunne optage lån. Man genkender endnu engang den 
gamle forestilling hos Lasalle om produktionsforeninger med statslig kapital i 
ryggen som en mulig vej til arbejdernes overtagelse af kontrollen med produk-
tionsapparatet. Københavns bystyre skulle opfordres til at yde understøttelse til 
alle nødlidende. Efter oktober 1877 skulle førstegangsmodtagere af fattighjælp 
ikke fortabe de borgerlige og politiske rettigheder, da årsagen til  
 

                                                      
216 Om Venstres ministeraspirationer i vinteren 1877-78, se: Troels Fink (1986), p. 165. 
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Samtidig med at Social-Demokraten den 2.2.1878 annoncerede arbejdermødet på Hotel 
Fønix, indeholdt den en orientering fra københavnske fagforeninger om udbetaling af 
understøttelse til arbejdsløse medlemmer. Snedker- og Stolemagernes Fagforening 
meddelte, at udbetaling af understøttelse ville tage sin begyndelse den 3.2.1878 i 
kassererens hjem i Salviegade 16. Den ledige skulle medbringe en attest undertegnet af 
to medlemmer af foreningen på, at han var arbejdsløs. Foto: Det Kongelige Bibliotek, 
Avislæsesalen. 
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fattigdommen i de fleste tilfælde var arbejdsløshed.217 I referatet i Social-
Demokraten den 5. og 6.2.1878 var retorikken her under den alvorligste krise i 
20 år ikke mindre skarp end i Pios dage. Omtalen af henvendelsen til 
myndighederne blev meget sigende bragt under et citat af D.G. Monrad: ”Driv 
ikke Folket til Fortvivlelsens Selvhjælp” (9.2.1878).  
 
Kravene blev genstand for en længere debat i Rigsdagen, og Estrup svarede 
ifølge Social-Demokraten den 26.2.1878 arbejderne, at regeringen var indstillet 
på at begynde på den række af anlægsarbejder, den havde foreslået, hvis bare 
Rigsdagen ville bevilge midlerne. Igen ser vi Estrup promovere den ene af sine 
tre mærkesager – kongens ret til at udnævne sine ministre, de indirekte skatter 
og Københavns befæstning – i forbindelse med en diskussion om de arbejdsløse, 
samtidig med at Højre søger at demonstrere lydhørhed over for de sociale krav. 
Forslaget om støtte til arbejderassociationerne blev afvist. Endelig udtalte Estrup 
en forventning om, at Københavns Borgerrepræsentation ville fremskynde 
allerede besluttede anlægsarbejder, men ikke ville igangsætte ekstraordinære 
arbejder for at bekæmpe ledigheden. 
 
Med hensyn til den ”Fortvivlelsens Selvhjælp”, Social-Demokraten regelmæs-
sigt havde truet med, så det ud til, at denne trussel igen var langt fra 
virkelighedens verden. Partiets ledelse orienterede på et offentligt møde den 
25.2.1878 om udfaldet af de to henvendelser, men dette møde sluttede ifølge 
avisens referat den 26.2.1878 i en ro og orden, der godt kunne undre i disse 
arbejdsløshedstider. 
 
Nogen præcedens med hensyn til en vis ekstraordinær offentlig ageren i 
krisetider synes dog efterhånden også at være blevet etableret, selv om sigtet 
endnu var aldeles begrænset og med vægt på det rent midlertidige. I den 
følgende vinter, dvs. vinteren 1878-79, hvor ledigheden som nævnt stadig var 
høj, og hvor Kjøbenhavns Understøttelsesforening henvendte sig til aviserne 
med et opråb til københavnerne om at yde mere hjælp, forespurgte Chresten 
Berg, Viggo Hørup og H.P. Andersen den 20.2.1879 indenrigsministeren, om 
han agtede at tage skridt til at støtte kommunerne i deres bestræbelser på i den 
hårde vinter at råde bod på en tiltagende nød blandt arbejderne.  
 
Man kan af motivationen for forespørgslen aflæse, at spørgsmålet om 
ekstraordinær nød ikke alene var et rent arbejderspørgsmål, men at henvendelsen 
gjaldt hele Danmark, også betinget af de lave priser på landbrugets produkter. Af 
provinspressens omtale fremgik det, at der var oprettet komiteer rundt omkring 
ude på landet såvel som i de større byer. Krisen forstærkedes ifølge Berg af en 
ændret forbrugstilbøjelighed – eller opsparingsadfærd om man vil – i 
befolkningen: ”Dette har lært Befolkningen i dens Helhed eller i alt Fald givet 

                                                      
217 Jf. også Holch Andersen (1969), p. 82, der gennemgår denne vinters aktiviteter mere detaljeret 
end i fremstillingen her. 
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den en Paamindelse om at holde sig mere tilbage med Hensyn til Udgifter, som 
kunne spares; og dette har atter ført til, at den Del af Befolkningen, der lever af 
Haandværk, Industri og deslige, har maattet faae en Følelse af Tidens Knaphed, 
og har maattet afskedige mange Arbeidere, som de ellers under ordinære 
Forhold turde have beholdt”.218 Krisen havde med andre ord ændret 
befolkningens forventninger til fremtiden i mere negativ retning, og allerede de 
ændrede forventninger begrænsede forbruget med afledte virkninger for 
produktionen. Selv om gode mennesker ifølge Berg søgte at hjælpe, hvor de 
kunne, forslog denne hjælp ikke, også fordi kommunalbestyrelserne efter Bergs 
vurdering havde været alt for tilbageholdende. Nu havde såvel kommunal-
bestyrelser som bestyrelserne for De Fattiges Kasse brug for en positiv impuls 
fra lovgivningsmagten.  
 
Berg foreslog bl.a., at kommunerne skulle fritages for at søge amtsrådene om 
tilladelse til at overføre midler til De Fattiges Kasse samt, at staten skulle give 
direkte tilskud til kommunernes hjælp uden for den almindelige fattigforsorg, 
ikke kun ved denne lejlighed men også ved fremtidige ekstraordinære 
situationer. Hurtig hjælp nu ville ifølge Berg afstive de nødlidende familier og 
opmuntre til med større mod at give sig ind på selverhvervets bane, når foråret 
kom. Vedrørende den private forsorg mente Berg, at den ville blive opmuntret 
ved et initiativ fra lovgivningsmagtens side, idet perspektiverne i 
forsorgsarbejdet ville være mere sikre. Lige nu kunne det forekomme 
uoverkommeligt. Berg indbragte derefter et lovforslag, hvori der var afsat 
300.000 kr. til statstilskud til kommunernes ekstraordinære bevillinger til De 
Fattiges Kasse. 
 
Selv om indenrigsminister Erik Skeel ikke umiddelbart ville indrømme en 
overvældende ekstraordinær nød, bøjede han af under forhandlingerne, og i 
marts 1879 udstedtes en ”Lov om midlertidige Foranstaltninger mod den ved 
Arbejdsløshed og Vinterens Strænghed indtraadte Nød”. Loven bemyndigede 
kommunalbestyrelserne til at øge aktiviteterne i De Fattiges Kasse, 
understøttelsesforeninger og lignende uden først at indhente tilladelse i 
amtsrådene. Af staten blev der til de kommuner, der ville yde et ekstraordinært 
tilskud til De Fattiges Kasse, stillet et lån på 0,5 mio. kr. til disposition. Lånet 
skulle være tilbagebetalt i løbet af 1880, og af puljen blev kun udlånt godt 
13.000 kr.219 Bergs forslag om at give direkte statshjælp til kommunerne blev 
udelukket af ministeren – ”jeg vil overmaade nødig gaa bort fra det i vor 
Lovgivning nedlagte Princip, at Forsørgelsen paahviler Kommunerne, og at det 
ikke skal være Staten, og navnlig ikke Indenrigsministeren, der som 
Overfattigdirektør skal have Øie med, om Kommunerne virkelig paa forsvarlig 
Maade yde de Fattige den fornødne Hjælp”220 – og et lignende forslag vandt 
                                                      
218 Rigsdagstidende 31te ordentlige Samling, 1878-79, spalte 801. 
219 Nørregaard (1943), p. 340. 
220 Rigsdagstidende 31te ordentlige Samling 1878-79, spalte 808 f. Oppositionen i Rigsdagen 
udtrykt ved Venstregrupperne var da heller ikke imponerede over loven. Venstremanden Holstein-
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heller ikke fremme i næste samling.221  Venstremanden Th. Nielsen udtalte dog 
nærmest profetisk under forhandlingerne i februar 1879: ”Jeg tror for Øvrigt, at 
det er et forældet Standpunkt at sige, at det Hele skal overlades til Private og 
Kommunerne (…). Jeg tror ganske vist, at Udviklingen peger i den Retning, at 
Statskassen maa i nogen Maade blive en udjevnende Regulator”.222 
 
Under debatten i Folketinget i foråret 1879 angreb Skeel igen oppositionen for 
ikke at ville godkende regeringens forslag til store anlægsarbejder, for 
selverhvervelse var jo altid bedre end fattighjælp, og uanset etiketten var der tale 
om fattighjælp, selv om hjælpen kanaliseredes via De Fattiges Kasse. Berg 
replicerede: Ministeren tænkte formentlig primært på anlæg af jernbaner og 
fæstninger. Begge typer af arbejde tiltrak i stort tal udenlandske arbejdere og gav 
ikke nødvendigvis arbejde til danskere. Militære anlægsarbejder var ofte 
unyttige, og unyttige arbejder var den værste måde at hjælpe arbejdsløse på, 
særligt fordi udgiften til materialer udgjorde en stor del af omkostningerne. 

6.6. De første år af 1880’erne 

Selv om der efterhånden kom mere gang i konjunkturerne, klagede Social-
Demokraten fortsat i januar 1880 over, at arbejdslønningerne lå lavt som følge af 
udbredt arbejdsløshed. I et referat fra et møde i Arbejdsmændenes Fagforening 
den 24.1.1880 blev det endda hævdet, at man kunne se raske arbejdere vandre 
omkring på gaderne med sulten præget i ansigtet. Af referatet fra mødet i Social-
Demokraten fremstod det endvidere, at aktiviteterne i fagforeningerne lå 
underdrejet.  
 
I oktober 1880 konstaterede avisen mangel på arbejde gennem det meste af året, 
selv om konjunkturerne lige nu var tålelige. Det fremgik også, at socialisterne 
benyttede de bedre konjunkturer til mere ivrigt at argumentere for nødven-
digheden af faglig sammenslutning og solidaritet som et middel til at forbedre 
lønnen og i arbejdsløshedsperioder til at formulere krav til statsmagten. Vinteren 
1880-81 blev dog hård og med en stor ledighed. Reaktionen blev på ny forslag i 
Rigsdagen om ekstraordinær støtte til de arbejdsløse bakket op af et 
arbejdermøde på Hotel Fønix den 26.1.1881. Her anbefalede talerne for første 
gang i det her registrerede materiale med arbejdsløsheden som begrundelse, at 
arbejderne måtte tilstræbe at få valgt deres repræsentanter ind i Rigsdagen, så 
folkerepræsentationen kunne oplyses om de virkelige forhold ude i landet. De 
arbejdsløse udgjorde altså en del af mobiliseringsgrundlaget for social-

                                                                                                                                   
Ledreborg kommenterede det endelige resultat i Dansk Folketidende senere på året: ”(…) den lille 
Lov, Hr. Berg m.fl. selv bragte frem om Hjælp under Arbejdsløsheden i Vinter, blev efter 
Ministerens Forlangende øjeblikkelig frigjort for sin eneste virksomme Bestemmelse (om direkte 
Statshjælp) og saaledes lavet om til en af de gamle bekendte ”nationalliberale” Skinforan-
staltninger til Arbejdernes Vel”. 
221 Jf. Hans Jensen (1931), p. 36. Forslaget blev indbragt af Holstein-Ledrebrog, Th. Nielsen og 
Taubert.  
222 Rigsdagstidenden 31te ordentlige Samling 1878-79, spalte 814. 
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demokraternes vælgerorganisation i København, der kraftigt udvidede 
aktiviteterne forud for det næste valg. En arbejderdeputation var igen på tale, 
men holdningen til denne aktionsform virkede kølnet. Lederen af den 
socialdemokratiske agitation, skræddersvenden P. Holm, udtalte: ”Med Hensyn 
til Indledningstalerens Forslag om en Deputation, vilde han sige, at han ventede 
sig ikke stort Resultat deraf, men Forsøget kunde jo godt prøves en Gang 
endnu”. Den 1.4.1881 efterlyser avisen offentlig hjælp til indløsning af pant 
indleveret af de arbejdsløse. 
 
Blandt indlæggene i Social-Demokraten mellem 1881 og 1885 er derefter 
forskellige oversigter over ledighedens omfang samt personlige beretninger om 
oplevet arbejdsløshed. Et eksempel på det sidste er en gengivelse i 
arbejderorganet af et brev fra en københavnsk arbejdsmand til en bekendt i 
provinsen. Arbejdsmanden havde haft arbejde ved søbefæstningen, og lønnen 
var faktisk ikke så ringe, men fortjenesten havde alligevel ikke været stor nok til 
at præstere en synderlig opsparing. Akkorden havde således et loft, idet ”de 
højrestillede” ikke tålte, at arbejderne tjente for meget. I november måned havde 
arbejderen med vinterens komme fået sin afsked og gik uden beskæftigelse indtil 
jul. Herefter fulgte lidt arbejde med at skære is, derefter ny arbejdsløshed. Rundt 
omkring i byen tiggede arbejdsløse arbejde ”som en Tigger tigge et Stykke 
Brød”, for: ”Man falbyder ikke sin Arbejdskraft længer, nej, man tigge om 
Arbejde. Det gaar saaledes: Aah, maa jeg være med? Aah, kan jeg dog ikke faa 
en lille Smule at fortjene, det er saa galt for mig?” Nu havde isen stoppet al 
virksomhed i havnen og på anlægsarbejder, og ”man bliver nu inde omkring i 
Hullerne og sulter og fryser” (16.2.1881).  
 
I forlængelse af vinterens ledighed var arbejdsmanden indtrådt i den anden fase 
af datidens ”ledighedsregime”: Turen hen til pantelåneren, hvor en undersøgelse 
foretaget tilbage i 1863, havde registeret, at der alene i de nærmest forudgående 
år var blevet etableret 160 nye pantelånere i København. Disse pengeudlåneres 
aktiviteter var med skyhøje rentesatser ren åger.223 Første fase af 
”arbejdsløshedsregimet” var fortæringen af eventuelle opsparede midler fra 
beskæftigelsen i den gode årstid. Tredje fase var begæringen til fattigvæsenet 
eller De Fattiges Kasse om understøttelse, eventuelt suppleret med midler fra 
den private velgørenhed eller fra tiggeri – og for nogle kvinders vedkommende 
prostitution.224 Det var næppe noget tilfælde, at antallet af registrerede 
prostituerede i København varierede med konjunkturerne. I de hårde år fra 1877 
til 1880 steg antallet for at falde, da konjunkturerne vendte.225 I tiden før 1870 

                                                      
223 Kristian Hvidt (1990), p. 189. 
224 Social-Demokraten skrev om fænomenet den 30.12.1877. I København synes det især at have 
været indvandrede svenske piger, der havnede på byens bordeller.  
225 Hvidt (1990), p. 275. I januar 1878 havde Social-Demokraten anbefalet, ”at der gennem 
Kvindekomiteer ydes Understøttelse til arbejdsløse Arbejderskere, at ikke Samfundet skal synke 
ned i en endnu værre Moralitetens Raadenhed, end der alt eksisterer” (Social-Demokraten 
22.1.1878). 
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havde politiet som nævnt i kapitel 5 også kunnet registrere et øget antal 
ejendomsforbrydelser i tider med en svag beskæftigelse – og for ugifte 
håndværkere var der altid muligheden af at ”spadsere”. På trods af de i forvejen 
elendige boligforhold med mange sammenstuvede i små lejligheder valgte 
mange arbejdsløse familier også at tage en logerende.226 For nogle af de fagligt 
organiserede stod desuden understøttelse fra fagforeningen som en mulighed i en 
kortere periode, ofte som nævnt med et tilknyttet krav om at drage på valsen. 
Hjælpen var dog endnu ubetydelig i slutningen af 1870’erne, hvor 
fagbevægelsen eroderedes under krisens tryk. 
 
I vinteren 1881-82 var der igen sæsonledighed og igen indlæg i Social-
Demokraten. Den 3.12.1881 opfordrede en håndværker signeret med initialerne 
O.H. med baggrund i et stigende antal arbejdsløse – ”og er det ikke haardt at 
trække paa Landevejen Vinterdage?” – til politisk og faglig organisering: ”Vi er 
frie Haandværkere, og staar vi paa vor Post i sluttede Geledder, da sejrer vi, 
ellers gaar det som vore Brødre i Fabrikerne, over for hvem man ikke undser sig 
for at opslaa Reglementer, som berøver dem den sidste Rest af, hvad der kan 
kaldes Frihed og Selvstændighed”.  
 
I de følgende år frem til 1885 omtalte avisen de arbejdsløse fra tid til anden, især 
om vinteren med datidens udprægede sæsonarbejdsløshed, men i omfang var 
omtalen af ledigheden som samfundsproblem mindre end i anden halvdel af 
1870’erne: Konjunkturerne var vendt, selv om en vis ledighed fortsat synes at 
have dæmpet lønudviklingen, og helt slippe de arbejdsløse som argument ville 
Social-Demokraten ikke.227 Den 20.4.1884 nævner Social-Demokraten 
eksempelvis, at 13.000 mænd i København var uden valgret som følge af 
bestemmelserne i fattiglovgivningen. 
 
Med til trods alt at styrke billedet af en voksende beskæftigelse i de første år af 
1880’erne er, at mandskabet i de virksomheder, der var underkastet tilsyn af 
fabriksinspektørerne, voksede stærkt i tal, og årligt steg efterspørgslen efter 
lærlinge.228 De første statistikker udarbejdet af fagforeningerne understøtter 
ligeledes påstanden om en bedre beskæftigelse, især i 1883 og 1884: Snedkerne 
og Stolemagernes Fagforening registrerede i 1883-1885 de arbejdsløse 
medlemmer. I 1883 havde foreningen ca. 250 medlemmer, hvoraf kun 8 mand 
var arbejdsløse i en periode dette år. I 1884 var medlemstallet steget til ca. 550. 
Heraf var 20 arbejdere arbejdsløse i løbet af året, og kun 4 oplevede mere end 6 
ugers ledighed.229 Arbejdsløsheden var dermed stort set ikke eksisterende inden 
 

                                                      
226 Vagn Dybdahl (1982), p. 73. 
227 Holch Andersen (1969), p. 63. 
228 Georg Nørregaard (1943), p. 342. Gerstrøm (1970), p. 55 peger dog på, at fabriksinspektørernes 
statistik skal bruges med nogen forsigtighed, idet inspektionerne fandt sted på forskellige 
tidspunkter af året. 
229 Andersen (1969) p. 63. 
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I begyndelsen af 1880’erne kom der igen gang i konjunkturerne. Røg i skorstene 
signalerede travlhed, gode forretninger og høj beskæftigelse. Og der var røg i skorstene 
på J.H. Rubens Fabrik på Rolighedsvej på Frederiksberg på denne gengivelse fra 
Illustreret Tidende i april 1880. At der også var gang i hjulene og masser af kvindelige 
tekstilarbejdere ved vævene ses nedenfor.  Foto: Det Kongelige Bibliotek. 
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for faget i 1883 og 1884. Noget tyder dog på, at opsvinget var mest udtalt i 
København, og at der stadig var ledighed i købstæderne som følge af landbrugets 
vanskelige stilling.230 I landbruget har der formentlig endnu været en del skjult 
arbejdsløshed i form af underbeskæftigelse, fremmet af indførelsen af diverse 
arbejdsbesparende installationer som tærskeværker, og gennem hele tiåret var 
der en stærk udvandring til Nordamerika samt fortsatte vandringer fra land til by. 

6.7. Vagabondage 

Andre mere indirekte indlæg i medierne i første halvdel af 1880’erne vedrørende 
ikke-beskæftigede mennesker handlede typisk om vagabonderingen eller 
vagabondagen, som den ofte blev kaldt. Som tidligere omtalt valgte mange 
primært ugifte håndværkere ved arbejdsløshed at vandre rundt i landet eller 
passere grænserne for at søge beskæftigelse. I slutningen af 1800-tallet brugte 
man også vendingen, at de ”spadserede”. I vinteren 1880-81 var der ifølge 
Social-Demokraten flere hundrede rejsende svende, der drog fra by til by for at 
søge arbejde (28.1.1881). I dårlige år valgte en del tilvandrede, der ikke havde 
opnået forsørgelsesret i købstæderne og i København, at tage tilbage til 
fødesognet for at blive forsørget. Det gjaldt fx i vinteren 1885-86. Kommunerne 
klagede over, at fattigudgifterne steg, og at de arbejdsløse var drikfældige.231 
 
Da vagabondagen efter de historiske erfaringer var konjunkturbetinget, blev 
debatten om vandringerne og de socialpolitiske initiativer i forhold til disse 
alligevel i en vis udstrækning til en debat om de arbejdsløse og statens 
forpligtelser. Et eksempel på et sådant indlæg er artiklen ”Bidrag til 
Vagabonderings-Spørgsmaalet” i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1884 skrevet af 
tidsskriftets redaktør Aleksis Petersen-Studnitz.232  Forfatteren pointerer netop, 
at vandringerne var konjunkturpåvirkede, og at de især i Tyskland udgjorde et 
omfattende socialt problem. Blandt de socialpolitiske virkemidler syd for 
grænsen var arbejdskolonier, oprettet på frivillig basis, og hvor opholdet 
ligeledes var frivilligt. Var man først indlogeret, var den arbejdsløse dog 
underkastet et strengt reglement, og han var frem for alt forpligtet til at yde et 
hæderligt dagsværk. Karakteristisk for tidens debatklima, der fortsat var 
domineret af det liberalistiske krav om hjælp til selvhjælp i privat regi, citerer 
forfatteren en tysk præst for, at kolonierne ligesom andre initiativer burde bygge 

                                                      
230 Ibid. p. 69. 
231 Nørregaard (1930), p. 103.  
232 Aleksis Petersen-Studnitz (1884). En vagabond defineredes i artiklen som ”et for 
Subsistensmidler og Erhverv blottet omstrejfende Menneske” (p. 65). Det fremgår, at problemet 
var omfattende og genstand for statistisk afdækning i Tyskland, men også blev betragtet som en 
trussel mod den sociale orden i England og i Frankrig, i Frankrig især efter 1870/71 hvor forslag 
om livslang deportation til kolonierne var inde i debatten. Herved indskrev forslagsstillerne sig i en 
tradition, der gik tilbage til renæssancen, ”en meget omfattende lovgivning mod lediggængere, 
tiggere og omflakkende personer, hvoraf mange sikkert var ufrivilligt langtidsarbejdsløse. 
Oprindelig troede enevælden at kunne bekæmpe denne plage ved trusler. Straffe som gabestok, 
brændemærkning, ja hængning var statueret i de fleste af den ældre enevældes stater, en 
rigoristisk, men sikkert ikke effektiv form for arbejdsformidling” (Hvidt (1977), p. 111). 
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på det, vi i dag ville kalde frivilligt socialt arbejde: ”Arbejdet maa ubetinget 
gives dem som en Barmhjertighedsgave og maa paa ingen Maade faa Karakter 
af Statshjælp, saaledes som Socialdemokraterne ville have det. Ej heller bør der 
være Tale om nogen Forpligtelse til at give Arbejdsløse Sysselsættelse; thi 
derved vilde man faa en Koloni af uvillige og utaknemmelige Dagdrivere”.233  
 
Artiklen diskuterede disciplinære virkemidler som prygl, og det hævdedes, at 
velmenende enkeltindividers forsøg på at hjælpe vagabonderne med almisser 
blot var med til at forstærke problemet. I Tyskland var ligefrem blevet oprettet 
”Anti-Tiggeri-Foreninger”, der dog ikke nødvendigvis havde haft stor succes 
som følge af manglende tilslutning i den jævne befolkning. Desuden kunne store 
kommuner oprette arbejdsanvisningskontorer.  
 
Stik mod ånden hos den citerede præst fremgik det imidlertid, at den tyske 
regering rent faktisk havde iværksat statslige initiativer. Jernkansleren Otto von 
Bismarck fremmede anvisningstanken, idet den tyske regering som led i et efter 
tidens standarder omfattende socialpolitisk arbejde, der skulle tage luften ud af 
den socialistiske bevægelse, oprettede et net af billige herberger, hvor 
arbejdsløse vandrere kunne bo og anvises arbejde.234 Dette reformarbejde, der 
kulminerede i 1880’erne, bestod bl.a. af alderdomsforsørgelse, invalidehjælp, 
sygekasser og ulykkesforsikring. Håbet var naturligvis, at man via reformerne i 
kombination med den undertrykkelse, Socialistloven formidlede fra 1878 til 
1890, kunne svække den sociale klangbund for socialismen. I Danmark var man 
på samme tid stærkt optaget af at opføre fattiggårde og arbejdsanstalter, som 
Social-Demokraten kørte flere kampagner mod.235 
 
Sammenfattende får man det indtryk af artiklen i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 
1884, at vagabondagen ikke blot afspejlede en ekstra høj geografisk mobilitet i 
perioder med svigtende beskæftigelse, men tillige dækkede over et socialt 
problem med omdrivende tiggere med et anstrengt forhold til lønarbejde.  
 
Georg Nørregaard peger i sine undersøgelser af arbejdsforholdene i anden 
halvdel af 1800-tallet på, at de egentlige svendevandringer var i kraftigt 
aftagende hen mod århundredeskiftet som følge af udviklingen i samfærdsels-
midlerne og det voksende stillingsmarked i dagspressen.236 Det var simpelthen 
ikke længere nødvendigt i samme omfang som før selv at tage turen rundt i 
landet til forskellige mestre og fabrikanter. Denne formidling fungerede dog ikke 
i forhold til job i udlandet, og Social-Demokraten bragte fra tid til anden 

                                                      
233 Aleksis Petersen-Studnitz (1884), p. 79 f.  
234 Hvidt (1977), p. 115. Den tyske regering havde iværksat kampagnen mod det voksende tyske 
socialdemokrati i 1878, og i 1881 gav den tyske kejser med sit ”Sociale budskab” grundlaget for 
den følgende tids innovationer i tysk sociallovgivning, jf. Peter Flora og Arnold J. Heidenheimer 
(eds.) (1981), p. 17 f. 
235 Om denne diskussion, se: Bent Jensen (1999) og Viggo Jonasen (1998). 
236 Nørregaard (1943), p. 308. 
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oversigter over forholdene i de europæiske metropoler, eksempelvis den 
26.9.1886: ”Arbejdsforholdene i Udlandet”. Oversigten var baseret på en 
rundspørge Foreningen for berejste Haandværkere i København havde 
gennemført i de skandinaviske foreninger i Europas større byer. Indberet-
ningerne indeholdt oplysninger om løn- og boligforholdene og var med sine 
forholdsvis aktuelle opdateringer sandsynligvis med til at fremme stærkt 
konjunkturbetingede vandringer til udlandet.  
 
På trods af den aftagende tendens var den arbejdsløse vandringsmand ikke helt 
ude af billedet i Danmark ved begyndelsen af 1900-tallet. I 1912 kunne Social-
Demokraten i et referat af et møde, Kommunernes Fattigudvalg havde holdt i 
Rigsdags-bygningen, citere Amtmand H. Andersen fra Randers for følgende: 
”Vagabonderne kunne inddeles i to Grupper: De Arbejdsløse, som rejser for at 
søge Arbejde, og de professionelle Vagabonder, som ikke vil arbejde” 
(6.1.1912). 

6.8. Ny krise ved midten af 1880’erne 

Estrup hjemsendte Rigsdagen i april 1885, hvorpå der uden Rigsdagens 
medvirken blev udskrevet en provisorisk finanslov. Denne – anden – provi-
soriske finanslov adskilte sig fra den første fra 1877 ved, at den bemyndigede 
regeringen til at opkræve de bestående skatter og afgifter samt til foreløbigt at 
afholde de til statsstyrelsens forsvarlige førelse nødvendige udgifter. Kort efter 
fulgte to andre provisoriske love, og ”dermed var væsentlige dele af forfatningen 
sat ud af kraft”.237 Den 21.10.1885 blev et attentat søgt begået mod Estrup, 
hvorefter den rigsdagssamling, der var indledt den 5.10.1885, blev udsat til den 
18.12.1885. I mellemtiden forberedtes en række tvangslove, der skulle forhindre 
voldelige aktioner og ophidsende agitation vendt mod regeringen, selv om 
attentatmanden, en ung og temmelig forvirret typograf, havde handlet helt på 
egen hånd.  
 
Der var altså ingen tvivl om, at de politiske konjunkturer strammede til mod 
midten af 1880’erne, hvor det politiske liv tegnede til at blive en fortsættelse og 
uddybning af den langvarige og ørkesløse styrkeprøve mellem Højre og de 
forskellige grupper af Venstre. Først i 1894 blev der igen udskrevet en regulær 
finanslov, provisorieårene var slut, men ikke forfatningskampen. 
 
I den provisoriske finanslov for 1885-1886 blev der optaget en udgift til 
planlægning af Københavns befæstning, og allerede i 1886 var man i gang med 
for privatindsamlede midler at bygge Garderhøjfortet. I de følgende år fulgte 
efter datidens standarder enorme bevillinger afsat via provisoriske finanslove og 
finansieret via et overskud i statskassen ophobet under Visnepolitikken, indtil 
byggeriet var afsluttet i 1894.  
 

                                                      
237 Hyldtoft (1999), p. 180. 
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Det fremgik af kapitel 5, at Højre havde argumenteret for, at det store 
anlægsarbejde ville skabe en betydelig beskæftigelse, og militæret havde ikke 
forsømt at fremsætte lignende synspunkter. Højremanden kaptajn Nøkkentved 
skrev i 1883, at når bygningen af fæstningen var i gang, ville ”den 
gjennemsnitlige Arbejdsstyrke (…) udgjøre ca. 1430 Mand. Det forekommer 
mig, at paa den ene side er Tallet saa stort, at det vil kunne have en gavnlig 
Indflydelse paa Arbejdsforholdene herhjemme, men paa den anden Side er det 
heller ikke større, end vi selv kunne magte det”.238  
 
I 1888 og 1889 beskæftigede anlægsarbejdet op til godt 2.000 mand, men 
Nøkkentved fik ikke helt ret i sin formodning om, at beskæftigelsen alene ville 
tilfalde danske hænder, idet ca. en tredjedel var svenske.239  
 
Et afsluttende appendiks vil nærmere diskutere avisernes syn på de fremmede 
arbejdere og deres indflydelse på beskæftigelsen, men under alle 
omstændigheder var der i disse år behov for de nye arbejdspladser. I løbet af 
1885 kom nemlig et nyt omslag i konjunkturerne, allerede indvarslet i et referat i 
Social-Demokraten den 4.12.1884 af et møde de københavnske fagforeningers 
fællesbestyrelse havde holdt den 2.12.1884 med netop arbejdsløshedens 
udbredelse i de forskellige fag som tema. Avisen advarede: ”Den Tilstand, der 
hersker i de store Industrilande, England, Frankrig og Amerika, hvor Tusinder 
og atter Tusinder af Arbejdere gaar ledige, varsler om, at vi staar over for en af 
de økonomiske Kriser, der med ubønhørlig Logik ledsager det nuværende 
Produktionssystem, og at den nærmeste Fremtid vil bringe Arbejdsløshed og 
Brødløshed for et langt større Antal Arbejdere end dem, der nu er arbejdsløse, 
selv om Vinteren ikke lægger hele sin Strænghed med i Vægtskaalen”. 2.000 
murere og murerarbejdsmænd gik allerede ledige, og der var mange arbejdsløse 
hustømrere, malere og bygningssnedkere. Ledigheden var også mærkbar blandt 
skibstømrere, skomagere og bagere, og over 1.000 ufaglærte var uden arbejde. 
Det begyndende konjunkturomslag illustreres også af, at 600 smede og 
maskinarbejdere gik arbejdsløse mellem november 1884 og februar 1885, 
hvilket var forholdsvis meget i et fag, der ikke nødvendigvis hjemsøges af 
vinterarbejdsløshed.240 Også fra Århus kom der meldinger om, at flere gik ledige 
denne vinter end normalt.  
 
Georg Nørregaard (1943) vurderer den efterfølgende lavkonjunktur som ”den 
strengeste Arbejdsløshedsperiode, der vistnok kendes i Danmark mellem 1878 
og Verdenskrigen”.241 Den 19.12.1888 erklærede Social-Demokraten, at der 
under alle omstændigheder havde hersket permanent arbejdsløshed i København 

                                                      
238 Vort Forsvar nr. 65, 17.6.1883, her citeret efter Chr. Jansen (1981), p. 137 f. 
239 Bent Jensen (2000), p. 78. 
240 Nørregaard (1943), p. 342. 
241 Ibid. p. 342. 
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frem til 1888.242 Tendensen havde måske nok været faldende, men det hang 
alene sammen med, at et stort antal arbejdere var udvandret til de nordtyske 
byer. 
 
Vinteren 1885-86 blev usædvanlig hård, men bedømt ud fra 
fabriksinspektørernes statistikker over antal beskæftigede ramte ledigheden især 
i København.243 Mange arbejderes personlige opsparing var i bund, da en 
alvorlig konflikt i jernindustrien havde medført indkomstbortfald i en længere 
periode tidligere på året. Selvom der allerede i foråret 1885 havde været 
arbejdsløshed blandt smede og maskinarbejdere, indledte smedene på 
maskinfabrikken Eickhoff, der endnu ikke havde oplevet de svage konjunkturer, 
alligevel en strejke i løbet af sommeren, som endte med en lockout i 24 
virksomheder med afledte beskæftigelsesmæssige virkninger hos 
underleverandører og de handlende. Gennem lockouten, der varede til ind i 
november 1885, blev alle 1.400 medlemmer af Smedenes og Maskinarbejdernes 
Fagforening udelukket fra arbejde på de konfliktramte fabrikker, og ca. 850 
mand blev afskediget. 

6.9. Højres ”Arbeidsløshedslov” 

 I samlingen 1885-86 fremsatte regeringen den 19.12.1885 under indtryk af de 
svage konjunkturer et forslag til lov om ”Foranstaltninger til at modvirke 
Arbejdsløsheden samt til at formindske den derved foranledigede Nød”. I 
bemærkningerne til forslaget kunne man læse følgende motivation: ”Da det maa 
befrygtes, at den for Tiden herskende Arbejdsløshed under de ugunstige 
Forhold, som Vintertiden altid medfører, vil tiltage i et Omfang, der gjør 
overordentlige Foranstaltninger nødvendige, til hvis Gjennemførelse de 
sædvanlige af Kommuner og Private anvendte Midler næppe ville tilstrække, har 
Regeringen anset det som sin Pligt uopholdelig at føre den fornødne 
Bemyndigelse gjennem nærværende Lovforslag til at træffe saadanne 
Foranstaltninger, der virksomt kunne supplere de Bestræbelser, der fra 
Kommunernes og Privates Side kan ventes udfoldede for at modvirke 
Arbejdsløsheden og for at formindske den derved foranledigede Nød”.   
 
I motivationen for forslaget ser man i sammentrængt form den officielle model 
for bekæmpelse af arbejdsløsheden og dens følger: Under almindelige konjunk-
turer sattes kommunernes forsorg formidlet via fattigvæsenet og understøttet af 
De Fattiges Kasse suppleret med privat velgørenhed i værk om vinteren. Men 
under særligt hårde konjunkturer var det nu anerkendt af Højre, at regeringen 
havde en pligt til at supplere disse aktiviteter med ekstraordinære foranstaltnin-

                                                      
242 Se Gerstrøm (1970), p. 48 for en oversigt over, hvornår de første mere pålidelige 
ledighedsstatistikker dukkede op. 
243 Nørregaard p. 343. 



Efter Pio: Debat under vekslende konjunkturer 185 
 

ger, og her var det en anerkendt sag, at ”offentlige Arbejdsforanstaltninger maa 
anses for at være et virksomt Middel til at formindske Arbejdsløsheden ”.244  
I januar 1886 kørte Højre – og med regeringen Berlingske Tidende, Jyllands-
Posten og en række andre regeringsvenlige dagblade – en kampagne, der på 
mange måder optog træk fra de nu kendte socialdemokratiske aktionsformer. 
Organisatorisk anvendte Højre i København Høires Arbejder- og 
Vælgerforening, Det nationale Arbejdersamfund samt Arbeidernes Værn med 
Højres Arbeider- og Vælgerforening som den absolutte trumf. Foreningen 
sigtede mod at ”støtte enhver Bestræbelse, der på en rolig og besindig Måde 
tjener til at forbedre og fremme Arbejdernes og Middelstandens interesser og 
kår”.245 
 
Hovedindsatsen var selve regeringens lovforslag, der gentog tanken om, at staten 
kunne udlåne 1 million kr. til midlertidige rentefri lån til kommunerne, denne 
gang dog med det ene sigte at igangsætte kommunale arbejder for at mindske 
antallet af arbejdsløse. Dertil kom dispensation for ansøgningen i amtsrådene 
som forudsætning for kommunale bidrag til De Fattiges Kasse samt tilladelse til 
at forhøje ligningen, igen uden at indhente forudgående tilladelse fra 
amtsrådene. Endelig og væsentligst var der forslag om ekstraordinære 
bevillinger på i alt 1,8 million kr. til den civile infrastruktur samt til 
nyanskaffelser og udbygning af infrastrukturen inden for hæren og flåden. Ifølge 
forslaget skulle regeringen ”uopholdelig bemyndiges” til at sætte arbejderne i 
gang, og formålet skulle være at skaffe arbejderne beskæftigelse. I Folketinget 
sammenfattede Højres ordfører, Lars Dinesen: ”Arbeidsløsheden burde 
afhjælpes ved at skaffe Statsarbeide” (Berlingske Tidende 14.1.1886). Hvad der 
ikke trådte så tydeligt frem i Højres presse var, at store dele af forslagene til 
anlægsarbejder havde været indeholdt i finanslovsforslag, der tidligere var blevet 
forkastet af oppositionen. 
 
Den 5.1.1886 refererede Berlingske Tidende fra et møde på Christianshavn i 
Høires Arbeider- og Vælgerforening. Her blev der ikke indledt med en 
socialistisk kampsang men ”med et Leve for Konge og Fædreland”. Redaktør Fr. 
Hansen havde holdt oplæg om arbejdsløshedens årsager, men især gennemgået 
”Arbeidsløshedsloven”. Han havde desuden kraftigt kritiseret den negative 
holdning, som Venstre med tilslutning fra socialdemokraten Chresten Hørdum, 
der var valgt på Christianshavn, havde indtaget. Venstre havde således stillet et 
modforslag med krav om statslige tilskud til kommunerne til anvendelse i De 
Fattiges Kasse på 1 million kr. og i øvrigt gjort alt for at forhindre regeringens 
forslag. Hansen bemærkede, at arbejderne med Venstres initiativ kun ville få 
almisser af staten, ”hvilket ikke var værdigt for dem”. Ved denne og lignende 
lejligheder henviste Højres politikere systematisk til, at Social-Demokraten i 
artiklen ”Julebetragtninger” i december 1884 havde vendt sig mod ”vanærende 
                                                      
244 Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modvirke Arbejdsløsheden samt til at formindske den 
derved foranledigede Nød, p. 6. 
245 Citeret efter Lorenz Rerup (1993), p. 186. 
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Almisseuddelinger” for i stedet at kræve hæderligt arbejde (Berlingske Tidende 
7.1.1886). 
 
I det hele taget var Venstres og dermed socialdemokraternes stilling til 
regeringens forslag ifølge Højres politikere helt og aldeles dikteret af den 
almindelige politiske situation, dvs. forfatningskampen: ”Venstre havde for at 
hævne sig paa Estrup ladet det gaa ud over Arbeiderne”. I denne forbindelse 
havde Hørdum spillet en ynkværdig rolle ved ”at bære Slæbet for Venstre, 
medens han havde sparket til Arbeiderne, hvorved han havde behandlet dem 
som den Hund, man viser et Kjødben, medens man dog vil skuffe den (Stærkt og 
vedvarende Bifald.)” (Berlingske Tidende 6.1.1886). På mødet blev det også 
nævnt, at Arbeidernes Værn en af de følgende dage ville udarbejde en adresse til 
regering og rigsdag med anmodning om, at man sørgede for arbejde og ikke 
almisser. Denne adresse ville blive lagt ud hos de handlende i København, så 
arbejderne kunne slutte op om den. Mødet endte med vedtagelsen af en 
resolution, hvori forsamlingen takkede regeringen for dens initiativ og udtrykte 
mistillid til Hørdum. 
 
Den 7.1.1886 gengav Berlingske Tidende forløbet af et møde, Det nationale 
Arbeidersamfund havde indkaldt til aftenen før. Mødet skulle formentlig have 
været afholdt efter helt samme skabelon som mødet på Christianshavn, men 
noget gik galt. Salen var blevet invaderet af socialdemokratiske arbejdere, og 
disse havde insisteret på, at der var tale om et offentligt møde, og at dirigenten 
derfor skulle vælges fra salen. De valgte derpå ”den bekjendte socialdemokrat 
Maler Larsen”, og først da denne besteg talerstolen blev der ro i salen. Herefter 
blev kritikken af regeringens forslag det overvejende indhold af mødet. 
 
Langt bedre var det så gået samme aften et andet sted i byen, hvor Høires 
Arbeider- og Vælgerforening havde holdt møde for Københavns 1. kreds. Ved 
dette møde havde bl.a. krigsminister Bahnson sammen med en række militære 
honoratiores været til stede. Fra mødet gengav Berlingske Tidende den 7.1.1886 
en mere detaljeret forklaring på den aktuelle krise: ”De almindelige europæiske 
Tilstande, de lave Kornpriser, de lave Fragter, Visnepolitiken og den deraf 
følgende store Ophobning af Millioner i Statskassen, der unddrages Omløbet”. 
Nationale beskyttelsesforanstaltninger ville kun virke langsomt, derimod ville 
regeringens forslag virke med det samme. Igen blev oppositionen kritiseret for at 
stå blokerende i vejen for folkets sande interesser. Regeringens forslag om 
ekstraordinære statslige anlægsarbejder var disponeret sådan, at alle egne af 
landet og alle sociale lag kunne nyde godt deraf. Venstre havde derimod hele 
tiden blokeret regeringens bestræbelser på at hjælpe de nødlidende ved at stille 
urealistiske krav. Venstre ville desuden uddele ”i flæng”, hvorved indsatsen 
tabte retning og kraft. Det ultimative problem var imidlertid, at Venstre ikke 
undte regeringen den politiske gevinst, der ville ligge i effektivt at modvirke 
arbejdsløsheden.  
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Lignende møder blev afholdt ude i landet i Højres vælgerforeninger og i de 
konservative klubber, og møderne fortsatte i København. Højre havde tidligere i 
1880’erne gennem en stor organisatorisk indsats fået etableret egentlige 
vælgerforeninger, og de kunne nu mobiliseres i spørgsmålet om de arbejdsløse. 
Allerede ved valget i Århus i 1882 havde Højre opnået omkring 40 % af de 
faglærtes og 26 % af de ufaglærtes stemmer, og Højre kunne derfor med nogen 
ret benævne sine vælgerforeninger, som man gjorde: Helt frem til 1890 stemte 
byarbejderne overvejende på Højre.246 Samtidig hævdede flere talere på disse 
møder, at Venstre aldrig havde repræsenteret arbejderne: Det var et rent 
gårdmandsparti, og det var helt indifferent over for det sociale spørgsmål. Hvis 
Venstres forslag om en million i statsstøtte til kommunerne blev realiseret, ville 
det kun betyde en mindre økonomisk byrde for gårdmandsklassen, da det blev 
hævdet, at kommunernes udgifter til fattigvæsenet og dermed skatteud-
skrivningen ville blive reduceret i takt med de statslige overførsler. Når de to 
socialdemokrater i Folketinget sluttede op om Venstre, måtte det være et udslag 
af rendyrket enfoldighed. Venstres agitation havde i øvrigt generelt frempisket 
en stemning af broderhad, rendyrket oplæg til borgerkrig, der bevisligt havde 
ført attentatet mod Estrup med sig.  
 
Alt i alt gav møderne indtryk af at finde sted på baggrund af en meget nøje 
planlagt kampagne med tæt koordinering af talernes argumenter. De på møderne 
vedtagne resolutioner var også ens – bortset fra, at det var forskelligt fra kreds til 
kreds, hvilken af oppositionens MF’ere man tog afstand fra: Denne sag blev 
skåret efter samme læst. Samtidig viser omfanget af mødeaktiviteten, at 
spørgsmålet om de arbejdsløse allerede på dette tidlige tidspunkt og lang tid før 
indførelsen af folketingsparlamentarismen stod centralt i det politiske liv: 
Temaet blev brugt af partierne til at mobilisere og vinde vælgere, og ingen af de 
tre partier kunne forsømme at forholde sig til de arbejdsløse som et 
samfundsmæssigt og dermed politisk problem. Selv om det taktiske element var 
til at få øje på i Højres kampagne, foregreb kampagnen således alligevel 
forsøgene næsten 30 år senere, da partiet, bl.a. med det sigte at vinde flest 
mulige stemmer, i 1915 bekendte sig til parlamentarismen med navneskiftet fra 
Højre til Det Konservative Folkeparti. At kampagnen synes at have haft en 
effekt i København kunne antydes af, at Højres Arbeider- og Vælgerforening i 
oktober 1885 havde 12.866 medlemmer, stigende til 24.037 i oktober 1886, for 
at toppe i 1887 med ca. 29.000 medlemmer.247 For socialdemokraterne måtte 
dette betyde, at man i agitationen måtte kæmpe for at erobre, eventuelt 
tilbageerobre, arbejderne fra Højre.  
 
Af Berlingske Tidende den 7.1.1886 fremgik det, at adressen til regeringen nu 
var fremlagt flere steder i København. Få dage senere bragte Berlingske Tidende 
en mere fyldig oversigt over i hvilke københavnske forretninger, adressen var 
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lagt frem. Af en fortsat annoncering fra den 13.1.1886 og frem i de borgerlige 
aviser fremgik det endvidere, at Arbeidernes Værn havde indledt en form for 
arbejdsanvisning. Formentlig som en modvægt mod en igangværende 
indsamling organiseret af fagforeningerne, jf. nedenfor, stod Arbeidernes Værn 
også for en indsamling til de arbejdsløse. Den 14.1.1886 gengav Berlingske 
Tidende forløbet af et møde den 13.1.1886 i Arbeidernes Værn. Mødedeltagerne 
afviste energisk beskyldninger om, at det var en Højre-forening, men 
tilslutningen til Højres politik var dog tydelig nok, og på mødet nøjedes man da 
heller ikke med at udbringe et leve for kongen, men også for ministeriet Estrup. 
Fra mødet kom også udtalelser af typen: ”Der er store Skarer af Arbeidere, som 
ved deres egen Vilie hele Aaret rundt vare arbeidsløse; det var dem, der ikke 
vilde udrette noget Reelt; disse Arbeidere var det, som nu raabte høit paa, at 
Staten skulde give Almisse; men med dem ville Medlemmerne af ”Arbeidernes 
Værn” ikke slaaes i Hartkorn”. I øvrigt hævdede talere på mødet, at de, der 
underskrev foreningens henvendelse til regeringen, burde have fortrinsret til den 
beskæftigelse, der ville følge igangsættelsen af de statslige arbejder. Når Højre 
tiltrak arbejderstemmer i disse år, kan det vel næppe heller afvises, at en del af 
tiltrækningskraften bestod i et eller andet klientforhold til københavnske 
fabrikanter og bestyrelserne i understøttelsesforeningerne.248 Enkelte virksom-
hedsejere i København og omegn forsøgte sig ligefrem med en form for 
”industriel patriarkalisme” med tradition for at lade arbejderne blive stående på 
lønningslisten i perioder med faldende efterspørgsel.249 
 
Berlingske Tidende og de øvrige borgerlige aviser dækkede tæt forhandlingerne 
i Rigsdagen. Da Folketingets flertal ikke kunne komme overens med 
Landstingets, gik regeringens forslag til behandling i et fællesudvalg. For 
offentligheden stod det snart klart, at de forskellige syn på løsning af problemet 
umuligt kunne forenes, hvilket bekræftedes den 13.1.1886 i Berlingske Tidende. 
Landstingets repræsentanter i fællesudvalget afgav deres indstilling, Folketingets 
repræsentanter deres. Begge udtalelser var overlæsset med bebrejdelser mod 
modparten. Landstinget mindede om, at det allerede i 1877 med 44 stemmer 
mod 1 havde afvist direkte tilskud fra statskassen. Som dengang blev det 
pointeret, at havde man først indført et statstilskud én gang, ville der være 
berettigede forventninger om noget lignende, næste gang antallet af arbejdsløse 
voksede.  
 
Folketingets flertal fremdrog, at det allerede havde stemt mod mange af 
anlægsarbejderne i de foregående års finanslovsforslag, og dette flertal kunne nu 
umuligt accepterede disse forslag, selv om de var iført en ny klædning. Dertil 
kom, at store beløb ville gå til udstyr og materialer, og derved ikke komme 
arbejderne til gode. Under debatten i Folketinget kom nye nuancer frem: 
                                                      
248 Stedet er ikke her for en nærmere sociologisk analyse af, hvilke forhold der først gav Højre en 
tiltrækningskraft blandt mange arbejdere, og omvendt hvorfor socialdemokraterne fik sit egentlige 
gennembrud i 1890’erne. Vedrørende det sidste spørgsmål kan henvises til Niels Thomsen (1977). 
249 For en uddybning, især om forholdene på Brede Klædefabrik, se: Jeppe Tønsberg (2000). 
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Hørdum anklagede ledelsen på Holmen for kun at ville ansætte værftsarbejdere, 
der var medlem af Arbeidernes Værn, og en anden stor statslig arbejdsplads, 
Jernbaneværkstedet, ville ikke ansætte medlemmer af Smede- og 
Maskinarbeidernes Forbund. Og hvem ville forvente af Socialdemokraterne, at 
de støttede en regering, der angreb arbejdernes organisationer? Omvendt 
hævdede højremanden Jens Chr. Jagd, at de socialistiske arbejdere gennem 
ødelæggende strejker selv var årsag til en del af arbejdsløsheden, og Estrup 
afviste beskyldningerne ved at henvise til, at det eneste krav, der var fremsat fra 
de statslige arbejdspladsers side, var, at arbejderne skulle være danske. Dinesen 
hævdede også, at de socialistiske arbejdere ofte terroriserede deres ikke-
socialistiske kammerater for at få dem til at træde ind i fagforeningerne 
(Berlingske Tidende 15.1.1886). 
 
De to tings udtalelser fyldte 5 spalter fra top til bund i Berlingske Tidende den 
13.1.1886, og ingen kunne være i tvivl om, at parterne ikke stod til at forlige. 
Den gamle nationalliberale og en af 1849-Grundlovens fædre, D.G. Monrad, 
skumlede som Tingets ældste: ”Alle anerkjendte, at der var Nød tilstede, men 
Alle vidste ogsaa, at der Intet kom ud af Forhandlingerne. Vi saa fra alle Sider 
nogle stivsindede haardmundede Mennesker”. Den 16.1.1886 meddelte 
Berlingske Tidende, at hele sagen var faldet, idet de to ting havde vedtaget 
forslaget i forskellig udformning, Folketinget således, at forslagene om 
statsarbejder var udeladte, mens statstilskuddet til kommunerne var bibeholdt. 
Landstinget ville kun yde kommunerne lån, men fastholdt forslagene om de 
statslige beskæftigelsesarbejder, idet pressedækningen dog også viste, at Højre 
havde været forhandlingsvillig med hensyn til, hvilke typer af arbejder der skulle 
bevilges penge til. Noget vagt havde medlemmer af Højre i Landstinget udtalt, at 
man senere kunne forhandle om en eventuel eftergivelse af de kommunale lån. 
 
I en oversigtsartikel den 19.1.1886 om ”Den socialistiske Bevægelse i Aaret 
1885” advarede Berlingske Tidende arbejderne mod fortsat at lade sig lede af de 
socialistiske førere: ”For øvrigt vidner den Nød, som de socialistiske Førere 
have bragt over et større Antal Arbeidere og Forsørgere, der blindt hen fulgte 
deres Raad med Hensyn til Striken og stolede paa deres Løfter og Fremstillinger, 
og den Kjendsgerning, at Medlemmerne af de kjøbenhavnske Fagforeninger 
have sluttet sig til Venstres Holdning overfor Regjeringens Arbeidsløshedslov, 
tilstrækkeligt om, at det Aag, som Tusinder af kjøbenhavnske Arbeidere i et 
misforstaaet Kammeratskabs Interesse have givet sig ind under, endnu tynger 
stærkt og muliggør det for et ringe Antal Førere at tumle med dem efter Behag”. 
I samme artikel afviste avisen i øvrigt, at det var de socialdemokratiske arbejdere 
– bortset fra dem, der notorisk ikke gad arbejde – der led nød, hvad man helt 
bogstaveligt kunne forvisse sig om, når socialdemokraterne holdt offentlige 
møder polstret med ”velnærede og velklædte Mænd”. Nøden var i det hele taget 
mindre i København end i andre europæiske storbyer, og endnu engang blev 
antallet af baller, maskerader, fester etc., som fagforeningerne arrangerede, 
fremlagt som dokumentation. De egentlig nødlidende tilhørte helt andre sociale 
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lag end byens organiserede arbejderklasse: Tyendet uden fast tjeneste, daglejere, 
enker og fraskilte, ugifte kvinder over 35 år og de nederste lag af hæren og 
flåden. Men denne erkendelse havde den socialrevolutionære propaganda ikke i 
sinde at sprede, idet det ifølge de socialistiske propagandister gjaldt om at sprede 
utilfredshed og frygt for social deroute: ”Først og fremmest om ikke at lade den 
store Mængde finde Ro eller Tilfredshed”. Når socialdemokraterne først via 
strejker skabte arbejdsløshed for derefter at kræve en indsats mod 
arbejdsløsheden, var dette kun helt logisk ifølge dette agitationsmønster.  

6.10. Nye indsamlinger til de arbejdsløse 

Da arbejdsløsheden tog til hen på vinteren, kunne fagbevægelsens egne 
hjælpekasser slet ikke hamle op med behovet, og der blev indsamlet midler via 
privat organiseret velgørenhed for at imødegå den akutte nød i mange 
arbejderfamilier indtil 1888, idet beskæftigelsen gradvist blev bedre, uden dog at 
blive rigtig god. Endnu i de første år af 1890’erne var man ikke kommet helt 
over de dårlige tider. 
 
Selv om der ved midten af 1880’erne findes flere oversigter produceret af 
fagforeningerne over antallet af arbejdsløse medlemmer, er det stadigt ikke 
muligt – også i fraværet af pålidelige erhvervstællinger – at opgive mere 
samlede tal eller en samlet ledighedsprocent. Den 1.1.1886 gav Social-
Demokraten dog en oversigt, der anslog tallet til 12.-14.000 arbejdsløse i 
København, hvilket skulle svare til ca. en tredjedel af samtlige arbejdere. Under 
rubrikken ”Hjælp til de Arbejdsløse!” bragte avisen denne dag en opfordring fra 
en lang række fagforbund til, at københavnerne nu støttede den indsamling, 
fagforeningerne havde sat i gang. Det fremgik, at der i mange fag var flere 
arbejdsløse end arbejdende. Beslutningen om indsamlingen var blevet truffet på 
et stort fællesmøde for København den 22.12.1885. 
 
Da fagforeningernes understøttelsesmuligheder var opbrugte, var henvendelsen 
især rettet til kredse udenfor arbejderklassen, til de personer understøttel-
seskomiteen betegnede som ”Arbejdervenner” eller ”vores Stands Venner”. I 
argumentationen indgik, at fagforeningerne i de forudgående år havde indsamlet 
store beløb blandt medlemmerne til fordeling blandt arbejdsløse kammerater, og 
at foreningerne derved reelt havde aflastet den private velgørenhed og 
fattigvæsenet for betydelige summer. At nøden var stor og midler uden for 
arbejdernes egne rækker nødvendige, fremgår af, at tonen i henvendelsen var 
usædvanlig afdæmpet. Det betonedes, at fagforeningerne havde et indgående 
kendskab til medlemmernes ”Værdighed og Trang”, hvorfor disse foreninger 
havde et mere indgående kendskab til de trængende end ”nogen som helst 
Understøttelsesforening, selv efter den samvittighedsfuldeste Undersøgelse er i 
Stand til at erhverve sig”. Om ikke andet i ordvalget accepterede 
socialdemokraterne, tvunget af en omfattende nød, tankegangen bag den private 
filantropi, som socialisterne ellers havde været totalt afvisende over for i 
slutningen af 1870’erne. I alt stod ca. 60 fagforeninger bag henvendelsen til 
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offentligheden, og P. Knudsen, formand for Socialdemokratisk Forbund, var 
valgt som komiteens formand. I 1880’erne etableredes i København 79 
fagforeninger, også arbejdsmændene begyndte at organisere sig, men mange 
blev igen opløst under de dårlige konjunkturer fra 1885 til og med 1887, akkurat 
som tilfældet havde været i de sidste 3 á 4 år af 1870’erne.250 Det helt 
overvældende flertal bag de overlevende fagforeninger har dermed stået bag 
indsamlingen. 
 
Højres aviser lagde nærmest hadsk afstand til initiativet, mens ”de liberale Blade 
tog venligere paa Foretagendet, men nogen egentlig Begejstring var der ikke at 
spore”, noterede Social-Demokraten den 18.3.1886. Samme dag skrev Social-
Demokraten, at op mod 20.000 mennesker eller op mod en tiendedel af byens 
befolkning var arbejdsløse. Ifølge avisen stod flere fabrikker helt tomme, og 
andre kørte med halv kraft. Endnu i april måned 1886 meldte Social-
Demokraten om høj ledighed, selv om vinteren nu var overstået, og ledigheden 
fortsatte med at være høj ud på efteråret 1886. Den 23.10.1888 vurderede Social-
Demokraten på basis af en detaljeret indrapportering fra de københavnske 
fagforeninger, at der gik 9.000 arbejdsløse i København – på et tidspunkt, hvor 
vinteren endnu ikke var sat ind. Nogle fag som bygningssnedkere og skræddere 
havde en ledighedsprocent på over 30, hustømrere en ledighedsprocent helt oppe 
på 44. I gennemsnit lå ledighedsprocenten på 28. Avisen fremhævede, at 
modstandskraften nu var meget svag, da mange havde gået ledige i lang tid. 
Tiden var inde til energiske forholdsregler. 
 
I dele af pressen blev den privat organiserede velgørenhed brugt i den fortsatte 
politiske og ideologiske kamp, og det skete på en mere offensiv måde, end 
tilfældet havde været ved Royal-indsamlingen. Det blev således endnu engang 
synligt, at de to store bypartier Højre og Socialdemokratiet med de arbejdsløse 
som omdrejningspunkt kæmpede om vælgernes tilslutning. 
 
Et sådant ideologisk formet indlæg bragte Berlingske Tidende den 14.7.1886 i 
form af artiklen Bidrag til den kjøbenhavnske Velgjørenheds Historie. Artiklen 
betonede, hvor udbredt nøden havde været i forbindelse med den store 
vinterarbejdsløshed, men også hvor resolut hjælpearbejdet var blevet sat ind. De 
bestående foreninger, herunder bl.a. Arbeidernes Værn, der jo reelt fungerede 
som en konservativ modorganisation til fagforeningerne,251 havde intensiveret 
deres indsats, nye foreninger var blevet oprettet, og mere velstående familier var 
gået sammen om at hjælpe familier, der stod over for at lide økonomisk 
skibbrud. For at kunne yde hurtig hjælp havde flere politistationer endda påtaget 
sig at modtage og fordele hjælpen, såvel penge som tøj og mad, til de 
nødlidende. Filantropien var i det hele taget så godt organiseret, at det ifølge 
avisen havde vakt international opmærksomhed. Flere tyske dagblade havde rost 

                                                      
250 Even Marstrand (1934), p. 114 f. 
251 Niels Thomsen (1979), p. 29. 
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indsatsen, især havde politiets rolle vakt opmærksomhed. Berlingske Tidende 
ville da også pege på, at der efter al sandsynlighed ikke var nogen storby i 
Europa, der gav så meget i velgørenhed i forhold til sin størrelse som 
København. 
 
Avisen sammenfattede: Man ville næppe gå for højt, hvis man nåede frem til, at 
Københavns borgere havde indsamlet ¼ million kr. til de arbejdsløse udover, 
hvad der normalt blev samlet ind til understøttelsesforeninger, asyler, 
plejeforeninger etc. Og dette vel at mærke i en tid, hvor aktiekursfald havde gjort 
de velhavende københavnere mindre velstående. Beløbet var da også stort 
sammenlignet med Royal-komiteens indsamling i 1878, der gav 145.000 kr.  
 
Dette kunne så sammenholdes med, hvad der blev rejst af midler fra anden side i 
forlængelse af den indsamling, der var sat i gang den 1.1.1886 af 
fagforeningerne: ”I den socialistiske Lejr indsamledes der vel ogsaa, men hvad 
der her tilveiebragtes, var kun en lille Brøkdel af det, Proletariatet ydedes af de 
kjøbenhavnske Rigmænd og den kjøbenhavnske Borger- og Embedsstand”. 
Denne oplysning var ifølge artiklen værdifuld, idet den socialistiske bevægelse 
ikke havde forsømt nogen lejlighed til at komme med hadefulde beskyldninger 
mod de selv samme befolkningsgrupper, der nu igen havde ydet så værdifuld 
støtte. I sit syn på de ledige lagde avisen via omtalen af arbejdsløshedens 
almindelige udbredelse som følge af vinteren vægt på, at den enkelte ikke havde 
et personligt ansvar for at være uden arbejde. Alligevel kom artiklen som en del 
af den ideologiske idedebat med et angreb på socialisterne, der måske ikke helt 
kunne undgå også at smitte af på synet på de arbejdsløse: Socialisterne havde 
således kun lært arbejderne at stille mindre krav til sig selv, men desto større til 
samfundets andre grupper. 
 
Artiklens mere overordnede budskab var for det første, at arbejderne gjorde 
klogt i ikke at sætte deres lid til socialisterne. For det andet at privat organiseret 
velgørenhed var fleksibel og hurtigt virkende i forhold til de sociale problemer, 
der opstod ved en udbredt arbejdsløshed. Den private velgørenhed var samtidig, 
ifølge avisen, særdeles nyskabende i forhold til ekstraordinære behov, og hele 
indsatsen forud for lignende initiativer i andre europæiske storbyer. Vi bevæger 
os med andre ord stadig her ved midten af 1880’erne inden for en klassisk liberal 
model for forsorg af de arbejdsløse. Den offentlige understøttelse omtales ikke i 
artiklen, og fagforeningernes indsamling afvises som ubetydelig. 
 
At de københavnske fagforeningers indsamling var mindre end det beløb, 
Berlingske Tidende nåede frem til var indsamlet ved privat velgørenhed, fremgik 
af regnskabsaflæggelsen den 24.7.1886 i Social-Demokraten. Alligevel var der 
dog tale om betydelige beløb, idet den nedsatte støttekomite havde rejst knap 
45.000 kr. Dertil kom indsamlinger i fagforeningerne af et beløb på knap 46.000 
kr. samt indsamlede fødevarer til en anslået værdi af ca. 8.000 kr. eller i alt 
næsten 100.000 kr. Til at uddele de indsamlede fødevarer, og de fødevarer, man 
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indkøbte for de indsamlede penge, blev mobiliseret et større apparat. Inden april 
1886 var uddelt over 10 ton flæsk og over 25.000 stk. rugbrød.  
Fra ”Arbejdernes Venner” var kun indkommet en mindre del, selv om Social-
Demokraten den 18.3.1886 fremhævede, at enkelte medlemmer af ”det liberale 
Parti”, dvs. reelt den radikale del af Venstre, havde understøttet med betydelige 
beløb. Trods denne sympati fandt Social-Demokraten, at det var uklædeligt, at 
Politiken havde sluttet begejstret op om indsamlingen via politistationerne: ”De 
Trængende maa stille op paa Gaden i flere Timer. Udsatte for det raa Vejrlig 
maa de stille deres Nød og Pjalter til offentlig Beskuelse for enhver Nysgerrig. 
Naar Uddelingen endelig begynder, gælder der kun en Regel: Den, der kommer 
først eller har Kræfter til at trænge sig frem, bliver understøttet; de senere 
ankomne og de svagere faar ingen Ting. Om Trang, Børneantal og den slags 
Spørgsmaal, som det dog burde komme an paa, er der slet ikke Tale” 
(18.3.1886). Helt anderledes var fagforeningernes velorganiserede og 
demokratisk styrede uddeling. 
 
Det fremgik af Social-Demokratens oversigt den 24.7.1886, at avisen selv havde 
støttet indsamlingen gentagne gange, herunder med et bidrag på 2.000 kr. Bla-
dets regnskaber viser da også, at den mod midten af 1880’erne ydede tilbage-
vendende økonomisk støtte til de arbejdsløse, ligesom avisen understøttede en 
række andre aktiviteter: ”Men i hvert fald fra 1885 gik der en stadig strøm af lån 
og tilskud fra bladets kasse til partiets agitation, til Demokraten i Århus, til de 
arbejdsløse, Fællesbageriet o.s.v.”.252 Baggrunden for disse aktiviteter var en 
solid oplagsfremgang i 1880’erne fra 2-3.000 eksemplarer omkring 1877 til 
20.000 i 1885 i takt med, at antallet af københavnske fagforeningsmedlemmer 
steg fra knap 2.000 til 12.-15.000 i 1885.253 Dertil kom en ny redaktionel linje 
efter, at typografen Emil Wiinblad tiltrådte som chefredaktør i 1881 med øget 
appel til et bredere københavnsk publikum. Oplagsfremgangen var så massiv, at 
avisen blev et økonomisk aktiv for det socialdemokratiske parti.254  
 
I referater fra fagforeningerne i efteråret 1886 kunne man læse, hvordan de nu 
forberedte den kommende vinters arbejdsløshed via nye indsamlinger. For som 
formanden for malerne udtrykte det: ”(…) naar vi understøtte vore arbejdsløse 
Kolleger, gavne vi os selv og bevarer vor Organisation og vor Selvstændighed” 
(Social-Demokraten 24.9.1886). Skrækscenariet var udviklingen i slutningen af 
1870’erne, hvor partiet blev reduceret til en sekt, og hvor antallet af organiserede 
arbejdere var raslet ned som følge af den usikre økonomiske eksistens. Mere 
fremadpegende var krisen årsag til det bredere gennembrud for fagforeningernes 
arbejdsløshedskasser. Den første landsdækkende arbejdsløshedskasse var blevet 

                                                      
252 Niels Thomsen (1972), p. 263. 
253 Ibid. p. 261 f. ”(…) I årenes løb forvandlede han (Wiinblad) Social-Demokraten fra et 
medlemsblad for en betydningsløs sekt til et dagblad med indflydelse, et virkeligt talerør for 
arbejderklassen, og samtidig en kraftkilde for selve partiet”. Oluf Bertolt (1984). 
254 Om den politiske baggrund for skiftet af redaktør, se: Engberg (1975), p. 32. 
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etableret før krisens udbrud, da typograferne oprettede en landsdækkede arbejds-
løshedskasse i 1883.  
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I den hårde vinter 1885-86, hvor en meget stor del af Københavns arbejdere var ramt af 
ledighed, gennemførte fagforeningerne en almindelig indsamling til de arbejdsløse. Det 
reviderede regnskab blev offentliggjort i Social-Demokraten den 24.7.1886. Kort 
forinden havde Berlingske Tidende bragt artiklen ”Bidrag til den Kjøbenhavnske 
Velgjørenheds Historie” med gennemgang af, hvad de københavnske borgere samme 
vinter havde gjort for de arbejdsløse. Kapaciteten til velgørenhed var et argument i 
tidens ideologiske kampe. Foto: Det Kongelige Bibliotek, Avislæsesalen. 
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6.11. Korrektionen til loven om udbud og efterspørgsel: Den faglige 
organisering 

Blandt Social-Demokratens og fagbevægelsens hovedopgaver under de 
nedtrykkede konjunkturer var fortsat at søge at hindre, at de mange arbejdsløse 
blev brugt af arbejdsgiverne til at sænke lønningerne. I september 1886 var den 
gal igen. Den 22.9.1886 noterede avisen, at der var et alvorligt angreb i gang på 
de københavnske mureres og tømreres lønningsforhold. En århusiansk 
murermester Petersen havde således påtaget sig et større byggearbejde i 
Hovedstaden, hvortil han søgte at skaffe billig arbejdskraft fra provinsen. 
Baggrunden var, at den århusianske mester ikke ønskede at lade 
bygningshåndværkerne arbejde på akkord efter den gældende priskurant, hvorfor 
avisen påstod, at han ikke kunne skaffe sig københavnske arbejdere, idet 
daglønnen herved ville falde væsentligt. I stedet prøvede han at indforskrive 
arbejdere fra hjembyen, hvad der havde fået bestyrelsen for de københavnske 
tømrer- og murerforeninger til at indrykke advarsler i Social-Demokraten, der 
skulle orientere kollegerne i Århus.  
 
Blandt argumenterne var de mange arbejdsløse. Tilgangen af nye arbejdere var i 
al almindelighed ”uheldig for Øjeblikket, da der i Byen nu og i over et Aar har 
hersket en saadan Arbejdsløshed i Bygningsfagene, at noget lignende ikke har 
været kendt, saa langt selv gamle Folk kan huske tilbage i Tiden. Mange Murere 
og Tømrere har gaaet ledige saa længe, at de er aldeles ruinerede for lang Tid og 
kun ved en anerkendelsesværdig eksempelløs Resignation opholder Livet ved 
det lidet, som de af deres Kammerater, der er saa heldige at have Arbejde, kan 
sammenskyde til Understøttelse for de Arbejdsløse. Mange lider ligefrem Nød 
for at undgaa at modtage Hjælp af Kommunen. En stor Del af vore Kammerater, 
endog Familiefædre med en talrig Børneflok, er rejste fra Hjemmet for andre 
Steder at søge Erhverv, hvorved de og deres kan friste Livet, til der atter viser 
sig bedre Tider her hjemme; især er mange rejste til Hamborg, hvor der for 
Tiden er mange Foretagender i Gang”. I København var stemningen omkring 
byggepladsen dirrende, og politibetjente cirkulerede uophørligt i de 
omkringliggende gader. 
 
For at ingen århusiansk bygningsarbejder skulle sidde advarslen overhørig var 
der en meddelelse om, at murerne og tømrerne i Århus samme aften ville 
afholde et offentligt møde, hvor formanden for Murersvendenes 
Understøttelsesforening i København – Lundberg – ville komme til stede. Mødet 
blev refereret den 25.9.1886, og de århusianske arbejdere kunne bevidne flere 
skræmmende oplevelser med murermesteren. Der var mange gode grunde til 
ikke at rejse til København, selv om murermesterens ”Skruebrækkerhverver” 
lokkede med, at alt vedrørende arbejdsforholdene var i sin skønneste orden. Men 
mødedeltagerne vendte sig mod denne ”Smudskonkurrence”, idet de vedtog en 
resolution, hvor de forpligtede sig til ikke at rejse til København for at arbejde 
for Petersen – og man ville også af al kraft motivere ”vore Kammerater” til ikke 
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at rejse. Fagbevægelsen var for alvor ved at blive landsdækkende med en 
koordineret indsats mellem de større byer. Petersens agent ville nu uden resultat 
returnere til København, og han havde samtidig udtalt til avisens korrespondent, 
at ”han godt kunne forstaa, at det var forkert”. Fremstillingen giver et billede af 
en enig og handlekraftig arbejderklasse, selv om analyser af Social-Demokratens 
dækning af andre arbejdskampe i perioden viser, at avisen kunne være meget 
selektiv ved valg af oplysninger, og at enigheden blandt arbejderne ofte ikke var 
så udtalt, som arbejderorganet gengav den.255 
 
Initiativer i forhold til Københavns Kommune manglede heller ikke. Et eksem-
pel er artiklen ”Kommunen som Arbejdsgiver” den 25.9.1886. Emnet var de 
kommunale gasværker, hvis forsyning af byens gadelygter i øvrigt lod meget 
tilbage at ønske. Hovedsigtet med artiklen var dog ikke anken over den mangel-
fulde kommunale gadebelysning, men en kritik af arbejdsforholdene på byens to 
gasværker og en opfordring til at skaffe flere i arbejde ved at indføre en otte 
timers dag på værkerne, hvor arbejdsforholdene angiveligt var meget usunde. 
Københavns Kommune havde under alle omstændigheder en formidabel fortje-
neste på byens gasforsyning, der muliggjorde dette initiativ, og fordelene var 
indlysende: ” Indfør Treholdssystemet paa Gasværkerne og denne Foranstaltning 
vil komme mange til Gode i denne arbejdsløse Tid. Den vilde frelse adskillige 
fra at lide Sult i den kommende Vinter, og det er kun en simpel Pligt mod de 
Arbejdere, som er beskæftiget i Gasværkernes usunde Indre”. Med et bystyre 
helt domineret af Højre var avisen dog ikke optimistisk med hensyn til udsig-
terne til forbedrede arbejdsforhold.  
 
Den 2.10.1886 rapporterede Social-Demokraten, at bestyrelsen for 
Arbejdsmændenes Forbund samme dag ville indsende et andragende til 
kommunalbestyrelsen om indskrænkning af arbejdstiden på gasværkerne. Den 
første begrundelse for forslaget var det store antal arbejdsløse, først derefter blev 
lettelsen af det sundhedsfarlige arbejde inddraget. Arbejdsmændene 
argumenterede for, at gasværksarbejdernes løn i forvejen var så lav, at 
forkortelsen måtte ske uden nedsættelse af lønnen. 
 
Samtidig med forsøgene på at hindre, at lønningerne blev sænket under krisen, 
og på at påvirke Københavns Kommune til at indføre otte timers arbejdsdagen 
på de kommunale værker, vedligeholdt Social-Demokraten kritikken af 
regeringen for dennes livssag, fæstningen omkring København. På et politisk 
møde i Røde Kro på Amager, gengivet i Social-Demokraten den 24.9.1886, 
fremhævede talerne, at fæstningerne blev bygget på baggrund af en provisorisk 
finanslov, og at folket blev undertrykt via despotiske midler som gendarmer, 
politispioner og fængsling af oppositionelle kræfter. Regeringens økonomiske 
politik førte til arbejdsløshed og truede med at kaste landet ud i en revolution. 
Partiets egen forsvarspolitik blev formuleret i andre sammenhænge, fx den 
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2.10.1886 hvor det fremgik, at Danmark stillet over for stormagternes 
overvældende militære kraft alene kunne satse på et internationalt fredsarbejde i 
form af skabelsen af ”en tilstrækkelig stærk international offentlig 
Fredsstemning som Bolværk mod den internationale Krigsstemning”. Omvendt 
hævdede Højre, at partiet var fredsvenligt, men at et stærkt forsvar var den 
eneste garant for neutraliteten.  

6.12. Bysanering og boligbyggeri som middel mod arbejdsløshed 

Politikens dækning af Rigsdagens åbning i oktober 1886 sluttede med en 
meddelelse om, at ”de kjøbenhavnske Rigsdagsmænd, der tilhører Oppositionen, 
vil indbringe et Lovforslag om et Laan til Kjøbenhavns Kommune, hvorved 
denne sættes i Stand til at opføre nye Arbejderboliger og til at ekspropriere 
usunde Kvarterer. Samtidig indbringes et Forslag om Afhjælpning af 
Arbejdsløsheden” (6.10.1886). Avisen kommenterede ikke forslagene ved denne 
lejlighed, hvor dens oppositionelle holdning i stedet blev markeret gennem 
satiriske kommentarer til Estrups nye Finanslov. Her trøstede avisen: Det kunne 
nok være, at Folketinget ville blive skræmt af fx 10 millioner alene til 
ekstraordinære udgifter til den militære rustning, men det burde tinget dog ikke, 
for ”Folketinget behøver ikke at tage sig mere paa, end det kan overkomme. Vi 
ved, hvor vi har stærke Mænd, der mageligt bærer Resten”. Ifølge Politikens 
ironisk formulerede vurdering var en ny provisorisk finanslov overvejende 
sandsynlig. Den 8.10.1886 gengav Politiken forslaget om arbejderboliger i fuld 
tekst. 
 
Også Social-Demokraten angreb den 6.10.1886 de store beløb til hæren, flåden 
og de ekstraordinære militære anlægsarbejder. Udgifterne var reelt stærkt 
stigende efter 1884.256 Samtidig med kritikken af de voluminøse forsvarsudgifter 
harcelerede Social-Demokraten over, at arbejderne kun var tilgodeset med helt 
marginale beløb: 100 kr. til pension til en enke efter en omkommen 
statsarbejder, 2.000 kr. til uformuende skræddersvendes uddannelse etc. 
Finansloven var altså ikke en finanslov i folkets tjeneste. Avisen var meget 
detaljeret om forslaget om statslån på op til fire millioner til opførelse af 
arbejderboliger i København og til sanering af de mest usunde kvarterer samt om 
arbejdsløshedsforslaget, indbragt af P. Holm og Ch. Hørdum, begge valgt som 
de første socialdemokratiske MF’ere i 1884, samt venstreløsgængeren Herman 
Trier, der var valgt primært på arbejderstemmer i Københavns første kreds i 
1884. Foruden de tre var grosserer C. Hage medunderskriver af forslaget om 
opførelsen af arbejderboliger. Hage var indvalgt i Folketinget af Højre i 1881,257 
men tilhørte reelt en ny bevægelse med C.F. Tietgen i spidsen, det såkaldte 
Børsparti eller Tietgenpartiet, der var modstandere af Estrups hårdhændede 
metoder. Man frygtede også, at samfundet ville gå i stå som følge af det politiske 
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257 Ditlev Tamm (1996), p. 240. 
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dødvande.258 I 1883 var Hage medstifter af Den Liberale Vælgerforening i 
København og medlem af bestyrelsen. I 1884 blev han valgt som ”liberal” til 
dels uden for partierne, men tilhørende oppositionen.259 
 
Ifølge avisen havde forslagene som mål at mildne den kommende tids 
arbejdsløshed. Forslaget om arbejderboligerne skulle samtidig forbedre byens 
sanitære forhold, som der var opmærksomhed på efter koleraepidemien i 1853 
og i tilknytning til tidens ”hygiejniske bevægelse”. I forslaget var indsat en 
bestemmelse om, at beskæftigede arbejdere ved opførelsen af disse boliger 
skulle have opholdt sig i København i mindst tre måneder – som avisen den 
7.10.1886 citerede Trier for at kommentere på denne måde: ”Forslagsstillerne 
var ikke blinde for Faren ved Tilførelsen af fremmed Arbejdskraft, og de havde 
derfor i Forslaget indsat bestemmelser om, at de Arbejdere, der fik 
Beskæftigelse ved de nye Foretagender, skulde have opholdt sig i Hovedstaden i 
mindst 3 Maaneder”. Den københavnske venstremand, der nærmest tilhørte 
partiets radikale gren,260 anførte samtidig, at staten havde midlerne liggende 
samt, at ”Staten har en særlig Pligt til at hjælpe nu, da de økonomiske Forhold er 
saa trykkede”.  
 
Det andet forslag, hvis første 6 paragraffer oprindeligt ord til andet var fremsat 
af regeringen i den forrige samlings ”Arbeidsløshedslov”, gjaldt ikke kun 
København. Forslaget genoplivede således Estrups lov fra 1877 med kortfristede 
lånemuligheder inden for en beløbsramme på en million kr. til iværksættelse af 
kommunale arbejder. Nyt i forhold til regeringens udspil fra den forrige vinter 
var lovudkastets § 7, der stillede forslag om et tilskud på 50 øre fra statskassen 
for hver indbygger, som fandtes i kommunen under forudsætning af, at 
kommunerne selv ydede et tilsvarende beløb i bidrag til De Fattiges Kasse og for 
Københavns vedkommende: Understøttelsesforeningerne. Denne paragraf var 
altså i tendens meget analog med Venstres forslag fra foråret 1877 og foråret 
1878 – og i øvrigt også med et lovforslag fremsat af venstremændene grev 
Ludvig Holstein-Ledreborg, Th. Nielsen og Johannes Tauber, indbragt i 
Folketinget den 18.12.1879.261 Senest havde forslaget været fremme i januar 
1886, jf. ovenfor. I forhold til regeringens udspil var der i oppositionens forslag i 
efteråret 1886 udeladt bevillinger til en række ekstraordinære militære 
anlægsarbejder og materiel.  

                                                      
258 Tamm (1996), p. 240. 
259 Emil Elberling og Victor Elberling (1949), p. 172. 
260 Herman Trier blev en af den københavnske oppositions betydeligste kræfter. Han havde 1882 
været med til at stifte Studentersamfundet og var dets formand 1884-89 (Valdemar Koppel 
(1984)). Studentersamfundet, der var brudt ud af den konservative studenterforening, gennemførte 
bl.a. efter forslag fra Trier aftenundervisning for arbejdere. ”Det var begyndelsen til en alliance 
mellem arbejdere og akademikere, som blev afgørende for det 20. århundredes politiske historie” 
(Hvidt (1990), p. 328).  Pædagogen Trier hørte selv i en lang periode til blandt underviserne, 
ligesom ledende socialdemokrater var blandt foredragsholderne.  
261 Forslag til Lov om midlertidige Foranstaltninger mod den ved Arbeidsløshed og Vinterens 
Strenghed indtraadte Nød. 
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Retrospektivt var der næppe tale om en væsentlig nytænkning: Forslagene var 
alle relateret til den kommende vinters meget forudsigelige nød, og de indeholdt 
derfor ikke tanker om en varig forpligtelse for staten eller kommunerne. På 
udgiftssiden var de foreslåede beløb relativt små i forhold til de mange millioner, 
der blev afsat til forsvaret i disse år. På den anden side var den politiske 
stemning så anspændt, og fronterne i synet på arbejdsløsheden så skarpt trukket 
op, at de to lovforslag helt forudsigeligt gav anledning til en omfattende 
meningsudveksling i aviserne. Forslaget om direkte statslig støtte til de 
kommunale understøttelseskasser havde også mødt principiel modstand fra 
Højre under debatterne i 1877 og 1878, hvor Højre havde afvist at lade staten 
fungere som den øverste fattiginspektør, og ingen deltager i den politiske 
skyttegravskrig kunne efter forløbet i januar 1886 være i tvivl om Højres 
afvisende syn på at lade staten engagere sig i denne sammenhæng. Dertil kom, at 
regeringens forslag om ekstrabevillinger til hær og flåde med i alt 800.000 kr. 
var udeladt. Lovarbejdet var i det hele taget under Visnepolitikken, der satte ind 
i 1882, stærkt begrænset. I samlingen 1883-84 blev eksempelvis kun gennemført 
ni lovforslag.262 
 
Højreavisen Dagbladet var fuldstændigt afvisende over for forslaget om 
statshjælp, og kritikken var ligeledes udbredt i Berlingske Tidende. Social-
Demokraten svarede igen den 8.10.1886: De borgerlige avisers indlæg viste, at 
Højre for enhver pris ville forhindre lovforslagets vedtagelse. Om Højres mere 
principielle afvisning af direkte statsstøtte til de arbejdsløse skrev avisen: Disse 
principper ”gaar som bekendt ud paa, at de Arbejdsløse, hvor meget de end 
sulter og lider Nød, dog ikke maa faa nogen som helst direkte Støtte af 
Statskassen”.  
 
Herefter gik Social-Demokraten ind i en debat om forslaget om lån til opførelse 
af arbejderboliger. Når der lige nu stod boliger tomme i København, var det 
simpelthen, fordi nøden tvang arbejderne til at klumpe sig sammen i overfyldte 
lejemål. Desuden var mange arbejdsløse blevet tvunget til at forlade byen. 
Valgte staten derimod at gribe ind over for boligsituationen, ville dette ”bevirke, 
at Fattigdommen indskrænkes, at Udvandringen fra Byen hæmmes, og at 
Arbejderne bedre end nu kan faa Raad til at skaffe sig ordentlige Lejligheder”.263 
Samtidig kunne nogle notorisk usle og sundhedsfarlige boligforhold for tidens 
arbejdere, der boede i små et og to værelses lejligheder i baghuse, lettes.  
 

                                                      
262 Tamm (1996), p. 254, 
263 Argumentet om, at Københavns befolkningstal blev undermineret som følge af afvandring fra 
byen i disse arbejdsløshedstider, synes at have vakt nogen opmærksomhed. I en artikel i 
Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1888 ”Københavns Tilbagegang” beskæftiger Aleksis Petersen-
Studnitz sig med vandringerne. Generelt afviser økonomen, at København led under en 
udvandring. I korte perioder – fx februar 1885 til maj 1886 – havde fravandringen tilsyneladende 
været helt marginalt højere end tilvandringen, men set over det længere tidsforløb måtte han 
afvise, at der var et problem (Aleksis Petersen-Studnitz (1888a), p. 94). 
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De følgende dage bragte så alligevel en overraskelse: Regeringen var måske ikke 
så afvisende endda i spørgsmålet om arbejderboligerne. Den 10.10.1886 
refererede Politiken en samtale, der skulle have været foregået mellem Estrup og 
Trier: ”Da Hr. Trier forleden havde indbragt Forslaget, søgte Hr. Estrup ham og 
komplimenterede ham. Estrup erklærede, at Indbringelsen af Lovforslaget havde 
taget ham Brødet ud af Munden; han vilde netop selv have indbragt et lignende 
Lovforslag”. Politiken hoverede: ”For Højrebladene vil Hr. Estrup sikkert være 
saa god en Autoritet, at de, efter at have gjort sig bekendt med Ministerens 
Udtalelser, ikke vil tøve med at skænke Lovforslaget den samme varme 
Anerkendelse som denne”. 
 
Ikke alle Højres organer var enige i denne tolkning. Pios gamle fjende, den 
tidligere nationalliberale leder og en af grundlovsfædrene Carl Ploug, var i 1886 
gledet helt over til Højre og var nu formand for Højres Arbejder og 
Vælgerforening. I sit organ Ugeblad for Danmarks Højreforeninger var han 
således afvisende over for forslaget om lån til byfornyelse, ligesom han afviste 
statsstøtte til de arbejdsløse ud fra et argument om, at det vænnede arbejderne til 
at leve af almisser. Vedrørende forslaget om statslån til byggesanering anførte 
han bl.a., at forslagsstillerne ikke havde været i kontakt med Københavns 
Kommune for at forhøre sig, om kommunen overhovedet var interesseret i at 
optage statslån med dette formål.  
 
Som i 1870’erne fandt Social-Demokraten den 19.10.1886 igen anledning til at 
skyde med skarpt mod ”den gamle Politikus”. Det var således rent vrøvl, når 
Ploug hævdede, at forslaget alene var en valgmanøvre. Avisen pointerede: Vores 
repræsentanter i Tinget er der for at fremsætte socialistiske forslag, og dette var 
et socialistisk forslag. Nybyggerier burde i stigende grad foretages af det 
offentlige, der også efterfølgende burde administrere den med offentlige midler 
opførte boligmasse. De forskellige private byggeforeninger i København, først 
og fremmest Arbejdernes Byggeforening, havde således stort set ikke bygget 
med arbejderklassen for øje. I samme avis påviste avisen med stor agitatorisk 
kraft, at boligforholdene var elendige for mange, og at dødeligheden var højere i 
den indre bys baghuse.  
 
Hvor dårlige forholdene kunne være, fremgik da journalisten dykkede ned i 
slummen i den indre by, helt konkret i baghuset til Aabenraa nr. 18: ”Bagstuen 
til højre er en 1-Værelses Lejlighed, hvis Rumfang udgør godt og vel 700 
Kubikfod, idet Stuen kun er 6 Alen lang, 4 Alen bred, medens Højden er omtrent 
3 ¾ Alen. I dette Rum boer, det vil sige sover, spiser og færdes, en Enke med 
sine 4 Børn, hvoraf det mindste er 8 Maaneder gammelt. Lejlighedens Vinduer 
vender umiddelbart ud mod Retiraderne, og i det Hjørne, hvor Sengen har sin 
Plads, er Væggen meget fugtig, til dels af Urinen fra det udenfor indrettede 
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Pissoir. En forfærdelig Atmosfære hersker i dette Værelse”. 264 Imens de 
elendige boligforhold slog mennesker ihjel i København, foreslog Højre at 
bygge kongen et nyt slot (19.10.1886). Emnet var i det hele taget en kampagne 
værd, og i den følgende tid kørte Social-Demokraten en artikelserie, hvor den 
agiterede for bysanering og opførelse af tidssvarende og sunde arbejderboliger. I 
en lang tale i Folketinget, gengivet i avisen den 24.10.1886, udtalte Holm, at 
samfundet havde pligt til at gøre ”Fattigdommen hjemløs i vort Samfund ved at 
give de Fattige Hus over Hovedet, Arbejde, Brød og Frihed”. Kun derved kunne 
fattigdommens onder, krigen, borgerkrigen og den sociale elendighed, afskaffes. 
Agitationen må have virket stærkt på datidens arbejdere: Den var konkret, 
læserne kunne selv besøge de beskrevne kvarterer, den beskrev den dybeste 
elendighed, og netop gennem sin insisteren på det konkrete, det man selv kunne 
se og lugte, var den uafviselig. Over for den konkrete nød stod den ekstravagante 
brug af offentlige midler: Et nyt slot og nye fæstninger. 
 
Politiken dækkede også fortsat forhandlingerne med interesse. Den 21.10.1886 
citerede den indlæg fra Trier, der gav en detaljeret ledighedsstatistik for 
København. I 19 fag gik 8.500 ledige ud af et samlet antal paa 28.000 – ”og 
endnu er den strænge Vintertid ikke begyndt, mere trykkende og kuende vil det 
blive”. Trier henviste til, at regeringen med forslaget fra sidste samling 
anerkendte, at ”de ekstraordinære Forhold kræver Hjælp fra Statens Side”. Trier 
markerede ifølge referatet også forhandlingsvillighed: ”Vi betragter kun 
Forslaget som et Grundlag”.  
 
Den 22.10.1886 meddelte Politiken, at de to forslag var sendt i udvalg, og den 
27.10.1886 gengav den forløbet af tre tætpakkede møder afholdt rundt omkring i 
København dagen før med byens tre socialdemokratiske vælgerforeninger som 
indkalder. På møderne blev der formuleret en stærk enighed mellem de to 
arbejderdeputerede og den københavnske radikale venstreopposition. I 
Politikens referat blev det desuden betonet, at tilslutningen fra mødedeltagerne 
til de to lovforslag var overvældende. Trier kvitterede: ”Vi Forslagsstillere 
trænger til denne Støtte, der er det bedste Grundlag for en Folkerepræsentant”. 
Hørdum opfordrede nærmest til at supplere det repræsentative demokrati, der 
ikke just havde sin storhedstid under provisorieårene, med et direkte: ”Folket 
skulde selv være med til at forlange, hvad man vilde have gennemført, det 
skulde altid møde som i aften. (Bifald. Hørdum leve!)”. C. Hage nævnte, at han 
ganske vist ikke var valgt som arbejderrepræsentant, men han var gået med til 
forslagene, fordi en københavnsk folketingsmand altid burde bidrage til at gøre 
byen sundere. I øvrigt fandt Hage, at den politiske kamp i København havde 
bragt større enighed i oppositionen, ”saa at man, naar bedre Tider oprandt, bedre 
forstod hinanden”. Dette samarbejde var bl.a. udsprunget af en aftale i 1884 om 
at dele Københavns valgkredse mellem oppositionens kandidater for at undgå 

                                                      
264 1 alen svarede til 2 fod, der i vore dages mål svarer til 0,6277 m. En fod var med andre ord 
0,3139 m.  
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stemmespild, hvilket havde bidraget til, at den københavnske opposition havde 
vundet 5 kredse. Social-Demokratens journalist Meyer talte også på mødet, og 
blev i Politiken citeret for, at der var en stærk følelse i Rigsdagen for 
arbejderspørgsmålet, ”selv Højre havde denne Følelse”. 
 
I Social-Demokraten var referatet ikke mindre bjergtaget, og også her blev den 
politiske enighed mellem den københavnske liberale opposition og 
Socialdemokratiet accentueret (27.10.1886). Hage deklamerede: ”Der havde 
været en Skillelinje af Mistænksomhed og Mistro mellem Venstre og 
Arbejderpartiet, men i de sidste Aar var der jo kommet et godt Samarbejde i 
Gang og han betragtede de foreliggende Lovforslag som et Varsel om, at dette 
Samarbejde ogsaa i Fremtiden vilde blive fortsat”. Dette samarbejde med 
vidtrækkende politiske perspektiver bidrog formentlig også til, at 
socialdemokraterne i tiden frem til grundlovsændringen i 1915, der bragte reel 
lighed i valg- og valgbarhedsreglerne, i stigende grad identificerede sig med det 
politiske system. Omvendt fik de øvrige centrale aktører i dette system et bedre 
kendskab til socialdemokraterne ”som en rimelig og pålidelig medspiller, der 
trygt var forankret i sin vældige organisation”.265 
 
Georg Nørregaard (1930) omtaler også to andre love, der tilsammen udgjorde de 
4 såkaldte ”Socialistlove” i efteråret 1886: Lovforslag om lovgivning vedr. 
Helligdage samt forslag til lov om eftergivelse af fattighjælp. Kun loven om lån 
til bysanering og støtte til byggeri af gode arbejderboliger gik igennem, men i en 
redigeret udformning.266 Lovforslaget blev ændret sådan, at loven kom til at 
gælde alle byer, og den blev stadfæstet den 29.3.1887. Det samlede beløb måtte 
ikke overstige 3 millioner kr.267  
 
Efter førstebehandlingen i Folketinget vejrede Social-Demokraten morgenluft: 
”Arbejderne har faaet Foden indenfor paa Rigsdagen. De har faaet Foden 
indenfor dér, hvor man under almindelige institutionelle Forhold tager 
Bestemmelse om, hvorledes Statens Rigdomme skal anvendes til Borgernes 
Fordel. Og kan vi ikke forudsige andet, kan vi dog spaa det, at har Arbejderne 
faaet Foden indenfor, skal den Tid nok komme, da de aabner Døren paa vid Gab 
for deres berettigede Fordringer” (22.10.1886). 
 
Under Folketingets forhandlinger havde Estrup igen vist sig overraskende 
positiv over for oppositionens forslag om bysanering, hvilket antydede, at 
forholdene også var graverende i indre by. Han bemærkede, at forslagene havde 
en almindelig sympati, og hæftede sig desuden ved, at der ikke var 
overvældende forpligtelser for staten forbundet med forslaget, idet der kun var 
tale om et lån til København. Ministeren havde ifølge referat i Social-
Demokraten selv syslet med tanken om bedre arbejderboliger, og ”navnlig havde 
                                                      
265 Rerup (1993), p. 181. 
266 Nørregaard (1930), p. 115. 
267 Holger Hansen (1930), p. 137. 
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han tænkt sig ved forbedrede Kommunikationsmidler at lægge Arbejderboliger 
ude i mere landlige Omgivelser, Boliger, der skulde danne en Modsætning til 
Kasernesystemet”. 

6.13. Den statistiske afdækning af problemet 

De sidste år af 1880’erne gav fortsat høj arbejdsløshed med stor vinterledighed i 
de hårde vintre 1888 og 1889. Som et udtryk for den presserende nød igangsatte 
fagforeningerne i februar 1888 igen indsamlinger. Hele udviklingen frem 
gennem 1880’erne havde således tydeligt demonstreret, at arbejdsløshed ikke 
var overvundet som tyngende samfundsproblem med krisen i 1870’erne. 
Debattørerne led imidlertid endnu under en mangel på et statistisk mere sikkert 
overblik over problemets omfang. I det foregående er stedvise skøn – især fra 
arbejderside – over arbejdsløshedens fluktuationer søgt gengivet, og udbredelsen 
af understøttelsessystemet i fagbevægelsen fra midten af 1880’erne skulle gøre 
kendskabet mere sikkert,268 men alligevel manglede der en mere dækkende 
oversigt produceret af uafhængige, dvs. offentlige, statistikmyndigheder. 
 
Blandt nationaløkonomer var man opmærksom på denne mangel. I 1888 bragte 
Nationaløkonomisk Tidsskrift artiklen ”Arbejdsløshedsstatistik” skrevet af 
Aleksis Petersen-Studnitz. Interessen for ”Arbejderspørgsmaalet” var i det hele 
taget stor i tidsskriftets 1888-årgang med artikler om bl.a. ”Arbejderforhold i 
Øvre-Elsass”, ”Beboelses- og Huslejeforholdene i København”, ”Vore 
Arbejderes Kost”, ”Hvad koster en Alderdomsforsørgelse for de danske 
Arbejdere?” og ”De engelske Fagforeninger”. 
 
Artiklen om arbejdsløshedsstatistik skildrede en statistik publiceret af Bureauet 
for Arbejdsstatistik i Massachusetts, og indledte med følgende betragtning: ”At 
fremskaffe statistisk Oplysning om Tallet af ubeskæftigede Personer til en given 
Tid, om Arbejdsløshedens Udstrækning i Tid, om dens Omfang i de forskellige 
Arbejdsgrene o.s.v. burde være en af de Opgaver, et Bureau for Arbejdsstatistik 
skulde bestræbe sig for at løse. Opgaven er vanskelig; men det vilde unægtelig 
være af største Interesse at faa den løst, naar det blot kan ske nogenlunde 
tilfredsstillende; – thi et af de Savn, der føles særligt stærkt de fleste Steder, er 
savnet af et ordentligt Materiale, der kunde hjælpe til at bedømme med 
nogenlunde Sikkerhed de Klager over Arbejdsløshed, der saa ofte lyder”. 
Petersen-Studnitz, der dermed meget præcist formulerer de forudgående års savn 
af en statistisk opgørelse, fortsætter herefter med at gennemgå det amerikanske 
bureaus arbejde, publiceret i Eighteenth Annual Report of the Bureau of 
Statistics of Labor. Publikationen var en alvorlig sag på 294 sider, og siden den 
første publicering af arbejdsløshedsstatistik var der sket betydelige fremskridt. I 
1878 var der kun søgt oplysninger om det samlede antal arbejdsløse på 

                                                      
268 Se fx en større oversigt i Social-Demokraten 23.10.1886. Også her efterlyste man dog ”en mere 
aldeles nøjagtig statistisk Undersøgelse”, der ifølge avisens vurdering kun kunne gennemføres af 
det offentlige. 
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tællingstidspunktet, ikke om varigheden eller fordelingen på sektorer. Dette 
rådede den nye publicering bod på med detaljerede oplysninger om ledighedens 
længde, dens fordeling på erhvervsgrene, på køn og alder og ledighedens 
geografiske fordeling. De amerikanske statistikere fremførte – hvad der kan 
være svært at lade være med at betragte som et indlæg i den amerikanske debat 
om de arbejdsløse – at ”det ved en rent mathematisk Kalkulation”, kunne 
beregnes, at den præsterede værditilvækst kunne produceres ved, at alle i 
arbejdsstyrken var beskæftiget i årets 307 arbejdsdage ved en arbejdsdag af en 
længde på 9 timer. Petersen-Studnitz kommenterede: ”Men Beregningen er jo 
kun, som Bureauet bemærker ”rent mathematisk””. 
 
Ifølge den amerikanske opgørelse var mænd klart mere berørt af ledighed end 
kvinder, og byerne mere påvirket end landdistrikterne, selv om ledigheden 
kunne være ganske høj på landet. Aldersmæssigt var de yngste og de ældste 
mere ramt end arbejdere mellem 20 og 49 år. Publiceringen indeholdt ligeledes 
oplysninger om ”de industrielle Forretninger, der var lukkede en Del af Aaret”. 
Teglværkerne havde i snit været lukket 5 måneder om året, og for industrien som 
helhed var ”Forretningerne standsede i 2,94 Maaned”. Man kan altså iagttage en 
helt anden type af ledighed med langt mere udtalte sæsonvariationer, end vi 
oplever i dag, men hele tællingen gav i øvrigt indtryk af en detaljerigdom og 
modernitet i det statistiske håndværk, der faktisk var slående.  
 
Forfatteren sluttede da også på trods af sit forbehold over for ”den rent 
mathematiske Kalkulation”: ”I sine stærkt detaillerede Hovedtabeller og i de 
derpaa baserede resumerende Oversigts-Tabeller, der ledsages af forklarende 
Text, meddeles et i og for sig interessant Stof, som Bureauet har behandlet med 
Dygtighed. Beretningen kan ogsaa anbefales som en Prøve paa, hvad et ”Bureau 
for Arbejdsstatistik” er kaldet til at præstere”.  
 
Selv om det ud af teksten fornemmes, at Petersen-Studnitz forholdt sig en anelse 
køligt til beregningen vedrørende de 9 timers arbejdsdag, var han ikke afvisende 
over for fagforeningerne og disses understøttelsesvirksomhed. Et eksempel er 
forfatterens rosende omtale af den engelske fagbevægelse og dennes 
understøttelsesvirksomhed i artiklen ”De engelske Fagforeninger”. Artiklen 
giver en detaljeret omtale af understøttelsens størrelse og varighed, og 
forfatteren konkluderer: ”De store Byrder, Understøttelsen af de Arbejdsløse 
medfører, maa opfordre Foreningerne og dens enkelte Medlemmer til at gøre Alt 
for at skaffe ledige Medlemmer Arbejde; hvis ikke Broderkærligheden 
opfordrede dertil, saa maatte i alt Fald Selvinteressen tilskynde de Medlemmer, 
der har Arbejde, til at lede efter Pladser for deres mindre heldigt stillede Brødre. 
Saavel for Arbejderne som for Arbejdsgiverne er det en stor Fordel, naar 
Fagforeningerne tager sig af de Arbejdsløse”. 
 
Endnu i 1891 lød der klager fra Folketinget over manglen på ”en fyldig 
Arbeiderstatistik”. Danmark var dog næppe mere bagud på dette punkt end flere 
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andre europæiske lande. England havde haft erfaringer med større industriel 
produktion i op til 100 år, da Underhuset i marts 1886 vedtog en beslutning om 
indsamling af ”en fuldstændig og nøjagtig Samling og offentliggørelse af 
Arbejdsstatistik”.269 Herefter gik det stærkt, og i løbet af 1890’erne oprettede 
foruden England, Belgien, Frankrig og Spanien – ”det er den sociale Lov-
givning, som har baaret Arbejdsstatistikken frem”270 – arbejdsstatistiske 
kontorer. Over alt i Vesteuropa og Nordamerika skete der i perioden fra 1890 og 
ind i 1900-tallet en udvidelse af porteføljen i de skattebaserede sociale udgifter i 
bred forstand, der ellers stort set kun havde omfattet fattighjælpen og det 
offentlige uddannelsesvæsen.271 Herved begav disse nationer sig for alvor ind i 
den udvikling, der skulle løfte udgiften til sociale udgifter fra mindre end 3 % af 
BNP i slutningen af 1700-tallet til op til knapt 1/3 i mange europæiske lande 
efter 1970.272 Den svenske historiker Peter Englund peger i sit essay ”Om 
fattigdomens historia” på, at 1800-tallet opdagede det sociale problem.273 Om 
det var fattigdommens tiltagende synlighed og omfang, der gjorde udslaget, eller 
om det var det forhold, at fattigdommens afskaffelse lå inden for det muliges 
område med udviklingen af industriel produktion, lader han stå åbent. 
Analyserne her peger på en tredje og stærkt korrigerende forklaring: 
Tilstedeværelsen af nye sociale kræfter i samfundet, der systematisk og 
vedholdende argumenterede for fattigdommens bekæmpelse. Her spillede ”de 
arbejdsløse” en tilbagevendende rolle i denne argumentation. 

6.14. Sammenfatning 

Kapitel 5 dokumenterede, at rigsdagens politiske partier i 1877 ikke havde 
kunnet behandle de ledige løsrevet fra tidens altdominerende politiske konflikt 
mellem Højre og Venstre, og i den følgende periode blev denne tendens 
fastholdt. En række forslag om dispensationer fra lovgivningen vedrørende De 
Fattiges Kasse eller statstilskud via kommunerne til De Fattiges Kasse faldt 
således med en enkelt meget begrænset undtagelse i Rigsdagen som følge af den 
indbyrdes konflikt, der stort set lammede alt normalt lovgivningsarbejde – 
accentueret med udstedelsen af provisoriske finanslove mellem 1885 og 1894.  
 
Socialdemokraterne var repræsenteret i Folketinget fra og med 1884, og denne 
parlamentariske platform blev karakteristisk nok brugt til at fremføre forslag til 
hjælp for de arbejdsløse. Et nyt initiativ var forslaget i 1886 om et større statslån 

                                                      
269 Petersen-Studnitz (1888d), p. 233. I denne statistik skulle indgå oplysninger om ”Arbejdstidens 
Længde, om Forretningsflovhed eller stærk Efterspørgsel” (ibid. p. 234). 
270 Adolph Jensen (1897), p. 113. Forfatteren giver i artiklen en oversigt over tidsskrifter fra disse 
bureauer. Jensen advarer dog læserne mod at tro, at statistikken er fuldt dækkende: ”Man kan 
naturligvis imod hele denne vidt forgrenede Arbejder- og Arbejdsstatistik indvende, at den – trods 
dens tilsyneladende Fuldstændighed – dog giver et ufuldkomment Billede af den virkelige 
Tilstand, fordi Oplysningerne i Almindelighed kun referere til de fagorganiserede Arbejdere”. 
271 Peter H. Lindert (2004), p. 5. 
272 Ibid. p. 5. De sociale udgifter netop i bred forstand, inklusive fx udgifter til uddannelse. 
273 Peter Englund (1993), p. 170. 
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til Københavns Kommune med det sigte at gennemføre en tiltrængt byfornyelse, 
der samtidig kunne have en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt. Forslaget 
blev bl.a. fremført i samarbejde med den radikale venstremand Trier, og man ser 
her med ”de arbejdsløse” som omdrejningspunkt konsolideringen af et netop 
indledt samarbejde mellem radikale kræfter i Venstre og socialdemokraterne. 
Dette samarbejde skulle pege hen mod dannelsen af en stærk politisk blok frem 
til afslutningen af Første Verdenskrig, hvilket understreger den centrale 
betydning temaet havde for arbejdersiden. Samtidig kan man iagttage, hvordan 
argumentationen omkring de arbejdsløse og kravet om hjælp til disse bliver 
brugt som spydspids ved de socialdemokratiske forsøg på at udvide statens rolle 
i samfundet. Det offentlige burde således ifølge argumenterne kontrollere den 
del af boligmassen, der blev opført for offentlige midler. Avisen forudså: Havde 
arbejderne først fået foden inden for i Rigsdagen, skulle de nok vide i fremtiden 
at gennemføre en anden omfordeling af samfundets rigdomme. 
 
I alle årene fra slutningen af 1870’erne og frem var initiativerne til at hjælpe de 
arbejdsløse da også legio fra Socialdemokratiets side: Forslag om indførelse af 8 
timers arbejdsdag på kommunale værker, forslag om statsstøtte til 
arbejderstyrede produktionskollektiver, krav om offentlige anlægsarbejder, krav 
om at eftergive modtaget fattighjælp under kriser samt krav om at opretholde 
arbejdernes købekraft. Samtidig blev det som under Pio pointeret af Social-
Demokraten, at de arbejdsløse først definitivt ville forsvinde fra bybilledet, når 
produktionen blev socialiseret. I perioden sker der dog et teoretisk skift fra 
Lasalle til Marx, fra produktionsforeninger til statslig kontrol med produktionen 
– uden at denne overgang dog nødvendigvis skulle følge den rendyrkede 
marxistiske revolutionsteori, idet socialdemokraterne mere og mere var indstillet 
på den gradvise og fredelige overgang, hvor demokrati var en forudsætning for 
socialisme. Med en samfundsmæssig kontrol over produktionen ville denne 
blive løsrevet fra spekulanternes spil, og samfundets forbrugskapacitet ville via 
en helt anden indkomstfordeling blive bragt i overensstemmelse med samfundets 
produktionskapacitet. 
 
Nogen gennemgribende indsats fra det offentlige blev imidlertid som nævnt ikke 
ydet. Om det var Venstres Visnepolitik, Venstres indbyrdes splittelse eller 
Højres kamp mod Folketingets fortrinsstilling i det parlamentariske liv, der var 
afgørende, er et fortolkningsspørgsmål. Det er også et spørgsmål, om Danmark 
var meget senere med statslige indgreb end så mange andre europæiske lande 
med Tyskland som en væsentlig undtagelse. Det var således først i løbet af 
1890’erne, at der kom skred i den sociale lovgivning. Endnu i 1880’erne var 
socialdemokraterne også helt uden mulighed for i de sidste lovgivende faser at 
bestemme udfaldet af deres aktioner. 
 
Højre og Højres presse søgte mod midten af 1880’erne – akkurat som Social-
Demokraten havde gjort – at mobilisere stemmer og tilhængere på fremsættelsen 
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af et regeringsforslag til bekæmpelse af arbejdsløsheden via beskæftigelses-
arbejder. Også dette forslag faldt.  
 
I fraværet af større offentlige initiativer ved siden af den etablerede fattigforsorg 
blev den private velgørenhed fortsat af stor betydning for forsørgelsen af de 
”værdige” arbejdsløse under ekstrem ledighed. Grundtanken var fortsat hjælp til 
selvhjælp, hvilket førte til en streng prøvning af modtagernes værdighed. 
Beløbsmæssigt var den private velgørenhed stadig dominerende i forhold til de 
midler, der indsamledes af fagforeningerne. Denne kendsgerning blev udnyttet 
af de borgerlige aviser i meningskampen, men mod midten af 1880’erne fremgår 
det, at den konsoliderede fagbevægelse havde udviklet en organisation, der 
gjorde det muligt med indsamlinger i fagforeningsregi af et betydeligt omfang. 
Samtidig var fagbevægelsen ved at være så organiseret, at den kunne påtage sig 
en mere omfattende understøttelse af de ledige. 
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7. Debatten fra 1890 til 1907 

7.1. 1890’erne: Økonomisk fremgang og smidigere politiske konjunkturer 

1891 og 1892 var år med en nogenlunde beskæftigelse, men sent i 1892 fulgte et 
økonomisk tilbageslag, der kulminerede i den følgende strenge vinter, og 
ledigheden var fortsat høj gennem 1893.274 Georg Nørregaard vurderer dog, at 
krisen i 1893 ikke satte sig så hårdt fast som de tidligere, og at fagforeningerne 
stod noget bedre rustet til at understøtte medlemmerne under arbejdsløshed.275 
En beskeden revolutionær opposition til Socialdemokratiet søgte i begyndelsen 
af 1890’erne at organisere de arbejdsløse, men karakteristisk nok uden held.276  
 
Fra 1894 og frem til århundredeskiftet blev beskæftigelsen bedre i takt med, at 
industrialiseringen slog stærkere igennem, særligt var årene 1895-98 gode år. 
For hele perioden 1895-1910 angiver Ole Hyldtoft en vækst i 
bruttofaktorindkomsten i faste priser i byerhvervene på 70 % svarende til en 
gennemsnitlig årlig vækst på 3,6 %. Industrien var i front med en årlig vækst på 
5 %. Samtidig voksede beskæftigelsen i byerhvervene med 182.000 personer, 
svarende til 91 % af tilgangen i landets arbejdsstyrke.277 Fra midten af 1890’erne 
skiftede industrien også karakter, idet nye varer og produktionsmetoder slog 
bredt igennem. Som følge af investeringerne i den faste kapital steg 
produktiviteten, og virksomhederne blev større. 
 
Med forhandlingspolitikkens gennembrud i forbindelse med Højres og Det 
Moderate Venstres samarbejde om den reviderede fattiglov af 1891 og en lov 
om alderdomsunderstøttelse fra samme år blev de politiske konjunkturer 
samtidig smidigere.278 Med disse love fraveg Højre sit principielle standpunkt 
om, at staten ikke burde yde direkte hjælp til forsørgelsessystemerne. Op til 
halvdelen af udgifterne skulle således afholdes af statskassen. Blandt de mulige 
motiver til, at Højre fraveg den gamle modstand mod, at staten involverede sig i 
finansieringen af socialpolitikken, er det blevet nævnt, at partiet herved håbede 
på at kunne dæmme op for en kommende sandsynlig socialdemokratisk 
fremgang og en almindelig social uro, ligesom forligsparterne med lovene fik 
afværget mere vidtgående lovforslag fra de mere radikale grene af Venstre 
samlet i Reformvenstre.279 Året efter blev der med Sygekasseloven af 12. april 
1892 givet mulighed for statsstøtte til statsanerkendte sygekasser.  

                                                      
274 Georg Nørregaard (1943), p. 346 f. 
275 Ibid. p. 347. 
276 Claus Bryld (1992), p. 93. 
277 Ole Hyldtoft (1999), p. 235. 
278 Fattigloven af 9. April 1891 og Alderdomsunderstøttelsesloven af 9. April 1891. Om lovenes 
nærmere indhold, se: Harald Jørgensen (1940), p. 181 ff. 
279 Stedet er ikke her til en mere detaljeret analyse af lovenes baggrund. I stedet henvises til fx 
Jørn Henrik Petersen (1985 og 1990). 



Debatten fra 1890 til 1907 215 
 

De radikale venstrefolk og socialdemokraterne var kritiske overfor 1891-lovene, 
bl.a. fordi sanktionerne ved modtagelse af fattighjælp blev fastholdt. Social-
Demokraten tolkedes således de nye love som direkte undertrykkende over for 
arbejderklassen. Artikler om alderdomsunderstøttelsen den 29.3., 2.4. og 
3.4.1891 blev bragt under den enslydende og karakteristiske rubrik ”Humbugs-
Forsørgelsen”.280 Medbestemmende for holdningen var givetvis også, at 
Socialdemokratiet efter splittelsen i Venstre omkring 1890 fulgte de radikale 
kredse i Venstre i disses kampe mod forligstendenserne med Højre, dvs. at 
kravet om politisk demokrati i den givne situation var stærkere prioriteret end de 
sociale krav.281 
 
På landet blev 1870’ernes og 80’ernes underbeskæftigelse – tiggeri på landet i 
disse tiår blev endnu ikke opfattet som en egentlig skam – efterhånden 
væsentligt reduceret dels som følge af indvandringen af landarbejdere til byerne, 
dels som følge af udvandringen til Nordamerika. I Tidsskrift for Landøkonomi 
kunne man eksempelvis i maj 1890 læse: ”Arbejdsløshed er der aldeles ikke 
Tale om, at der har været. Landarbejdernes Tal svinder stadigt ind, og det har 
været forbundet med Vanskelighed at faa de nødvendige Folk til 1. Maj. Især er 
den væsentligste Grund hertil Udvandringen til Amerika. Det er unge Mennesker 
i deres bedste Alder, som i dette Foraar er rejst fra denne Egn til den anden 
Verdensdel (…). Tidligere rejste mange daarlige Folk til Amerika, medens de 
gode rejste til Byerne. Nu er det mest gode Folk, baade Mænd og Kvinder, der 
forlader Fædrelandet”.282 Herved var arbejdsudbuddet blevet et problem i 
landdistrikterne, og dette problem skulle dukke op i debatten igen og igen frem 
til omkring 1950, ofte formuleret som et paradoksproblem: Hvordan kunne der 
gå arbejdsløse i byerne, når landbruget manglede arbejdskraft? 
  
Med udbruddet af krisen i vinteren 1892-93 blev de arbejdsløse igen et højt 
prioriteret stofområde i Social-Demokraten, der dækkede de arbejdsløses 
situation og deres aktioner mod ledigheden, bl.a. et arbejdsløshedsmøde der 
mundede ud i en opfordring til Københavns Magistrat om at igangsætte 
anlægsarbejder. Af artikler den 20.1. og 7.3.1893 fremgik det, at fagforeningerne 
skønnede, at den samlede arbejdsløshed i København udgjorde 44 %, i 
byggefagene 65 % og blandt arbejdsmændene 70 %. Kun smede og 
maskinarbejdere slap med en ledighed omkring 15 % forholdsvis let, idet 
jernindustrien ikke blev så hårdt ramt som under de foregående økonomiske 
tilbageslag. Problemet var fortsat aldeles ødelæggende, ifølge den 
socialdemokratiske partipresse.  

                                                      
280 For en mere detaljeret gennemgang af avisdebatten ved vedtagelsen af de to love, se: Bent 
Jensen (1999), p. 68 ff. 
281 Bryld (1992), p. 137. 
282 Her citeret efter Hans Jensen (1931), p. 47 f. 
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7.2. Debatten om et socialdemokratisk forslag om statsbidrag til 
understøttelseskasser 

Fagforeningerne understøttede så godt man kunne. Men igen var det tydeligt, jf. 
også den øgede ledighed i 1893 og den fortsat udbredte vinterledighed, at 
foreningerne, selv om de økonomisk og organisatorisk set var noget bedre 
forberedte end tidligere, havde store vanskeligheder med alene at løfte opgaven i 
en periode med en betydelig ledighed. Nogle fag med lave lønninger og høj 
ledighedsrisiko var i praksis afskåret fra at give medlemmerne mere end en 
symbolsk understøttelse i tilfælde af ledighed. Dette gjaldt især de ufaglærte, 
herunder den store gruppe af arbejdsmænd.283 Arbejdsmændene var derfor 
fortsat overvejende henvist til den private velgørenhed, pantelånerne, de frie 
fattigkasser og i sidste instans fattigvæsenet, selv om det fremgik af avisindlæg i 
hele perioden fra 1870 til 1900, at dette var en sidste udvej, som kun nødigt blev 
benyttet.  
 
Ved begyndelsen af det nye århundrede var der dog på trods af de økonomiske 
begrænsninger etableret en ganske vist beløbsmæssigt varierende, men fast 
understøttelse i mindst 19 fagforbund og 13 selvstændige fagforeninger med 
tilsammen godt 30.000 medlemmer. Samtidig var de udbetalte beløb stigende fra 
ca. 30.000 kr. i 1897 til op mod 250.000 kr. i 1904.284 Tidspunktet var dermed 
kommet til at kræve statslige tilskud til understøttelseskasserne: I 
rigsdagssamlingerne 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 1900-01, 1901-02 
og 1902-03 blev der af den socialdemokratiske gruppe i Folketinget fremsat 
Forslag til Lov om Bidrag af Statskassen til Understøttelseskasser for 
Arbejdsløse.285  
 
Strategisk var lovforslaget indpasset i den reformpolitik, Socialdemokratiet fra 
midten af 1890’erne sammenfaldende med en fremgang i stemmetallene ved 
valgene udviklede i Rigsdagen og i kommunalbestyrelserne.286 De førende 
socialdemokratiske politikere betonede gang på gang, at overgangen til 
socialismen var evolutionær, og at den kun kunne ske via et flertal i Rigsdagen. 
Samtidig markerede man, at sociale reformer var den eneste vej for samfundet til 
at undgå blodige revolutioner.287 
 
Forslaget om statsunderstøttelse til de arbejdsløse, der blev ført frem syv 
rigsdagssamlinger i træk, gik ud på at bemyndige indenrigsministeren til af 
statskassen at udbetale et beløb på indtil 500.000 kr. årligt til fag- og 

                                                      
283 Jan Peter Henriksen (1985), p. 6. 
284 Aage Vater (red.) (1932), p. 8. 
285 Den i Henhold til Lov Nr. 50 af 27. marts 1903 nedsatte Kommission til Overvejelse af 
Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdomsforsikring (1906), p. 15. 
286 Bryld (1992), p. 139 f. Siden de to første socialdemokrater kom ind i Folketinget i 1884, var det 
efter et tilbageslag ved valget i januar 1887 i øvrigt kun gået fremad. Socialdemokraterne var ved 
at vinde kampen om arbejderstemmerne. 
287 Ibid. p. 139. 
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arbejderforeninger, der havde til formål at understøtte arbejdsløse medlemmer, 
når ledigheden ikke var selvforskyldt. Statsbidragene skulle efter forslaget 
fordeles mellem foreningerne efter disses medlemstal og i forhold til, hvad 
medlemmerne selv ydede i præmie. Statskassens bidrag kunne udgøre op til det 
dobbelte af medlemmernes eget bidrag, dog ikke over 10 kr. årligt pr. medlem. I 
et forsøg på at tage luften ud af kritikken fra højre side i Rigsdagen var der 
indføjet en bestemmelse, der skulle hindre, at arbejdsløshedspengene blev brugt 
som konfliktfond, her gengivet efter Social-Demokraten: ”Har Foreningen flere 
Formaal, er det en Betingelse for at faa Bidrag af Statskassen, at Medlemmernes 
Bidrag til det i denne Lov omhandlede Øjemed udgør en egen Afdeling af 
Foreningens Kasse, som ikke kan anvendes paa anden Maade” (Social-
Demokraten 4.2.1897). 
 
Forslaget blev første gang indbragt den 3.2.1897 af den socialdemokratiske 
gruppe, og det var ledsaget af et forslag om otte timers arbejdsdag, der også 
havde været fremsat i den foregående samling med et beskæftigelsesmæssigt 
sigte. Ved fremlæggelsen refererede Social-Demokraten den 4.2.1897 følgende 
motivation for forslaget: ”Man erkender vel alle, at Spørgsmaalet om 
Arbejdsløse mere og mere trænger sig frem i første Række af dem, der fordrer 
snarlig Løsning. Flere og flere Fag bliver saakaldte Sæsonfag, hvor der kun er 
Arbejde en Del af Aaret. I den sidste Menneskealder er der vel sket en Stigning 
af Arbejdslønnen, men denne er langtfra saa stor, at den kan dække Tabene ved 
Arbejdsløsheden. Mange af Fagforeningerne har derfor maattet tage fat paa den 
Opgave at hjælpe de Arbejdsløse. De magter dog ikke at løse denne Opgave, og 
da det ikke er Offentligheden uvedkommende, at Opgaven røgtes, saa foreslaar 
vi her, at Statskassen yder et Tilskud til de Kasser, der støtter Arbejdsløse, indtil 
et Beløb af 500.000 Kr.”  
 
Politiken omtalte ultrakort forslaget den 3. og den 4.2.1897, men hovedin-
teressen lå klart på en omtale af Rigsdagens behandling af et regeringsforslag til 
nye skattelove. Også Berlingske Tidende, Fyns Tidende, Jyllands-Posten og 
Nationaltidede omtalte summarisk forslagene den 3. og 4.2.1897. Hovedinte-
ressen i det politiske stof var også her koncentreret om regeringens forslag til 
skattelove, og mere generelt var den politiske interesse stadig helt centreret om 
det mulige systemskifte: Hvornår og hvordan? Jyllands-Posten fandt dog anled-
ning til at citere den socialdemokratiske ordfører, ”Maler Jensen”, for stærkt at 
have fremhævet spørgsmålet om ”den stadig voxende Arbejdsløshed, der er et af 
de vigtigste i Nutiden, og at dets Løsning paatvinger sig med større og større 
Kraft” (Jyllands-Posten den 4.2.1897). 
 
Mens omtalen af forslagets fremlæggelse havde været summarisk i alle de store 
aviser med Social-Demokraten som den karakteristiske undtagelse, var 
dækningen af forslagets førstebehandling den 17.3.1897 mere detaljeret, men 
igen fandt man den mest udførlige omtale i Social-Demokraten. 
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J. Jensen indledte sin motivering af forslaget med en henvisning til Grundloven: 
”Allerede i Grundloven er der jo hjelmet alle Statsborgere Statsforsørgelse, naar 
de er ude af Stand til at ernære sig selv. Denne Ret til Statshjælp er jo bleven 
paakaldt af mange og er bleven en trykkende kommunal Byrde, og Spørgsmaalet 
har derfor ofte været oppe, om der ikke fra Statens Side burde gøres noget for at 
hjælpe dem, der kæmper haardt for at holde sig udenfor Fattigvæsenet, hjælpe 
dem, der paa Grund af uheldige Konjunkturer paa Arbejdsmarkedet bliver 
arbejdsløse” (Social-Demokraten den 18.3.1897). Herefter gennemgik Jensen de 
forskellige forslags historik, jf. også fremstillingen i de forudgående kapitler i 
bogen her. Han sluttede fremstillingen med igen at betone, at han fandt, at 
statshjælp til de arbejdsløse var en af tidens mest presserende politiske opgaver: 
”Arbejderne vil ikke gerne have Almisse. De vil helst have Arbejde; men naar 
de ikke kan faa det, naar de har Valget mellem Hjælp fra Fattigvæsenet og Støtte 
fra Statskassen, saa vælger de det sidste; thi det er dog Penge, de selv har været 
med til at tilvejebringe, og Folk i andre Samfundsklasser tager jo ikke i 
Betænkning at modtage Hjælp fra Staten”. Jensen henviste også til forsøg i 
England og Schweiz på at oprette private forsikringskasser. Disse var faldet 
uheldigt ud, og alternativt foreslog Socialdemokraterne så, at arbejderne selv 
oprettede understøttelseskasser for arbejdsløse med tilskud fra staten. 
 
Derefter kom Jensen med en indrømmelse, der kunne udnyttes af de andre 
partier, men som i forhold til fremstillingen i bogen her bekræfter antagelsen om 
de usikre arbejdsløshedstal: ”Man har ikke nogen paalidelig Statistik over 
Arbejdsløsheden i de forskellige Fag, og vi har derfor ikke i vort Lovforslag 
kunnet gaa i Detailjer. Vi ønsker heller ikke, at man her i Rigsdagen skal fortabe 
sig i Enkeltheder og herved tabe det store Princip, der er nedlagt i Lovforslaget, 
af Syne. Det vil ved vores Lovforslag blive Ministerens Sag at have Indseende 
med, hvorledes Understøttelseskassen arbejder, og til dels give Regler derfor. 
Man vil herved indvinde et stort Materiale, som kan hjælpe os til Bedømmelsen 
af, hvorvidt man ved dette Forslag er kommen ind paa den rette Vej”. Jensen 
argumenterede derefter, at mange fagforeninger allerede havde ordnet 
understøttelse for medlemmerne. En væsentlig del blev ydet i form af rejsepenge 
til unge, ugifte medlemmer. Nogle fagforeninger ydede direkte understøttelse i 
60 til 70 dage, i enkelte tilfælde op til 90 dage om året. En statshjælp til denne 
understøttelse ville gavne kommunerne, der ville blive fri for fattigbyrden for 
dem, der uden egen skyld kom i nød. 
 
Til sidst kom Jensen ind på det uundgåelige spørgsmål om, i hvilken 
udstrækning understøttelsen kunne bruges til at finansiere konfliktkasserne: ”Der 
vil maaske kunne indvendes, at Fagforeningerne vilde bruge Statens Penge til 
Understøttelse under Strejke eller Lockout, men herimod har vi allerede taget 
Forbehold i Lovforslaget, hvor der staar, at Arbejdsløsheden ikke maa hidrøre 
fra Arbejdernes egen Optræden. Der løbes altsaa ingen Risiko ved Forslaget. 
Statskassen kan ikke komme til at betale en eneste Øre, hvis ikke 
Indenrigsministeren anerkender den Maade, hvorpaa Foreningerne arbejder”. 
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Indenrigsminister Hørring var ifølge referatet i Social-Demokraten klart 
afvisende. De eksempler Jensen var fremkommet med om statshjælp til de 
arbejdsløse havde været under ekstraordinære forhold, og de havde ikke kunnet 
danne præcedens: ”Her vil man skabe en blivende Institution med Støtte af 
Staten. Det er en rent kommunistisk Opfattelse, der her er kommen frem, som 
det nuværende Samfund slet ikke kan have med at gøre. Enten maa man altsaa 
lave Samfundet om, eller ogsaa maa man vente til det er muligt at foretage en 
saadan Omdannelse. Det kan forsvares at lette en Skattepligt, men aldrig om at 
betale noget tilbage, hvad her jo er foreslaaet”. Fagforeningerne var 
strejkeforeninger i ministerens fortolkning, og man kunne ikke objektivt skelne 
mellem de arbejdere, der var i strejke, og de der var arbejdsløse. Skulle man i en 
ikke nærmere bestemt fremtid alligevel anerkende behovet for hjælp til 
arbejdsløse, måtte denne hjælp formidles i et helt andet regi. Desuden ville det 
være alt for let at overføre midler fra strejke- til arbejdsløshedskassen, og derved 
tvinge statsbidraget i vejret, jf. forslagets bestemmelser om at statsstøtten skulle 
stå i et positivt forhold til medlemmernes indbetalinger. 
 
Social-Demokraten sammenfattede: ”Højres Stilling er klar nok. Til Kirkerne, til 
Kapitalisterne og Arbejdsgiverne og til Forter og Kanoner flotter Højre sig med 
Borgernes Penge, men til Arbejderne har det kun Bebrejdelser og haanende Ord. 
Nuvel, vi skal huske dem paa Valgdagen” (hvorved emnets agitatoriske 
muligheder så var understreget). Om Venstres indsats skrev avisen: ”Ingen af 
Venstres Talere fandt Anledning til at tage Ordet, men da Forslaget blev henvist 
til et Udvalg, tør man vel formode, at Partiet, der gentagne Gange har forlangt 
Statsunderstøttelse til Arbejdsløse, dér vil vise sin Interesse for Sagen i 
Gærningen”. 
 
Politiken dækkede forhandlingerne i udgaven den 18.3.1897. Her blev vinklen, 
at Jensen havde udtalt, at staten selvfølgelig helst burde støtte arbejderne ved at 
give dem arbejde. ”Naar dette ikke kan lade sig gøre, maa den jo paa anden 
Maade yde dem Hjælp”. Indenrigsministeren blev citeret for at benægte, at det 
var statens pligt at skaffe arbejderne arbejde: ”Princippet i dette Forslag er 
imidlertid dette, at Staten har en saadan Pligt, og derfor kan Forslaget ikke 
antages under den nuværende Samfundsordning”. Forslaget var også uretfærdigt 
ifølge ministeren ved, at det kun sigtede på at hjælpe de fagorganiserede 
arbejdere. Endelig blev ministeren citeret for, at statslig understøttelse ville 
svække arbejdernes ansvarsfølelse overfor forpligtelsen til at arbejde. Med andre 
ord: Arbejderne ville blive dovne og kræsne. Principielt afveg dette argument 
ikke fra kritikken af de arbejdsløses brug af fattighjælpen tidligere i århundredet: 
Incitamentsproblemet som argument i den socialpolitiske debat har en lang 
historie også i Danmark. 
 
Dermed var regeringens og Højres stilling afklaret, og J. Jensen blev mere 
agitatorisk: ”Højre er altid enigt om at kritisere de Forslag, der fremkommer fra 
Socialdemokraternes Side, men selv møder de aldrig frem med Forslag. 



220 Debatten fra 1890 til 1907 
 

 

Derimod ser de roligt paa, at Landets Kapitalister benytter sig af uheldige 
Samfundsforhold til at byde Arbejderne en ussel Sulteløn”. 
 
Ifølge Politikens referat havde højremanden, oberst J.G. Colding under 
forhandlingerne foreslået, at man ”mulig kunde gaa den Vej at yde Statstilskud 
til Velgørenhedsforeninger og de fri Fattigkasser for at komme de Arbejdsløse til 
Hjælp” (Politiken den 18.3.1897).288  
 
Berlingske Tidende gengav især den socialt indstillede højremand, Johannes 
Hages indlæg i debatten. Hage var således partiets ordfører i forhold til lov-
forslaget: ”Arbejdsløshed var ofte uforskyldt og en stor Ulykke, men det var 
erfaringsmæssigt – herhjemme som i Udlandet – et af de allervanskeligste 
Spørgsmaal at løse, og Lovforslaget kom alt for let til det ved blot at stille sin 
halve Million til Disposition. Forslagsstillerne havde ikke ydet noget som helst 
Bidrag til det store Spørgsmaals Løsning. Arbejdsløsheden maatte – efter Lov-
forslaget – ikke kunne tilregnes Arbejderens eget Forhold (hvis han vilde under-
støttes gjennem denne Lov), men hvis nu en Arbejder kun af den Grund ikke 
havde Arbejde, fordi han ikke kunde faa saa høj Løn, han vilde have – kunde saa 
hans Arbejdsløshed tilregnes ham? Og Fagforeningerne stod ikke for det øvrige 
Samfund som upartiske Domstole i Spørgsmaalet: Arbejdsløshed ved egen 
Skyld eller ikke – som upartiske uddelere af Statens Midler. Fagforeningerne 
vare, hvad jo Socialdemokraterne selv sagde, socialdemokratiske Fagforeninger” 
(Berlingske Tidende den 18.3.1897). Berlingske Tidende fokuserede med andre 
ord i sin dækning på den antagelse, at fagforeningerne gennem høje lønkrav selv 
bidrog til at skabe arbejdsløshed. Det samme gjorde Jyllands-Posten, der 
ligeledes citerede Hage for det udsagn, at arbejdsløsheden kunne skyldes uvillig-
heden til at tage imod arbejde. Ministerens principielle indvendinger blev også 
gengivet. 
 
Fyns Tidende bragte den 18.3.1897 på forsiden et detaljeret referat af 
Folketingets behandling af det socialdemokratiske forslag. Venstres læsere 
havde formentligt svært ved at sympatisere med Jensens motivation for 
forslaget, som det fremgik af referatet i avisen: ”J. Jensen (Kbhn.) fremhævede, 
at det allerede i Grundloven var nævnt, at Staten skulde forsørge dem, der ikke 
kunde forsørge sig selv. Egentlig burde Staten kunne skaffe alle sine Borgere og 
Borgerinder Adgang til Erhverv, men det er det nuværende Samfund jo ikke i 
Stand til; man maa altsaa holde sig til Forsørgelsesprincippet. Og det var her 
naturligt, at Staten ogsaa bidrog til at støtte de arbejdsløse”. 
 
Socialdemokratiet havde derved mindet læserne om hele den gamle debat om 
statens forpligtelser til at sikre borgerne arbejde. Denne debat havde siden 1848 
været associeret med socialisme eller i indenrigsministerens taktiske 
                                                      
288 Colding var blevet indvalgt i Folketinget ved et suppleringsvalg i Lyngbykredsen med netop J. 
Jensen som modkandidat. Ved valget i 1895 havde hans modkandidat været Borgberg, som han 
kun lige akkurat slog i stemmetal. 
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argumentation: Kommunisme, hvilket instinktivt måtte vække modvilje blandt 
de solide venstrebønder. Minister Hørrings afvisning af forslaget blev således 
karakteristisk nok gengivet i detaljer i venstreorganet:  ”At Staten skulde skaffe 
Arbejde til alle, er et kommunistisk Krav, som ikke kan gjennemføres under den 
nuværende Samfundsorden. Men at hævde Statens Pligt til at forsørge alle 
Arbejdsløse, er jo i Virkeligheden akkurat det samme. Det kan vanskeligt 
forsvares at lade Staten give ½ Million om Aaret til Fagforeningerne; man 
gavner næppe Kommunerne ad den Vej, men svækker snarest den enkeltes 
Ansvar med Hensyn til at skaffe sig Arbejde. Tilmed er det jo Fagforeningerne, 
der erklærer Strejker: alene af den Grund er de kun lidet skikkede til at tage 
Ordningen af Arbejdsløshedssagen i deres Haand. Forslaget er aldeles ikke 
betryggende for Regeringen”. Det var sandsynligvis ganske velovervejet, når 
ingen parlamentariker med tilknytning til Venstre havde fundet anledning til at 
lade sin røst høre under forhandlingerne. 

7.3. Kampagner for en permanent og en ekstraordinær lovgivning 

Med et afvisende Højre og et helt tilbagetrukket Venstre mundede 
førstebehandlingen af forslaget om statstilskud til fag- og arbejderforeningernes 
arbejdsløshedsunderstøttelse ud i det måske ikke overraskende resultat, at det på 
opfordring af Alberti blev henvist til et udvalg, som aldrig afgav betænkning om 
spørgsmålet.289  
 
Emnet var imidlertid alt for vigtigt for Socialdemokraterne, og presset blev som 
nævnt holdt ved lige i de følgende år, da forslaget blev genfremsat.  
 
I december 1901 varmede Social-Demokraten op til dette års runde i Rigsdagen 
med indlæg tidligt på måneden, der skildrede arbejdsløshedens forfærdende 
konsekvenser. Den 7.12.1901 citerede arbejderavisen Venstrebladenes 
Fælleskorrespondent i København: ”Til hver lille beskeden Plads, der averteres 
ledig, melder der sig hundreder af Ansøgere. Selv for at opnaa en enkelt Dags 
Arbejde eller en øjeblikkelig lille Fortjeneste gør mange Stakler sig de største 
Anstrængelser (…). Og saa er der ingen Udsigt til Bedring de første to, tre 
Maaneder”.  Lige under denne orientering blev Højres generalkorrespondent 
citeret for lignende iagttagelser. Derefter kom beskeden: 
 
”I Dag indbringer den socialdemokratiske Gruppe i Folkethinget følgende 
Forslag: 
 

1) Lovforslag om Statsbidrag til Understøttelseskasser for Arbejdsløse; 
2) Lovforslag om Foranstaltninger mod den ekstraordinære Arbejdsløshed; 
3) Lovforslag om Arbejdstid”. 

 

                                                      
289 Udvalget var oprindeligt nedsat for at forhandle om et lovforslag angående arbejdet i bagerier. 
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Det var karakteristisk, at forslaget om otte timers dagen fulgte forslaget om 
understøttelseskasserne og forslaget om ekstraordinære initiativer, idet en 
overgang til otte timers arbejdsdag fortsat blev tillagt positive 
beskæftigelseseffekter. Eller som avisen skrev den 8.12.1901: ”Den 
socialdemokratiske Folkethingsgruppe med J. Jensen som Ordfører indbragte i 
Gaar tre Lovforslag, hvis Hovedformaal er at lindre og afhjælpe den med 
Arbejdsløsheden følgende Nød”. Om forslaget om en otte timers arbejdsdag 
skrev avisen: ”Endelig det tredje Forslag om Lov om Indførelse af 8 Timers 
Arbejdsdag, et Krav, som Arbejderne over hele Verden har sat som deres 
Program og hvert Aar den 1. Maj samler sig om i stedse stigende Tal. Dette 
Forslag søger ikke blot at mildne den Nød, som Arbejdsløsheden fremkalder, 
men vil fjærne en af Aarsagerne til Arbejdsløsheden, den overdrevne Arbejdstid, 
ligesom det vil højne Arbejderklassen hygiejnisk og intellektuelt og derigennem 
hele Samfundet”. Fremstillingen sluttede: ”Vi vil haabe, at det ikke i Aar skal 
gaa som tidligere, at Lovforslag af denne Art fra de andre Partiers Side enten 
modtages med tavs Ligegyldighed eller ogsaa hensyltes i endeløs 
Udvalgsbehandling (…). Det vilde være en smuk Opgave for den ny Regering 
ved gennemførelse af disse Love at vise, at den havde Sind og Vilje til at støtte 
de Tusinder, der uforskyldt lider under Arbejdsløsheden” (Social-Demokraten 
8.12.1901). 
 
Det politiske landskab var da også med systemskiftet i juli 1901 med indførelsen 
af folketingsparlamentarismen og med Venstre i regering afgørende ændret.290 
Og dertil kom, at også forholdene på arbejdsmarkedet havde ændret sig 
væsentligt siden 1880’erne. Begge sider af arbejdsmarkedet var nu 
gennemorganiseret,291 og parterne havde indbyrdes anerkendt de fremtidige 
faglige spilleregler ved septemberforliget i 1899 efter flere måneders lockout, 
der i omfang og varighed havde påkaldt sig international opmærksomhed og for 
arbejdernes vedkommende også en betydelig grad af international solidaritet.292 
Det daværende politiske samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre 
havde også resulteret i en betydelig støtte fra Venstre, der havde været en af 
forudsætningerne for at bringe konflikten til en afslutning. 
 
Alligevel konstaterede Social-Demokraten den 1.1.1902: ”Venstre gi’er ej til en 
Arbejdsløs”, og i oversigtsartiklen ”1901. Den politiske Bevægelse” bragt på 
forsiden samme dag konstaterede arbejderorganet mere generelt, at man ikke 
                                                      
290 Ved valget i 1901, der ledte frem til systemskiftet, fik Socialdemokratiet 14 mand ind i 
Folketinget, hvilket repræsenterede en fremgang på 2 mandater. Ved valget fik partiet 18,8 % af 
stemmerne. 
291 Den første moderne arbejdsgiverforening blev etableret af cigar- og tobaksfabrikanterne i juni 
1875, og herefter gik det hurtigt: I 1885 oprettedes Foreningen af Fabrikanter i Jernindustri i 
København, og i 1896 den landsdækkende Industriens Arbejdsgiverforening og to år efter et 
fællesorgan sammen med håndværkerne i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (Kristian Hvidt 
(1990), p. 349).  
292 Ved lockouten, der strakte sig fra maj til september, blev 35.000 arbejdere udelukket fra deres 
arbejdspladser. 
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”har set noget til de økonomiske og politiske Reformer, der skulde komme 
Befolkningens Flertal til gode. Socialdemokratiet har derfor paa væsentlige 
Punkter stillet sig i Opposition til den Politik, som Venstre-Regeringen hidtil har 
ført”.  
 
Det handlede med andre ord om her lige efter systemskiftet at markere en skarp 
og selvstændig politisk profil i forhold til den gamle alliancepartner. Politisk 
gjaldt det om at profilere mål, især i det sociale spørgsmål, der gik langt videre 
end Venstres, idet socialdemokraterne mere og mere slog på, at Venstre var et 
rent gårdejerparti:293 ”Det stod klart for begge parter, at vejene måtte skilles 
mellem de store klassebevægelser”.294 
 
Blandt de reformforslag Socialdemokratiet havde ført frem, fremhævede Social-
Demokraten forslaget om hjælp af statskassen til de arbejdsløse. Forslaget blev 
tilsyneladende yderligere aktualiseret af, at konjunkturerne ifølge avisen igen var 
for nedadgående, hvilket førte til følgende formaning til avisens læsere den 
2.1.1902: ”Det er ikke endt med, at man i de gode Tider staar i sin Fagforening 
og kræver bedre Vilkaar og ogsaa er i Stand til at gennemføre Forbedringer i den 
Retning; Det gælder i lige saa høj Grad om at staa fast i de daarlige Tider for at 
bevare, hvad der er vundet. Ellers bliver vort faglige Arbejde en Sisyfus-
gærning, hvor vi tilbringer de gode Tider med at rulle Stenen op ad Bjærget og 
lader den rulle ned igen i de daarlige Tider”. Det blev ikke eksplicit, men i sam-
menhængen måtte statstilskud til fagforeningernes understøttelsesvirksomhed 
være et bidrag til, at ”vort faglige Arbejde” ikke blev ”Sisyfus-gærning”.  
 
Omvendt måtte det også stå klart for den tænkende og organiserede arbejdsgiver, 
hvad der naturligvis ikke blev omtalt i Social-Demokraten, at et mere udbredt 
system med anerkendte a-kasser ligesom eventuelle ekstraordinære initiativer 
ville ændre betingelserne for lønjusteringer i økonomiske nedgangsperioder. 
  
For at lovforslaget om ekstraordinær hjælp (”pakkens” punkt 2) skulle få en 
nemmere gang i Rigsdagen, igangsattes den velkendte socialistiske aktivisme: 
Den 4.1.1902 annoncerede arbejderorganet fire møder i anledning af arbejdsløs-
heden, arrangeret af Socialdemokratisk Forbund og Arbejdernes Fællesorganisa-
tion i København. Den 5.1.1902 forudså avisen, at der ville blive stor tilslutning 
til møderne – også fra ”Middelstandens Side”, da den havde materielle interesser 
i en arbejdsløshedslovgivning. Den 8.1.1902 skønnede avisen, at der gik ca. 
15.000 arbejdsløse i København. Systemskiftet havde ikke været et reelt system-
skifte, arbejdsløshedens spøgelse hærgede fortsat, mens enkelte hensynsløse 
spekulanter berigede sig på alle andres bekostning: ”Arbejdsløsheden er den 
giftigste Blomst, den ondeste Frugt af dette System. Det er Kapitalismens 
hæsligste Afføding. Den sniger sig lydløst frem, naar Dagene bliver korte (…)” 

                                                      
293 Jf. også Niels Finn Christiansen (1990), p. 43. 
294 Ibid. p. 43. 
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(8.1.1902), ”Arbejdsløsheden er det kapitalistiske Samfunds Barn. Den dukker 
frem som et Spøgelse netop, naar alle Lagre er fulde og alt bugner af Overflod” 
(9.1.1902). Som i slutningen af 1800-tallet så avisen fortsat en klar sammen-
hæng mellem lønnens størrelse og købekraften i samfundet: Blev lønningerne 
presset ned, faldt købekraften, og ledigheden steg (8.1.1902). Når kapitalisterne 
hævdede, at midlet mod arbejdsløshed var nedsættelse af lønnen – ”saa bliver 
der Plads til flere” – måtte Social-Demokraten spørge: ”Gør man et Hus højere 
ved at tage en Etage af?” (9.1.1902). 
 
Danske socialdemokrater var i stigende grad påvirket af tysk reformisme, og 
selv om det ultimative mål fortsat var det socialistiske samfund, var det 
opfattelsen, at det kunne nytte noget med reformer inden for det nuværende 
samfunds rammer, også fordi disse reformer, i det omfang de blev kontrolleret af 
demokratiske organer, i sig selv fremmede overgangen. Og nu som i anden 
halvdel af 1870’erne var de arbejdsløse den mest håndgribelige dokumentation 
for nødvendigheden af en overgang: ”Enhver tænkende Arbejder ved vel, at 
Arbejdsløsheden er knyttet til det kapitalistiske Samfund, og at den kun kan 
besejres, naar Socialismen har erobret Samfundet. Men allerede under de 
nuværende Samfundsforhold kan Arbejdsløsheden lindres ved at 
Lovgivningsmagten træder til” (8.1.1902).  
 
Den 9.1.1902 refererede Social-Demokraten fra de 4 offentlige møder om 
arbejdsløsheden. Avisen pegede på det stedvise samarbejde med Venstre ved 
tidligere lejligheder, og noterede så samtidig, at Venstre ikke havde ladet sig 
repræsentere ved møderne. ”I Dag er Rigsdagen imidlertid samlet efter 
Juleferien, og vil Venstre hjælpe, finder Partiet nok Midlerne hertil. Stemningen 
blandt Landets Arbejdere kan der ikke tages Fejl af”.  
 
Møderne vedtog en udtalelse, hvor det igen blev betonet, at hele samfundet led 
under forringelsen af arbejdernes købekraft. Statslig understøttelse kunne 
bidrage til at mindske udsvingene i produktion og omsætning. Nogen egentlig 
kriseforklaring blev ikke fremsat, i stedet henvistes igen ubestemt til, at 
ledigheden blev forårsaget af ”den private Spekulation”. Talere på mødet pegede 
dog også på overproduktion som årsag til arbejdsløsheden, og en taler hævdede, 
at den store lockout i 1899 stadig satte sig sine spor i det økonomiske liv. 
 
De socialdemokratiske førere fremhævede, at Venstres håndtering af lovfor-
slaget ville blive ”en Prøvesten for Partiets demokratiske Sindelag. (Stærkt 
Bifald”)”. Af konteksten fremgik det, at socialdemokraterne sigtede mod at 
omforme statsmagten fra ”natvægterstat” – politi og begrænsende lovgivning 
mødte arbejderen altid til overflod ifølge de socialdemokratiske ledere – til den 
sociale stat med ansvar for borgernes trivsel (Social-Demokraten den 9.1.1902). 
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7.4. Et gennembrud i samlingen 1902-03 

Samlingen 1902-03 gav rent faktisk et gennembrud for tanken om anerkendte 
arbejdsløshedskasser. Nu fremsatte også Højres Poul Rasmussen forslag om 
statsstøtte på 120.000 kr. om året under den forudsætning, at 
understøttelsesforeningernes økonomi skulle holdes skarpt adskilt fra 
fagforeningernes. Som Søren Kolstrup skriver: Et kompromis var under 
optakt.295  
 
I næste samling fremsatte Højre igen forslaget, og nu tilsluttede arbejdsgivernes 
formand, etatsråd N. Andersen, sig dette. Aage Vater (red.) (1932) præciserer, at 
Højres forslag søgte at løse opgaven ved oprettelsen af anerkendte 
arbejdsløshedskasser, der skulle modtage statstilskud fra det offentlige, og 
”frembød overhovedet i sin endelige Skikkelse store Lighedspunkter” med det 
kommissionsarbejde, der ledte frem til loven af 1907. Socialdemokraternes 
lovforslag om anerkendte a-kasser var i mellemtiden igen gået i udvalg. I 
samlingen 1902-03 blev forslaget indbragt på ny og atter henvist til et udvalg, 
der imidlertid ikke afgav beretning eller betænkning. Af helt indlysende grunde 
måtte spørgsmålet om forsikring af de arbejdsløse præge om ikke andet 
indlæggene i Social-Demokraten i de kommende år, indtil Rigsdagen i 1907 
vedtog en lov om anerkendte arbejdsløshedskasser, hvilket vil blive temaet for 
kapitel 9 i bind II.  
 
For at fuldende billedet af Rigsdagens lovarbejde i disse år i begyndelsen af 
1900-tallet, kan det endelig nævnes, at regeringen i Rigsdagssamlingen 1903-
1904 fremsatte et forslag om statstilskud til De Fattiges Kasse, der var identisk 
med et lignende socialdemokratisk forslag fra samlingen 1901-1902. Forslaget 
ophøjedes til Lov af 29. Marts 1904 om Statstilskud til ”De Fattiges Kasse”.296 I 
1904 var der yderligere den grund til at give statstilskud til De Fattiges Kasse, at 
kassens oprindelige indtægter fra bidragene i kirkerne var blevet frataget den ved 
loven af 15. maj 1903 om menighedsråd. De frivillige gaver var derefter henlagt 
under menighedsrådenes forvaltning for at fremme en fri kirkelig fattigpleje.297 

7.5. Debatten blandt nationaløkonomer 

Statslige bidrag til de arbejdsløse var et fremtrædende tema i Social-Demokraten 
og tilbagevendende i de øvrige aviser fra midten af 1890’erne, og også blandt de 
socialt indstillede nationaløkonomer i kredsen omkring Nationaløkonomisk 
Tidsskrift blev emnet taget op i anden halvdel af 1890’erne. I 1897 udbrød 
eksempelvis i tidsskriftet en debat om en offentlig hjælp under nye og mere 
tidssvarende former.  
 

                                                      
295 Søren Kolstrup (1995), p. 18. 
296 J.C. Mogensen (1924), p. 14. 
297 De Fattiges Kasse blev i 1913 erstattet af såkaldte Hjælpekasser ved en lov af 29.4.1913  
(ibid. p. 14). 
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”Spørgsmaalet om Arbejdsløsheden eller om de Forholdsregler, ved hvilke dette 
sociale Onde kan forebygges, eller Virkningen af det mildnes, er et af Nutidens 
vigtigste sociale Spørgsmaal”, skrev cand.mag. Birger Hansted i ”Om Forsikring 
imod Arbejdsløshed”.298 Om de sæsonledige hævdede forfatteren: ”Flertallet af 
de Arbejdere, der i daglig Tale betragtes som arbejdsløse i dette Ords snævrere 
Betydning, tilhøre Industrier eller Haandværk, der have en regelmæssigt 
tilbagevendende ”saison morte”, hvor Arbejdet i Faget helt eller delvis er 
standset. Men de i den ”døde” Tid ledige Arbejdere have langt fra alle som 
Arbejdsløse Krav paa Samfundets Medfølelse eller Støtte”.299 Arbejderne i 
bygningsfagene havde, påviste Hansted med en henvisning til Marcus Rubin 
(1893), eksempelvis en højere dagløn end gennemsnittet af faglærte arbejdere, 
og disse håndværkere burde kunne lægge penge til side. Egentlig uheldigt 
stillede var ifølge forfatteren kun de ufaglærte, hvis løn som følge af et 
overvældende udbud af arbejdskraft var for lille til, at de kunne spare op til 
arbejdsløse tider. Desuden de yngste, de ældste og de svagelige faglærte, der 
blev sidst antaget og først afskediget. Og så måske de små mestre og 
industridrivende, der kunne blive lige så hårdt ramt af et økonomisk tilbageslag. 
Forfatteren var imidlertid pessimist med hensyn til muligheden for at opnå et 
dækkende billede af problemets omfang: ”Hvorledes vil man nogensinde kunne 
sondre bestemt imellem selv- eller uforskyldt Nød?” Og forsøgene på fra 
socialdemokratisk side at afdække ledigheden var med Tyskland som eksempel 
tvivlsomme, idet denne statistik havde en meget stærk tendens til at fremstille 
arbejdsforholdene i det mørkeste lys. Man kan i denne sammenhæng måske også 
henvise til de meget høje ledighedstal, der figurerede i Social-Demokraten i 
vinteren 1892-93. 
 
Som et eksempel på offentlig støtte nævnte forfatteren byen Bern, hvor 
kommunen som nok den første offentlige myndighed ydede ”et anseeligt Bidrag 
under den bestemte Forudsætning, at de Arbejdere, der ville nyde godt af 
Forsikringen, ere saa slet lønnede, at de ikke selv kunne afse det Nødvendige til i 
den gode Tid at sikre sig imod de af Arbejdsløsheden flydende Onder”.300 
Forsikringen, der kun kunne udbetales i de tre vintermåneder, blev knyttet til et 
kommunalt arbejdsanvisningsbureau for at sikre rådighedsforpligtelsen. 
Forfatteren konkluderede, at der reelt ikke var tale om en forsikringsordning, 
men en ny form for hjælp, men at initiativet var vigtigt, da hjælpen ikke længere 
havde det forhadte præg af almisse.  
 
I St. Gallen var efterfølgende indført en tvungen ordning, hvor alle arbejdere 
med en vis indtægt skulle være medlemmer. Ved ledighed skulle den arbejdsløse 
kontrolleres to gange om dagen, og alligevel fandt der misbrug sted, fx af 
arbejdere med natarbejde, der uretmæssigt gjorde krav på arbejdsløsheds-
forsikring, selv om de kunne honorere to daglige kontrolbesøg. Politisk havde 
                                                      
298 Birger Hansted (1897). 
299 Ibid. p. 422. 
300 Ibid. p. 436. 
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tanken om statsanerkendte forsikringer derfor af denne og andre grunde ikke 
vundet stærk fremgang i de tysksprogede lande. Men flere tyske 
nationaløkonomer havde ivret for statsanerkendte kasser, selv om nogle af 
frontfigurerne, især professor ved Universitetet i Würzburg Georg Schanz, 
senere var slået ind på tanken om, at den socialt ansvarlige tyske stat i stedet 
kunne benytte sig af tvangsmæssig opsparing, noget den danske magister afviste: 
”Sparetvang hørte hjemme i fordums Politistater, et mere brutalt Forslag kunne 
vel næppe tænkes”.301 
 
Alt i alt var forfatteren ikke totalt afvisende over for forsikringstanken: Man 
kunne konstatere, at arbejdsløsheden var et problem i alle industrilande. Aldrig 
så udbredt som Socialdemokraterne yndede at fremstille den, men alligevel så 
udbredt, at samfundet kunne have et ansvar og en interesse, da mange 
arbejdsløse altid betød en opdrift i antallet af forbrydelser.302 Selv om 
udbetalingerne til de arbejdsløse efter al sandsynlighed langt ville overstige de 
sparede udgifter til politi, dommere, arbejdsanstalter og fængsler, var ”Tanken 
om Forsikring imod Arbejdsløshed ikke uden Udviklingsmuligheder”.  
 
Tidsskriftets redaktør Aleksis Petersen-Studnitz var mere afvisende over for 
arbejdsløshedsunderstøttelse, men til gengæld betinget positiv over for 
tvangsopsparing.303 Obligatorisk arbejdsløshedsforsikring ville give anledning til 
misbrug, passivitet samt en følelse af ufrihed.304 Opsparede midler var derimod 
individuel ejendom, og arbejderen ville ikke være så tilbøjelig til at gå i konflikt, 
hvis han skulle tære på opsparingen under konflikten. Man kunne også direkte 
indsætte en bestemmelse, der forhindrede brug af tvangsopsparede midler, når 
arbejderne gik i strejke uden først at forsøge voldgift. Tvangsopsparing ville 
altså bidrage til et mere harmonisk arbejdsmarked. 

7.6. Den private filantropi levede videre i bedste velgående 

Ved siden af arbejderbevægelsens pres for et statsligt engagement i forsørgelsen 
af de arbejdsløse, og nationaløkonomernes mere teoretiske behandling af emnet, 
levede den private velgørenhed videre i praksis og i de borgerlige aviser. En 
gennemlæsning af Berlingske Tidende i vinteren 1896 til 97 viser eksempelvis, 
at avisen fortsat fokuserede på den private velgørenhed, der antog tusind former 
og kom ind i mange kroge. Kjøbenhavns Understøttelsesforening var stadig 
                                                      
301 Se fx: Georg Schanz (1897). Bogen blev anmeldt positivt af Aleksis Petersen-Studnitz (1897), 
idet anmelderen – uden dog, som han fremhævede at være direkte begejstret for sparetvangen – 
lagde afstand til Hansteds vurderinger: ”Hr. Hansteds Udtryk ere lovligt stærke” (p. 460 f.). 
Schanz pegede bl.a. på, at man ved sparetvang kom ud over misbrugsproblematikken: Arbejderen 
ville kun tære på sin egen opsparing og ikke synde på anden mands bekostning., selv om 
arbejdsgiveren dog ifølge forslaget skulle yde et mindre ugentligt bidrag. Omvendt var 
obligatorisk arbejdsløshedsforsikring tynget af mange problemer efter anmelderens vurdering. 
302 Hansted (1897), p. 457 f. 
303 Jf. også omtalen af Petersen-Studnitz’ skribentvirksomhed i tidsskriftet i 1880’erne i det 
foregående kapitel. 
304 Aleksis Petersen-Studnitz (1897), p. 466 f. 
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aktiv, og opfordrede i en annonce i avisen den 5.2.1897 sine medborgere til at 
støtte foreningen: ”Kravene til Foreningen blive nu stærkere og stærkere. For 
hver Dag, der gaar, forøges Antallet af dem, der under den haardeste Kamp for 
at holde sig oppe, begjære en Haandsrækning”. Samme dag var Foreningen for 
Friskolebørns Bespisning ude i et tilsvarende ærinde, noget mere selektiv i sin 
virksomhed, men dog ikke så selektiv som Understøttelses-Samfundet for 
værdige Trængende, som have været Medlemmer af Kongens Livjægerkorps.  
 
Hver dag bekræftede billedet af en forsørgelsesmodel, der byggede på det 
private initiativ og var tilpasset den konkrete nød. Den københavnske borger må 
have haft en oplevelse af, at uden ham eller hende ville mange simpelthen dø af 
sult, og endnu flere ville leve et ulideligt liv. 
  
Berlingske Tidende dækkede også med stor sympati de få overlevende af de 
tidligste arbejderforeninger, der havde taget arbejderspørgsmålet op på et ikke-
socialistisk grundlag. Den 12.2.1897 gjaldt omtalen Den danske 
Arbejderforening, der trods navnet var en helt lokal forening i Odense. 
Anledningen var foreningens 25 års jubilæum, og Berlingske Tidende var stærkt 
rosende over for aktiviteterne: ”Dens Formaal var at yde Arbejderne reelle 
Goder, og den arbejdede saa lykkeligt i de første Aar, at Socialismen kun fik en 
meget fattig Jordbund i Odense”. Selv anno 1897 stod de svagere i Odense end 
så mange andre steder, og dette kunne man bl.a. takke foreningen for, idet den 
var gået fuldstændig ”uanfægtet af moderne Anskuelser gjennem Tiderne”. 
 
Ved siden af denne insisteren i Berlingske Tidende på den private velgørenhed 
som løsning på det sociale spørgsmål, fandtes også en anden retning i avisen, der 
var stillet ind på den sociale stat, eller i det mindste på at staten påtog sig et 
større socialt ansvar. Dette ses bl.a. i en anmeldelse på forsiden den 5.2.1897 af 
Harald Westergaards skrift Den ældre Nationaløkonomis Opfattelse af det 
sociale Spørgsmaal.305 Westergaards arbejde indeholdt en idehistorisk oversigt 
over merkantilismens og den klassiske økonomis udvikling. Til sidst i skriftet 
kommer Westergaard, der var den dominerende akademiske økonom og 
professor ved Københavns Universitet, dog i positive vendinger ind på det, han 
betegner som ”Statssocialismen”.306 Statssocialismen får dog en blød fortolkning 
i retning af, at staten i stigende grad driver store virksomheder, eksempelvis 
jernbaner, og at staten i flere europæiske lande har påtaget sig forpligtelser over 
for arbejderne. Westergaard nævner også med indirekte brod mod Say og 
ligevægtsøkonomien, at ”mange ere ved at opgive den Forestilling, at 
Overproduktion er umulig, og at der er en naturnødvendig Harmoni mellem 
Forbrug og Produktion”.307 Arbejdsløsheden opfatter han som tidens største 

                                                      
305 Harald Westergaard (1896). 
306 Ibid. p. 132. Om Westergaards virke som økonom og statistiker, se: Niels Kærgård og Th. 
Davidsen (1998). 
307 Ibid. p. 134. 
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samfundsproblem: ”Det er Arbejdsløshedens store Problem, som saaledes 
melder sig med uafviselig Fordring paa at blive løst”.308 
 
I Berlingske Tidende forholder anmelderen sig positivt: Det er et tankevækkende 
og aandfuldt Arbejde, der er støttet paa dyb Indsigt og omfattende Studier, og 
som gjør sin Forfatter Ære”. Bemærkelsesværdig i sammenhængen er – ud over 
selve accepten af Westergaards formuleringer om ”Statssocialisme” – også 
vendinger som: ”Man reagerer mod den individualistiske Ejendomsrets 
ubegrænsede Herredømme, og den kollektivistiske Ejendomsfølelse trænger sig 
frem”. 

7.7. Sammenfatning 

Beløbsmæssigt var den private velgørenhed som nævnt i kapitel 6 stadig 
dominerende i 1880’erne i forhold til de midler, der indsamledes af 
fagforeningerne, men mod midten af 1880’erne fremgår det, at den 
konsoliderede fagbevægelse havde udviklet en organisation, der gjorde det 
muligt med indsamlinger i fagforeningsregi af et betydeligt omfang. Samtidig 
var fagbevægelsen ved at være så organiseret, at flere fagforeninger kunne 
påtage sig en mere omfattende understøttelse af de ledige, hvilket politisk 
mundede ud i forslag om lov om anerkendte a-kasser, der tilbagevendende blev 
fremsat af socialdemokraterne fra og med samlingen 1896-97 med omfattende 
dækning i Social-Demokraten.  
 
Ifølge Social-Demokraten gik arbejderpartiets argumentation på, at netop 
arbejdsløsheden var samtidens største sociale problem, og at det var nedfældet i 
Grundloven, at staten havde pligt til at understøtte de, der ikke kunne ernære sig 
selv. Arbejdsløsheden var et samfundsskabt onde, den enkelte arbejdsløse ikke 
havde noget individuelt ansvar for. Social-Demokraten slog også på, at forslaget 
sikrede, at det kun var de ufrivilligt arbejdsløse, der kom ind under 
understøttelsen, idet indenrigsministeren ifølge forslaget var sikret et indgående 
tilsyn med kassernes virke. Dette tilsyn kunne desuden garantere, at 
arbejdsløshedsunderstøttelsen ikke blev misbrugt som strejkekasser under 
arbejdskonflikter. Forslaget ville med andre ord være neutralt i den sociale kamp 
mellem arbejdere og arbejdsgivere. 
 
Ifølge avisdækningen i de borgerlige aviser fremgik det, at indenrigsministeren 
tolkede forslaget som en knæsættelse af det kommunistiske princip om, at staten 
garanterede alle retten til arbejde. Desuden ville statsanerkendte 
understøttelseskasser trods alle socialdemokratiske forsikringer styrke 
fagforeningerne i deres funktion af strejkekasser, og en understøttelse alene af 
fagorganiserede manuelle arbejdere ville være socialt uretfærdigt. Dertil kom, at 
en statslig understøttelse kunne give incitamentsproblemer, og at arbejdsløshed 
også kunne være selvforskyldt gennem urealistiske lønkrav. 

                                                      
308 Ibid. p. 135. 
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Det fremgik også af avisernes omtale, at Venstregrupperingerne undlod at give 
sig til kende under forhandlingerne i 1896-97. 
 
Med systemskiftet i 1901, hvor folketingsparlamentarismen blev indført, dvs. 
indførelsen af den parlamentariske praksis, at en regering ikke kunne udnævnes 
uden om Folketingets flertal, og hvor Venstre dannede regering, var der al mulig 
grund til for Socialdemokratiet og fagbevægelsen at presse yderligere på for at få 
anerkendte a-kasser indført. Hjælp fra staten til de arbejdsløse med 
fagforeningerne som formidlingskanal ville samtidig lette presset på lønningerne 
under en økonomisk nedgang, og frafaldet fra fagforeningerne ville blive 
mindre, argumenterede Social-Demokraten. Under gode konjunkturer ville 
forekomsten af a-kasser være en tilskyndelse for den enkelte arbejder til at 
melde sig i fagforening. 
  
Blandt nationaløkonomerne havde 1890’ernes stigende interesse for 
”arbejderspørgsmålet” sammenfaldende med den tiltagende industrialisering ført 
til en detaljeret omtale af andre landes erfaringer med arbejdsløshedsstatistik 
med deri indeholdte implicitte krav til den danske statistik.  
 
Overfor tanken om arbejdsløshedsforsikring var man splittet, ligesom man var 
det i spørgsmålet om tvangsopsparing. Blandt fortalerne for tvangsopsparing 
fandt man, at denne ville forhindre misbrugsproblemer og samtidig skabe et 
mere fredeligt arbejdsmarked. Modstanderne fandt politistaten gemt bag 
sparekassebogen.  
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8. Sammenfatning af debatten indtil 1907 

Det fremgik, at de danske aviser under fredskrisen efter afslutningen af 
Napoleonskrigene noterede en udbredt næringsløshed med betydelige sociale 
følger. Blandt de fremsatte løsningsforslag var igangsættelse af anlægsarbejder 
og forbedringer af landbrugets produktionsgrundlag. Forslagene blev dog endnu 
ikke formuleret som krav til statsmagten. Karakteristisk for tidsånden, der var 
stærkt domineret af Malthus’ befolkningslære, var opmærksomheden desuden 
rettet mod en kraftig befolkningstilvækst blandt de fattige, der blev tolket som en 
væsentlig årsag til de samfundsmæssige ubalancer. Enkelte indlæg var 
liberalistiske i deres karakter, idet det som i den klassiske engelske økonomiske 
tænkning blev hævdet, at samfundet blot skulle trække sig tilbage fra økonomien 
og lade det frie, private initiativ råde. Så ville erhvervene regulere sig selv, og 
beskæftigelsen ville udvikle sig tilfredsstillende. 
 
Endnu i 1830’erne var debatten centreret om begrebet ”næringsløshed”, og de 
mere markerede indlæg havde et vidt forskelligt syn på omfanget af et sådant 
problem. Hovedtendensen var, at der ikke blev set overvældende problemer i 
landbruget, men i hvert fald et større indlæg hævdede, at der var en udbredt 
næringsløshed blandt byernes håndværkere fremkaldt af en hård og ureflekteret 
revaluering gennem næsten 20 år. Dermed var det første konkrete krav til statens 
ageren etableret, idet kravet måtte være en lempelse af pengepolitikken med det 
sigte at skabe incitamenter til øgede investeringer med deraf resulterende 
økonomisk aktivitet. Det fremgik også, at en antagelse om en udbredt 
næringsløshed i håndværket blev brugt af de liberale som et argument mod 
Enevælden.  
 
Mere systembevarende kræfter hævdede tværtimod, at der ikke var 
næringsløshed af betydning, at økonomien var i opdrift, og at denne opdrift 
ustandseligt skabte nye behov, der sikrede en effektiv efterspørgsel: Says lov på 
dansk grund. Det betød dog ikke, at regeringen ikke burde gå videre ad en 
liberalistisk vej med ophævelse af en række begrænsninger for 
erhvervsudviklingen, eksempelvis afvikle ufornuftige skatter og skabe 
næringsfrihed.  
 
I 1848 ændrede debatten grundlæggende karakter. For det første og rent 
etymologisk brugtes nu overvejende de nutidige ord ”arbejdsløshed” og ”de 
arbejdsløse”. Disse ord havde sandsynligvis fundet vej ind i det danske sprog 
omkring 1820, uden dog at have været særligt hyppigt brugt på dette tidlige 
tidspunkt. For det andet blev de arbejdsløse herefter tolket som en del af det 
såkaldte ”arbejderspørgsmål”, og den venstreorienterede del af dansk presse 
repræsenteret ved Kjøbenhavnsporten fremsatte stærkt inspireret af de 
revolutionære begivenheder i Paris i foråret 1848 helt kontante krav, der gik 
langt videre end til at problematisere den førte pengepolitik. Blandt disse krav 
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var igangsættelse af offentlige arbejder, udført i store værksteder og med statslig 
kredit, indførelse af næringsfrihed samt oprettelse af et arbejdsministerium. 
Dikteret af den aktuelle krig, men også inspireret af udviklingen i Frankrig, var 
forslag om at sprede leverancerne til hæren og flåden ud på flere leverandører, 
herunder arbejderkontrollerede værksteder, der i parentes bemærket ikke blev 
oprettet i København ved denne lejlighed. Fortaleren for denne løsning så 
bevæbnede arbejdsløse som den bedste garanti for sikringen af 
folkesuveræniteten. Arbejderne selv søgte at løse ledigheden i foråret 1848 ved 
at fordrive tyske håndværkere fra København. Ved disse bestræbelser fik de 
tilslutning fra byens magistrat, der både aktivt og passivt støttede bestræbelserne 
på at rense hovedstaden for tyske svende.  
 
I Almuevennen, der var organ for den spirende bondebevægelse, fandt man 
lignende forestillinger om en vidtgående folkesuverænitet samt om ret til social 
sikring, og retten til arbejde blev gengivet i orienteringen om begivenhederne i 
Paris i foråret 1848. Avisens dækning var dog langt fra så vedholdende og 
programmatisk som i det radikale københavnerorgan. 
 
De meningsdannende nationalliberale kredse udtrykte i løbet af foråret 1848 i 
Fædrelandet en vis sympati for de franske nationalværksteder med dertil 
knyttede beskæftigelsesgarantier, men svingede fuldstændigt om efter 
arbejderopstanden i juni. Herefter advarede Fædrelandet gang på gang mod at 
indføje retten til arbejde i den danske grundlov.  
 
I denne forbindelse udviklede avisen et helt katalog over principielle og 
praktiske argumenter mod tanken om en statslig forpligtelse til at garantere alle 
arbejde i enhver tænkelig situation. Et centralt argument var, at en 
beskæftigelsesgaranti ville skabe dovne arbejdere og påføre staten en finansiel 
forpligtelse, der ville sætte en skatteskrue på borgerne. I rendyrket form måtte en 
rettighedserklæring logisk set føre direkte til socialismen. Rent praktisk ville 
staten også kun i en nedgangsperiode være dårligt rustet. Derimod accepterede 
man en noget blidere formulering i grundloven om, at subsistensløse skulle 
kunne forsørges af det offentlige, hvilket også blev det forfatningsmæssige 
resultat. Og man accepterede, at staten i et vist omfang kunne fremskynde eller 
tage initiativ til visse anlægsarbejder, akkurat som de franske meningsfæller 
havde gjort det under debatten om den franske forfatning. 
 
I den mere populære del af den konservative presse repræsenteret ved Flyve-
posten kan man som i Fædrelandet iagttage en vis sympati for begivenhederne i 
Frankrig indtil Juniopstanden. Derefter slog avisen fuldstændig om. For de 
hjemlige forholds vedkommende advarede avisen mod den politiske gæring 
blandt arbejderne og argumenterede for en styrkelse af politimyndigheden. 
 
Berlingske Tidende fulgte i hovedtræk mønsteret i Fædrelandet og i 
Flyveposten. Først en afventende sympati, dernæst skildring af de tiltagende 
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vanskeligheder for den provisoriske regering og af den belastning 
nationalværkstederne udgjorde for de offentlige finanser og for erhvervslivet. 
Snyd og misbrug blev forbundet med offentlig understøttelse. 
 
Mere overordnet bidrog begivenhederne i Frankrig – nationalværksteder, 
arbejderopstand og forfatningsdiskussion om retten til arbejde – til at skærpe 
spørgsmålets stilling i Danmark, og dét formentlig i en grad som lå langt ud over 
den hjemlige materielle basis for temaet ”de arbejdsløse”, jf. den endnu trods alt 
begrænsede industri i Danmark. Efter 1848 vidste enhver nationalliberal eller 
konservativ med respekt for sig selv under alle omstændigheder, at en 
grundlovssikret ret til arbejde ville føre direkte til socialismen, kommunismen 
eller noget, der var endnu værre. 
 
Debatten om de arbejdsløse fortsatte frem gennem 1850’erne og 1860’erne bl.a. 
aktualiseret af en krise fra 1857-59. En efter nutidens forhold meget høj 
sæsonledighed kombineret med perioder med dyrtid var også med til at holde 
debatten ved lige. I fraværet af en organiseret arbejderbevægelse blev temaet 
primært rejst af arbejderforeninger af filantropisk tilsnit og af enkeltstående 
forfattere og politikere valgt i københavnske kredse. Den eneste debattør med en 
socialistisk tilgang til emnet var Frederik Dreier. Han hævdede til gengæld, at 
arbejdsløsheden først kunne afskaffes, når den industrielle kapitalisme helt var 
trængt i defensiven af arbejdernes egne produktionsforeninger.  
 
Blandt de ikke-socialistiske forslag til at afhjælpe problemet var en offentlig 
tilgængelig arbejdsanvisning drevet af en privat forening eller af Københavns 
Kommune. Formidlingen skulle ved at formidle den ledige arbejde fungere som 
hjælp til selvhjælp, kontrollere om den arbejdsløse reelt var til rådighed for 
arbejdsmarkedet og gøre offentlig hjælp eller understøttelse fra de private 
velgørenhedsforeninger betinget af, at rådigheden og arbejdsløsheden var 
konstateret af arbejdsformidlingen. Herved ville man undgå det paradoks, at 
virksomheder forgæves søgte efter arbejdskraft, mens arbejdere ”kælede for 
deres Dovenskab”.  
 
Ved siden af forslaget om en almindelig tilgængelig arbejdsformidling, der blev 
realiseret i en kortere periode fra juni 1859 til april 1862, blev der desuden stillet 
forslag – men ikke krav – om offentlige anlægsarbejder i krisetider. Det 
absolutte krav om en universel medborgerret til arbejde, som det blev formuleret 
i 1848, blev ikke genfremsat eller debatteret i de behandlede tekster.  
 
I avisernes gengivelse af debatten i Rigsdagen omkring 1860 kunne man 
identificere en fløj omkring de forskellige venstregrupper, der var imod, at staten 
tog initiativ til store anlægsarbejder i krisetider. Et argument var, at krisen skulle 
have lov til at regulere forholdene. Arbejderne måtte også udvise geografisk 
mobilitet og søge arbejdet der, hvor det nu fandtes. Igangsatte man arbejder i 
København, ville det blot forstærke tilvandringen til byen fra landet og derved 
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bidrage til at skabe en potentielt endnu større ledighed. Dette synspunkt skulle 
herefter dukke op fra tid til anden under Danmarks transformation fra et 
landbrugs- til et industriland, hvor væksten i industriens arbejdskraftbehov ikke 
altid stod mål med de rumlige demografiske forskydninger. Uden at henvise til 
krisens selvregulerende virkning indtog Højre lignende standpunkter, og de 
nationalliberale udviste ganske vist en principiel sympati for fx Rimestads 
forespørgsel om igangsættelse af offentlige arbejder i foråret 1860, men var så 
alligevel overvejende enige med de andre grupper i Rigsdagen, selv om man 
som ansvarlig regering ville tilstræbe en fremskyndelse af allerede projekterede 
arbejder.  
 
Samlet set var der dermed ikke megen forståelse blandt Rigsdagens partier for, 
at staten skulle påtage sig et ansvar for de arbejdsløse gennem igangsættelsen af 
anlægsarbejder, og nogen generel statslig forsørgelsesforpligtelse blev kun 
antydet i periferien af debatten. Hverken den revolutionære trussel eller 
arbejdernes kollektive vægt gennem stemmesedlen kunne diktere en sådan 
orientering i tiden mellem 1850 og 1870. 
 
I 1856 blev der med etableringen af De Fattiges Kasse derimod for første gang 
givet mulighed for at arbejdsløse (og syge) kunne få fattighjælp ude i 
kommunerne og sognene uden tab af de borgerlige rettigheder. Midlerne til at 
sikre denne understøttelse var dog begrænsede, idet aktiviteterne i De Fattiges 
Kasse byggede på indsamlinger i kirkerne og blandt private, fra 1867-68 
suppleret med mulighed for bidrag fra de kommunale kasser.  
 
Sigtet med De Fattiges Kasse var igen hjælp til selvhjælp: Ved at give syge og 
arbejdsløse en tidsbegrænset håndsrækning kunne man undgå, at de nødstedte 
varigt kom ind under den almindelige fattigforsorg, med alt hvad der lå i dette af 
stækket selvværd og reduceret personligt initiativ. Det samlede rationale i 
debatten var således af en liberalistisk karakter, dog iblandet et stigende socialt 
motiv. Man ville i et forebyggende sigte hjælpe den flittige arbejder i perioder 
med svigtende beskæftigelse, smidiggøre arbejdsmarkedet via en offentlig 
arbejdsanvisning og tvinge den arbejdssky ledige til at søge arbejde. Den 
samlede effekt ville blive et mindre træk på de offentlige kasser og på borgernes 
sociale samvittighed, dvs. på den private velgørenhed. 
 
I dansk nationaløkonomisk tænkning var holdningen, at det industrielle system 
generelt var i ligevægt, og at heller ikke indførelsen af nye maskiner kunne 
skabe arbejdsløshed. Alligevel erkendte man, at den teknologiske udvikling 
kunne føre til visse omstillingsproblemer, der ville blive mindre, jo mere den 
industrielle produktionsform med tilhørende kreditinstitutioner var udviklet, og 
jo mere infrastrukturen ville tillade en geografisk mobilitet. Omfattende kriser 
ville kun forekomme, når industriherrerne gennemførte en forceret udbygning af 
den faste kapital på bekostning af den variable. Disse kriser ville imidlertid kun 
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være undtagelser fra en generel ligevægtstilstand og som regel ganske 
kortvarige. 
 
I 1870’erne satte Social-Demokraten i stort omfang dagsordenen for den 
politiske debat om de arbejdsløse, men rigsdagens politiske partier formåede 
ikke at behandle de ledige løsrevet fra tidens altdominerende politiske konflikt 
mellem Højre og Venstre, og i den følgende periode blev denne tendens 
fastholdt, hvilket virkede blokerende for de fleste initiativer. En række forslag 
om dispensationer fra lovgivningen vedrørende De Fattiges Kasse eller 
statstilskud via kommunerne til De Fattiges Kasse i år med ekstraordinær 
ledighed faldt således med en enkelt meget begrænset undtagelse i Rigsdagen 
som følge af den indbyrdes konflikt, der stort set lammede alt normalt 
lovgivningsarbejde.  
 
Socialdemokraterne var repræsenteret i Folketinget fra og med 1884, og denne 
parlamentariske platform blev karakteristisk nok brugt til at fremføre forslag til 
hjælp for de arbejdsløse. Et nyt initiativ var forslaget i 1886 om et større statslån 
til Københavns Kommune med det sigte at gennemføre en tiltrængt byfornyelse, 
der samtidig kunne have en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt. Forslaget 
blev bl.a. fremført i samarbejde med den radikale venstremand Trier, og man ser 
her med ”de arbejdsløse” som omdrejningspunkt konsolideringen af et netop 
indledt samarbejde mellem radikale kræfter i Venstre og socialdemokraterne. 
Dette samarbejde skulle pege hen mod dannelsen af en stærk politisk blok frem 
til afslutningen af Første Verdenskrig, hvilket understreger den centrale 
betydning temaet havde for arbejdersiden. Samtidig kan man iagttage, hvordan 
argumentationen omkring de arbejdsløse og kravet om hjælp til disse bliver 
brugt som spydspids ved de socialdemokratiske forsøg på at udvide statens rolle 
i samfundet. Det offentlige burde således ifølge argumenterne kontrollere den 
del af boligmassen, der blev opført for offentlige midler. Social-Demokraten 
forudså: Havde arbejderne først fået foden inden for i Rigsdagen, skulle de nok 
vide i fremtiden at gennemføre en anden omfordeling af samfundets rigdomme. 
 
I alle årene fra slutningen af 1870’erne og frem var initiativerne til at hjælpe de 
arbejdsløse da også legio fra Socialdemokratiets side: Forslag om indførelse af 8 
timers arbejdsdag på kommunale værker, forslag om statsstøtte til 
arbejderstyrede produktionskollektiver, krav om offentlige anlægsarbejder, krav 
om at eftergive modtaget fattighjælp under kriser samt krav om at opretholde 
arbejdernes købekraft. Samtidig blev det som under Pio pointeret af Social-
Demokraten, at de arbejdsløse først definitivt ville forsvinde fra bybilledet, når 
produktionen blev socialiseret. I perioden sker der dog et teoretisk skift fra 
Lasalle til Marx, fra produktionsforeninger til statslig kontrol med produktionen 
– uden at denne overgang dog nødvendigvis skulle følge den rendyrkede 
marxistiske revolutionsteori, idet socialdemokraterne mere og mere var indstillet 
på den gradvise og fredelige overgang, hvor demokrati var en forudsætning for 
socialisme. Med en samfundsmæssig kontrol over produktionen ville denne 
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blive løsrevet fra spekulanternes spil, og samfundets forbrugskapacitet ville via 
en helt anden indkomstfordeling blive bragt i overensstemmelse med samfundets 
produktionskapacitet. 
 
Højre og Højres presse søgte mod midten af 1880’erne – akkurat som Social-
Demokraten havde gjort – at mobilisere stemmer og tilhængere på fremsættelsen 
af et regeringsforslag til bekæmpelse af arbejdsløsheden via beskæftigelses-
arbejder. Også dette forslag faldt.  
 
Nogen gennemgribende indsats fra det offentlige blev under alle 
omstændigheder ikke ydet. Om det var Venstres Visnepolitik, Venstres 
indbyrdes splittelse eller Højres kamp mod Folketingets fortrinsstilling i det 
parlamentariske liv, der var afgørende, er et fortolkningsspørgsmål. Det er også 
et spørgsmål, om Danmark var meget senere med statslige indgreb end så mange 
andre europæiske lande med Tyskland som en væsentlig undtagelse. Det var 
således først i løbet af 1890’erne, at der kom skred i den sociale lovgivning i 
Vesteuropa. Endelig er det også vigtigt at betone, at socialdemokratiet til langt 
ind i 1890’erne endnu var et parti med begrænsede muligheder for indflydelse. 
 
I fraværet af større offentlige initiativer ved siden af den etablerede fattigforsorg 
blev den private velgørenhed fortsat af stor betydning for forsørgelsen af de 
”værdige” arbejdsløse under ekstrem ledighed. Grundtanken var stadig hjælp til 
selvhjælp, hvilket førte til en streng prøvning af modtagernes værdighed. 
Beløbsmæssigt var den private velgørenhed endnu dominerende i forhold til de 
midler, der indsamledes af fagforeningerne. Denne kendsgerning blev udnyttet 
af de borgerlige aviser i meningskampen, men mod midten af 1880’erne fremgår 
det, at den konsoliderede fagbevægelse havde udviklet en organisation, der 
gjorde det muligt med indsamlinger i fagforeningsregi af et betydeligt omfang. 
Samtidig var fagbevægelsen ved at være så organiseret, at flere fagforeninger 
kunne påtage sig en mere omfattende understøttelse af de ledige, hvilket politisk 
mundede ud i forslag om lov om anerkendte a-kasser, der tilbagevendende blev 
fremsat af socialdemokraterne fra og med samlingen 1896-97 til og med 
samlingen 1902-03 med omfattende dækning i Social-Demokraten. 
 
Ifølge Social-Demokraten gik arbejderpartiets argumentation på, at netop 
arbejdsløsheden var tidens største sociale problem, og at det var nedfældet i 
Grundloven, at staten havde pligt til at understøtte de, der ikke kunne ernære sig 
selv. Arbejdsløsheden var et samfundsskabt onde, som den enkelte arbejdsløse 
ikke havde noget individuelt ansvar for. Social-Demokraten slog også på, at 
forslaget sikrede, at det kun var de ufrivilligt arbejdsløse, der kom ind under 
understøttelsen, idet indenrigsministeren ifølge forslaget ville være sikret et 
indgående tilsyn med kassernes virke. Forslaget ville med andre ord ifølge 
Social-Demokraten være neutralt i den sociale kamp mellem arbejdere og 
arbejdsgivere. 
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Ifølge avisdækningen i de borgerlige aviser fremgik det, at indenrigsministeren 
tolkede forslaget som en knæsættelse af det kommunistiske princip om, at staten 
garanterede alle retten til arbejde. Desuden ville statsanerkendte understøttelses-
kasser styrke fagforeningerne i deres funktion af strejkekasser, og en under-
støttelse alene af fagorganiserede manuelle arbejdere ville være socialt 
uretfærdigt. Dertil kom, at en statslig understøttelse kunne give incitamentspro-
blemer, og arbejdsløshed kunne også være selvforskyldt gennem urealistiske 
lønkrav. 
 
Det fremgik også af avisernes omtale, at Venstregrupperingerne undlod at give 
sig til kende under forhandlingerne i 1896-97. 
 
Med systemskiftet i 1901, hvor folketingsparlamentarismen blev indført, dvs. 
indførelsen af den parlamentariske praksis, at en regering ikke kunne udnævnes 
uden om Folketingets flertal, og hvor Venstre dannede regering, var der al mulig 
grund til for Socialdemokratiet og fagbevægelsen at presse yderligere på for at få 
anerkendte a-kasser indført. Hjælp fra staten til de arbejdsløse med 
fagforeningerne som formidlingskanal ville samtidig lette presset på lønningerne 
under en økonomisk nedgang, og frafaldet fra fagforeningerne ville blive 
mindre, argumenterede Social-Demokraten. Under gode konjunkturer ville 
forekomsten af a-kasser være en tilskyndelse for den enkelte arbejder til at 
melde sig i fagforening. 
  
Blandt nationaløkonomerne havde 1890’ernes stigende interesse for ”arbejder-
spørgsmålet” sammenfaldende med den tiltagende industrialisering ført til en 
detaljeret omtale af andre landes erfaringer med arbejdsløshedsstatistik med deri 
indeholdte implicitte krav til den danske statistik. Overfor tanken om 
arbejdsløshedsforsikring var man splittet, ligesom man var det i spørgsmålet om 
en tvangsopsparing, hvor lovgiver skulle forpligte de beskæftigede arbejdere til 
at opspare en del af lønnen til brug ved en eventuel ledighedsperiode. Blandt 
fortalerne for tvangsopsparing fandt man, at denne ville forhindre 
misbrugsproblemer og samtidig skabe et mere fredeligt arbejdsmarked. 
Modstanderne fandt politistaten gemt bag sparekassebogen.  
 
Samlingen 1902-03 gav et gennembrud for tanken om anerkendte a-kasser. Nu 
fremsatte også Højre forslag om statslige midler til understøttelseskasserne 
under den forudsætning, at deres økonomi skulle holdes skarpt adskilt fra fag-
foreningernes. 
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Appendiks 
De arbejdsløse og de fremmede 

1. Problemstillingen 

Før fremvæksten af en organiseret arbejderbevægelse rettede danske arbejdere 
flere gange deres frustrationer mod fremmede befolkningsgrupper, når 
ledigheden var høj eller truede med at blive det. I 1819 var der jødeforfølgelser 
under krisen efter Napoleonskrigene, og i 1848 og igen efter 1864 var det af 
nærliggende grunde tyske håndværkere og teglværksarbejdere, vreden blev rettet 
mod. Beskæftigelsesaspektet blev ikke direkte nævnt i 1819, men både i 1848 og 
i midten af 1860’erne kunne ingen tænkende avislæser være i tvivl om, at 
nationalhadet under hændelsesforløbet var smeltet sammen med håbet om at 
lindre beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet. Da socialisterne fik 
fodfæste i Danmark i 1870’erne var det som en del af en international 
bevægelse. Betød dette så, at man kunne fastholde sin principielle 
internationalisme i tider, hvor arbejdsløsheden for alvor bankede på, og når der 
så samtidig var en betydelig indvandring af arbejdskraft, parat til at arbejde for 
meget lave lønninger?  
 
I dette appendiks skitseres debatten om sammenhængen mellem de indvandrede 
og de arbejdsløse, og den vinkling to af de store redaktioner lagde på temaet. Da 
der i perioden fra 1870’erne og frem til år 1900 primært var tale om 
arbejdskraftvandringer fra Sverige følger dette appendiks alene indvandringen af 
svenske arbejdere. 

2. De svenske indvandrere og en ny fremmedlov 

Endnu frem mod midten af 1800-tallet var vandringer over den danske grænse 
beskedne. Efterhånden som transportteknologien blev udviklet og samfærdslen 
derved billiggjort, tog vandringerne imidlertid til, og i 1901 var andelen af 
fremmede oppe på 3,8 %, hvoraf indvandringen af svenske arbejdere, som nævnt 
var afgørende.309 I 1880 var der 24.000 og i 1901 35.000 svensk fødte, svarende 
til henholdsvis 1,2 og 1,6 % af kongerigets befolkning.310 Til den permanente 
indvandring kom så sæsonarbejderne, der var langt flere. Richard Willerslev 
(1987) anslår for anden halvdel af 1870’erne, at der årligt kom godt 2.000 
svenskere med permanent bosættelse for øje og oven i dette tal skulle måske 
føjes 7.000 eller mere, der kun var her i sommerhalvåret. Alt i alt passerede 
herved årligt mere end 9.000 svenskere grænsen for at søge arbejde fra 1875 til 
1880, der var fem år med høj ledighed, og endnu flere kom i de næste fem år, 
hvor indvandringen kulminerede.  
                                                      
309 Det følgende bygger i stor udstrækning på Willerslev (1979, 1981a, 1981b, 1983 og 1987).  
310 Statens Statistiske Bureau (1905), p. 46. Tællingsdagen var den 1. februar, dvs. at tallene var 
eksklusive sæsonvandrere. 
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Frem til 1870’erne var der fortrinsvis tale om unge mænd fra landdistrikterne 
præget af en fattigdom, som sine steder langt overgik de værste forhold i 
Danmark. Udtrykt på en anden måde var der tale om en indvandring af arbejdere 
i deres bedste alder, vant til hårdt fysisk arbejde med lange arbejdsdage til lave 
lønninger. Efterhånden som industrialiseringen tog til, kom dog flere kvinder og 
flere håndværkere, og selv om majoriteten stadig var fra landet, fik byerne i 
Skåne herved større betydning. Vel ankommet til Danmark fandt det 
overvældende flertal blandt de mandlige sæsonarbejdere beskæftigelse ved jord- 
og bygningsarbejde. Kvinderne fik arbejde som roe- og malkepiger samt i hotel- 
og restaurationsbranchen. De permanente indvandrere var frem til 1870 præget 
af en tilknytning til landbruget. Herefter steg antallet af beskæftigede i industri 
og håndværk kraftigt. I 1901 arbejdede kun en fjerdedel af de svensk fødte i 
landbruget mod 47 % for hele befolkningen. Til gengæld var ikke mindre end  
45 % beskæftiget i fremstillingsfag mod 24 % af befolkningen som helhed.311  
 
Gennem indvandringens karakter var der indlysende muligheder for konfliktstof 
i den tilstrømning af svensk arbejdskraft, der fandt sted på et tidspunkt, hvor 
arbejderbevægelsen kun akkurat var ved at organisere sig: Indvandringen var 
betydelig, og denne arbejdskraft var tilmed for en stor dels vedkommende 
præget af en baggrund med særdeles vanskelige vilkår i fattige landdistrikter. 
Sandsynligheden for, at svenskerne dels kunne skubbe danske ud i arbejds-
løshed, dels kunne virke neddæmpende på løndannelsen, var udtalt, og måtte 
naturligvis opleves som sådan af fagbevægelsen.  

3. Svenskerne og arbejdsløshedsdebatten i Social-Demokraten 

Endnu i 1874/75, hvor Rigsdagen forhandlede en ny fremmedlov, var Social-
Demokraten på trods af det tiltagende antal svenskere forholdsvis åben i 
spørgsmålet om internationale vandringer, mens de borgerlige aviser mest var 
optaget af også under nye forhold at kunne kontrollere de fremmede 
politimæssigt samt sikre, at de ikke kom til at ligge de offentlige kasser til byrde 
i tilfælde af arbejdsløshed eller sygdom.312 For Social-Demokratens 
vedkommende var den endnu igangværende højkonjunktur med en god 
beskæftigelse til stigende lønninger og partiets internationalistiske orientering 
under Pios ledelse formentlig medvirkende forklaringer på, at den nye 
fremmedlov med en liberalisering af indvandringsmulighederne ikke blev gjort 
til nævneværdig debat. Fremmedloven medførte ellers en klar liberalisering i 
forhold til den hidtidigt gældende regulering af fremmedes adgang til Riget. 
Kravet om pas, der allerede var blevet frafaldet i 1862 for svenskere, nordmænd 
og englændere, blev ophævet.313 Med pastvangens afskaffelse harmoniserede 
Danmark lovgivningen til udviklingen i andre europæiske lande. I nogle årtier 
før Første Verdenskrig behøvede rejsende således ikke pas eller 

                                                      
311 Willerslev (1983), p. 126 på baggrund af folketællingen af 1901. 
312 Bent Jensen (2000), p. 64 ff. 
313 Willerslev (1983), p. 150. 
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indrejsetilladelse i størstedelen af Europa, med Rusland som en væsentlig 
undtagelse.314  
 
Mens Social-Demokraten ikke i 1875 havde haft problemer med en mulig øget 
indvandring af fremmede arbejdere, var der imidlertid som omtalt i kapitel 6 
mod midten af 1880’erne stigende vanskeligheder med at holde en rimelig 
beskæftigelse, samtidig med at den svenske indvandring kulminerede, og der var 
derfor udsigt til en noget anden holdning. Tiden var i det hele taget præget af 
vanskelige beskæftigelsesvilkår for de ufaglærte med høj ledighed som følge af 
den fortsatte indvandring af landarbejdere til byerne, og dertil kom bitre 
arbejdskampe.  
 
Vurderingen af svenskerne vekslede i hårdhed, men neddæmpedes formentlig 
fortsat af en bagvedliggende internationalistisk orientering i Socialdemokratiet. 
Niels Finn Christiansen (1992) peger på, at Socialdemokratiets internationalisme 
for det første indebar, at arbejdernes kamp i partiets selvforståelse netop måtte 
være international, hvis socialismen skulle sejre. For det andet indebar den, at 
partiet hævdede, at borgerskabets kamp allerede var internationalt organiseret på 
trods af den i øvrigt tiltagende nationalisme i Europa i 1800-tallets anden 
halvdel. I nordisk sammenhæng udviklede partiets internationalisme sig inden 
for den såkaldte Arbejderskandinavisme, der fra 1886 fik faste organisatoriske 
rammer i form af tilbagevendende kongresser. På disse kongresser drøftedes 
spørgsmål af fælles interesse for de nordiske fagforeninger, herunder 
arbejdsløshedsspørgsmålet.315 Christiansen gør desuden rede for, at 
internationalismen fra Socialdemokratiets første år blev et bærende tema i 
Højres angreb på partiet. Socialisterne blev anklaget for at være udanske: Ja, 
bevægede sig på eller over grænsen for landsforræderi. Omvendt angreb 
socialdemokraterne gentagne gange det nationalistiske Højre for at være udansk 
gennem partiets og Højre-bladenes støtte til brug af udenlandske strejkebrydere 
og i mere generel forstand regeringens accept af den udstrakte brug af fremmede 
arbejdere, der skabte løntryk og arbejdsløshed. 
 
Et eksempel på hvilke problemer, Social-Demokraten tog op, fremgår af en 
artikel den 20.5.1883 – på et tidspunkt hvor beskæftigelsen endnu var god: ”Om 
hvervningen af fremmede Arbejdere her til Landet”. Artiklens direkte anledning 
var, at Aarhus Amtstidende havde offentliggjort en klage fra byens arbejdsmænd 
over, at kommunen alene beskæftigede svenskere ved et igangværende 
broarbejde. Til dette føjede sig rygter om, at kommunen ville engagere 
svenskere ved anlægget af byens nye havn. Social-Demokraten konstaterede, at 

                                                      
314 Tomas Hammar (1964), p. 8. 
315 Martin Grass (1974) bringer en oversigt over kongressernes dagsorden. Af oversigten fremgår 
det, at arbejdsløshedsspørgsmålet blev behandlet på kongresserne i 1886, 1897, 1901, 1907 og 
1912 (Grass (1974), p. 67 ff ). 
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det ikke var noget enestående eksempel. Ved voldarbejdet i København316 og 
ved herregårdene så man tilsvarende, og ved fremtidige anlægsarbejder ville 
historien gentage sig. Alle vidste jo, at den massive indvandring fra Sverige var 
præget af jord- og landarbejdere. Især kunne man forudse, at såfremt det skulle 
lykkes Højre at sætte et fæstningsarbejde i gang omkring København, ville 
skarer af landarbejdere fra Sverige som fra alle egne af Danmark strømme til 
byen og kappes om at underbyde hverandre for at få beskæftigelse.  
 
Resultatet var forudsigeligt: ”De vil bofæste sig, gifte sig, og den Dag, da 
Forterne staar fuldførte, vil de have forøget Hovedstadens Befolkning med en 
mængde fattige Familier, hvis Forsørgere staar arbejdsløse og uden Udsigt til i 
nogen nær Fremtid at opnaa nogen Beskæftigelse. Da vil disse Arbejdere, 
prisgivne Elendigheden, for sent angre, at de lod sig hverve af egoistiske 
Entreprenører, som spækker sig med Udbyttet af Arbejdernes Sved og 
Anstrængelser”.  
 
Estrups forter, som han tilbage i 1877 havde hævdet ville skaffe mange i arbejde, 
ville altså tværtimod ifølge arbejderavisen anno 1883 skabe flere arbejdsløse og 
mere fattigdom ved at tiltrække endnu flere landarbejdere til Hovedstaden, 
danske som svenske. Hvad der ikke blev nævnt i artiklen var, at de indvandrede 
som følge af kort opholdstid i København ville stå udenfor såvel den offentlige 
fattigforsørgelse som hjælp fra Kjøbenhavns Understøttelsesforening. Men selve 
argumentet havde formentligt noget på sig. Det viste lignende anlægs-arbejder i 
andre europæiske storbyer. 
 
Ud fra denne og lignende skildringer ses det, at Social-Demokraten i 1883 med 
al ønskelig tydelighed pegede på, at svenskerne medførte en skærpet lønkon-
kurrence og potentiel arbejdsløshed, og det var langt uden for enhver tvivl 
problematisk.  
 
Alligevel bør man bemærke to ting: Problemet var for det første ifølge bladet 
lige stort, om der var tale om danske eller svenske landarbejdere. For det andet 
var de virkelige skurke i spillet de fæstemænd, og så naturligvis den Højre-
regering, der på trods af sin nationalistiske forklædning tillod import af fremmed 
arbejdskraft. 
 
Og løsningen på problemet? Ja, den fremlægges i følgende passage: ”Det er ikke 
vor Mening, at Døren skal lukkes for enhver fremmed Arbejder – han være 
svensk, tysk eller af hvad Nationalitet han være vil, som vil søge sit Erhverv her 
i Landet. Men vi føler os overbeviste om, at det er i de fremmede Arbejderes 
som i Landets egne Arbejderes egen velforstaaede Interesse, at Tilgang af 
fremmed Arbejdskraft sker saa enkeltvis som muligt, og kun efter eget Initiativ. 

                                                      
316 Her hentydedes til sløjfningen af Københavns gamle vold, der var overdraget til Købehavns 
Kommune i 1867 til nedrivning. 
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Der maa sættes en stopper for Fæstemænds og lignende Spekulanters 
Massetilførsel af Arbejdskraft, der nedtrykker Arbejdslønnen, forøger Arbejds-
løsheden og forarmer den arbejdende Befolkning i det hele taget”.  
 
Ved lovmæssigt at forbyde denne masseimport kunne svenskerne opnå de 
indfødte arbejderes agtelse og venskab, mens de ellers med en ganske slet skjult 
trussel – Social-Demokraten blev også læst på svenske avisredaktioner, der ikke 
usandsynligt kunne lade det danske arbejderorgans artikel indgå i den løbende 
orientering om forholdene i Danmark – ”nu ofte udsætter sig for Uvilje og det 
som værre er, fordi de, ukendt med Forholdene, har akkorderet sig i Tjeneste for 
en lavere Løn end Landets egne Arbejdere er i stand til at arbejde for”. Artiklen 
slog desuden på, at svenskerne som ligestillede klassefæller hurtigst muligt 
burde organisere sig i danske fagforeninger. Endelig sigtede avisen mod at 
påvirke det offentliges beskæftigelsespolitik ved de store anlægsarbejder. 
Kommunerne og staten burde ikke beskæftige fremmed arbejdskraft, når 
danskere gik ledige.317  
 
Forsvarssagen var blevet rejst af Højre med stor styrke siden 1870’erne med 
tyngdepunkt i en land- og søbefæstning omkring København. Som vi så det i 
kapitel 6, havde Estrup også med stor vægt hævdet, at igangsættelsen ville 
forbedre beskæftigelsen. Noget tyder også på, at dette synspunkt vandt genklang 
i nogle arbejderkredse uden for Socialdemokratiet. Fra Esbønderup i 
Nordsjælland, hvor Højre traditionelt stod stærkt, henvendte eksempelvis nogle 
ledige arbejdere sig i begyndelsen af 1880’erne med en adresse til regering og 
Rigsdag for at få fremmet sagen.318 I 1886 havde regeringen på baggrund af en 
provisorisk lovgivning så som omtalt i kapitel 6 omsider fået igangsat 
projekteringen af arbejdet, der da det var kommet i gang beskæftigede godt 
2.000 arbejdere, hvoraf ca. en tredjedel var svenske.319 Arbejdet afsluttedes i 
1894.  
 
I foråret 1887 dækkede Social-Demokraten arbejdsmændenes forsøg på ved 
strejker – i Lyngby og på Kastrupfortet – at forbedre daglønnen. Svenske 
arbejdere blev ifølge Social-Demokraten lokket til landet med falske tilbud om 
høj løn og stabil beskæftigelse, og de var uvidende om, at det drejede sig om 
konfliktramt arbejde. Konfronteret med de faktiske forhold ”udtalte største 
Delen af de svenske Arbejdere sig for, at de hellere den følgende Dag vilde 
vandre ad Landevejen til Helsingør eller København og mulig paa en eller anden 

                                                      
317 I en leder året før – den 29.1.1882 – havde avisen argumenteret for, at selv med en ordning, 
hvor arbejdet var forbeholdt danskere, ville fæstningerne ikke have en positiv virkning. 
Regeringen kunne måske nok påbyde, at arbejdet alene skulle udføres af danskere, ”men det ville 
kun gøre ondt værre; thi medens Danskere rejste Voldene, vilde Udlændingene besætte alle ledige 
Pladser, og naar det ekstraordinære Fæstningsarbejde var færdigt, var Landets egne Børn brødløse. 
De projekterede Fæstningsanlæg bliver en Ulykke for den danske Arbejder”. 
318 Chr. R. Jansen (1981), p. 138. 
319 Hvidt (1990), p. 298. Jf. også Willerslev (1986), der beskriver fæstningsarbejdernes historie. 
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Maade komme tilbage til Sverig end at modarbejde deres egne og danske 
Kollegers Interesser”. De svenske klassefæller fik imidlertid svært ved at leve op 
til det ellers så sympatiske billede, Social-Demokraten her trak op. En lakonisk 
meddelelse få dage senere havde en måske nok så meningsdannende effekt, som 
mange direkte fremmedvenlige eller -fjendske indlæg: ”I Lørdags Formiddags er 
Arbejdet genoptaget paa Ermelundskanalen og Garderhøjfortet, grundet paa, at 
den stadig voksende Tilstrømning af indforskrevne svenske Arbejdere har 
umuliggjort en Forlængelse af Blokaden, indtil de Strejkendes Fordringer var 
imødekommet” (3.5.1887). 
 
Forholdene for arbejdsmændene fortsatte med at være vanskelige, og 
ledighedsproblemet blev fremført som et tilbagevendende argument mod 
indvandring på linje med det løntryk, de svenske og danske landarbejdere 
udøvede. Den 7.9.1887 bragte Social-Demokraten et opråb fra Arbejdsmændenes 
Forbund. Det fremgik, at Aalborg Stiftstidende havde bragt annoncer for at få 
jyske arbejdere til anlægget. Lønnen var imidlertid så ussel, hævdede Social-
Demokraten, at familiefædre ikke kunne forsørge familien. Arbejdsmændene 
måtte derfor advare folk fra provinsen mod at tage arbejde på forterne. Igen ser 
man, at problemet egentlig var den massive tilvandring af landarbejdere. Om 
disse var jyske eller svenske, var mindre afgørende. 
 
Den 25.10.1887 bragte Social-Demokraten en artikel om ”Lyngbys 
Genvordigheder” eller som avisen også skrev: ”Befæstningsrumlens Eldorado”. 
Blandt genvordighederne nævntes så i en i øvrigt humoristisk vinklet artikel 
svenskerne: ”For det første er der blandt den store Mængde fremmed 
Arbejdskraft, som særlig er kommen hertil fra Sverig, en Del Individer, der er 
saa ubehagelige, at man kun kan tænke sig dem i Selskab med Gendarmer, og 
disse to Parter ligger da ogsaa i stadig Fejde, under hvilken henholdsvis Knive 
og Sabler danner det truende Moment (...). Det er Højres Betalingsvilkaar, som 
har fortrængt dansk Arbejdskraft og udefra skaffet os en Del Personer af 
tvivlsom Karakter, som sammen med deres hæderlige, fattige Landsmænd skal 
tjene Skillingerne ved ”Livssagen””. 
  
Mens artiklen i oktober 1887 endnu havde en humoristisk undertone, der tildels 
neddroslede den fremmedfjendtlige holdning, var sagen mere kontant i februar 
1888 i ”Et Brev fra Fæstningerne” (26.2.1888), selv om man stadig forsikrede 
om, at de svenske arbejdere i princippet var at betragte som brødre: ”En Følge af 
den meget fremmede Arbejdskraft er, at medens Arbejdstiden før Jul var 9 
Timer med en Løn på 2 Kr. 30 Øre pr. Dag, blev denne forleden Dag forlænget 
til 11 Timer, medens Daglønnen nedsattes til 2 Kr. pr. Dag. Altsaa 2 Timers 
forøget Arbejde og 30 Øre forringet Indtægt pr. Dag”. Længere nede i artiklen 
blev det igen fremhævet: ”Det store Flertal af Arbejderne er Svenskere”. 
Herefter kom besværgelsen: ”Vi har personligt ikke noget imod disse. De staar 
os lige saa nær som vore danske Brødre”, men...”Naar der hersker Arbejdsløshed 
herhjemme, var det dog rigtigere at beskæftige Landets egne Arbejdere først. 
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Grunden til, at der er rig Arbejdskraft fra Udlandet, ligger da også deri, at man 
herved faar Arbejdet udført betydelig billigere”. Da også materiel og værktøj 
importeredes, konkluderede Social-Demokraten: ”Paa denne maade bliver de 
danske Fæstninger bygget af tysk Materiel med svensk Arbejdskraft. Et smukt 
Udslag af den Patriotisme, Højre har taget Patent paa”. 
 
I et referat den 11.3.1888 fra et møde i Arbejdsmændenes Forbund blev der igen 
klaget over, at man trods overfloden af arbejdskraft beholdt de svenske 
arbejdere, mens man afskedigede danske. Mødets resultat blev en opfordring til 
forbundets bestyrelse om at indgive et andragende til Rigsdagen om, ”at der ved 
Udførelsen af Statens Arbejde tages Hensyn til Landets egne Arbejdere, 
saaledes, at der ikke indforskrives fremmed Arbejdskraft, naar landets egne 
Arbejdere gaar Arbejdsløse”. Den 4.4.1888 meddelte avisen, at forbundet denne 
dag ville tilstille krigsminister Jesper Bahnson sit andragende.320 Som første 
punkt blev det henstillet til ministeriet, ”at der ved Antagelsen af Folk til at 
udføre Arbejdet ved de paa Sjælland paabegyndte Befæstningsanlæg lægges 
særlig Vægt paa, at antage Arbejdere af dansk Nationalitet eller saadanne 
Udlændinge, der har taget fast Ophold her i Landet”.  
 
Den 3.5.1888 genoptrykte Social-Demokraten Bahnsons svar. Specielt til det 
første af arbejdsmændenes krav svaredes ganske henholdende. En bestemmelse 
som den ønskede, var ifølge ministeriet allerede i kraft, og ”er bleven og vil 
blive opretholdt fremdeles, forsaavidt Omstændighederne paa nogen Maade 
tillader det”. Richard Willerslev tolker denne erklæring på følgende måde: ”Der 
var set fra et arbejdersynspunkt ikke megen trøst at hente i dette svar. 
Bestemmelsen var analog med den, der efter sigende blev praktiseret for de 
statslige jernbaneanlæg, hvilket ikke hindrede, at nyrekrutteret svensk 
arbejdskraft blev anvendt i udstrakt målestok”.321  
 
Springer vi nu frem til begyndelsen af 1890’erne, virker det som om, at 
svenskerne alligevel igen mindskede i betydning i Social-Demokratens 
redaktionelle dækning af sammenhængen mellem indvandring og arbejdsløshed, 
formentlig også under indtryk af den stærkere industrialisering i Sverige. En 
mere udbredt dyrkning af sukkerroer i Skåne var ligeledes begyndt at opsuge en 
del af den kvindelige arbejdskraft. Tilgangen af svenske arbejdere var ved at 
falde, selvom det formentlig har været svært at registrere entydigt i starten af 
1890’erne. Antallet af industrielle arbejdspladser var samtidig igen på vej op i 
København. Endelig kan man i referater fra fagforeningsmøder i slutningen af 
1880’erne notere, at de københavnske arbejdere iagttog en øget faglig 

                                                      
320 Oberst Bahnson, der var direktør for Krigsministeriet, havde siden 1870’erne været en af de 
drivende kræfter bag Københavns land- og søbefæstning, fra 1884 som krigsminister, ”han blev 
den, som fra den militære sagkundskabs side skulle føre denne sag igennem” (Ditlev Tamm 
(1996), p. 194 f.). 
321 Willerslev (1983), p. 109. 
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organisering på den anden side af Sundet, og at dette gjorde de svenske 
klassefæller mere fagligt bevidste i det omfang, de kom til Danmark.322  
 
Går man frem til Social-Demokratens dækning af Den fjerde almindelige 
skandinaviske Arbejderkongres i 1892, kan man få et overbevisende indtryk af, 
at forholdene var under ændring. Den danske delegerede J. Jensen kunne således 
i sin beretning med glæde ”notere, at Sydsverig nægtede at forsyne København 
med Skruebrækkere under den store Arbejdsmandsstrejke. Vi takker dem 
derfor” (20.8.1892).  
 
Lige så sigende som denne sekvens, er det måske også, at det nu var en svensk 
delegeret, der refereredes for at tale ”mod Indkaldelsen af fremmed Arbejdskraft 
fra Lande, hvor Arbejderne staar uorganiserede”. Et nyt problem for både den 
svenske og danske fagbevægelse var under opsejling i form af polske 
vandrearbejdere.323 Disse var netop genstand for intens opmærksomhed i Social-
Demokraten i august 1892, forud for og samtidig med kongressen, i tilknytning 
til, at det første kontingent polakker var dukket op. Social-Demokraten fortsatte 
da også med at dække dette stof resten af tiåret, ja helt frem til problemet med 
polakkerne mødte sin definitive løsning næsten 40 år senere.  

4. Berlingske Tidendes dækning af de svenske arbejdere 

I foråret 1887 under strejken i Lyngby nævnes denne ikke i Berlingske Tidende, 
der muligvis bevidst undgik at formidle konfliktbetonet stof fra det, der af 
oppositionen nedsættende blev kaldt Højres ”Livssag”. Senere i maj måned 1887 
dukkede svenskerne også kun op under kriminalstoffet. Den 26.5.1887 meddelte 
avisen, at en svensk kanalarbejder var blevet overfaldet ”i Gjentofte paa denne 
Bys Gade” af en dansk arbejdsmand. Overfaldet blev beskrevet som helt 
umotiveret. Den 31.5.1887 rapporterede avisen om et større slagsmål ud for 
Lygten Kro på Nørrebro mellem stærkt berusede prangere, handelsmænd og 
svenske glaspustere. Koblingen til begivenhederne i Lyngby var kun svagt 
tilstede i den første notits og ikke eksisterende i den anden. Men man aner en 
mere end spændt stemning mellem danske og svenske ved denne tid. 
 
I april 1888 tog Berlingske Tidende omsider forholdene ved fæstningsanlæggene 
op i tilknytning til den fornyede uro blandt arbejdsmændene. Socialdemokratiet 
havde desuden fremsat kritik i Rigsdagen af, at staten brugte princippet med at 
udlicitere større anlægsarbejder, idet ”den herved fremkomne Konkurrence 
skulde indvirke uheldigt paa Arbeidernes Stilling” (Berlingske Tidende 
5.4.1888). Denne debat havde yderligere motiveret avisen, hvilket demonstreres 
af, at Berlingske Tidendes behandling fandt sted i en trespaltet artikel fra top til 

                                                      
322 Se fx referatet i Social-Demokraten af et offentligt møde for malere den 24.9.1886: ”(…) de 
svenske Kolleger, der kommer her til Byen, og som har Kendskab til Fagforeningsbevægelsen, vil 
uden Tvivl slutte sig til os i vor Kamp for Fagets Fremgang”.  
323 Jensen (2000). 
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bund på forsiden den 5.4.1888: ”Om arbeidsforholdene ved Befæstnings-
anlægene”.  
 
Mere generelt hævdede avisen, at staten akkurat som den private virksomhed var 
pligtig til at søge sine arbejder udført så billigt som muligt under den 
forudsætning, at der var garanti for arbejdets forsvarlige udførelse. Den øgede 
konkurrence ville heller ikke føre til tab for arbejderne, men for arbejdsgiveren, 
der som følge af konkurrencen måtte skære i sin egen gevinst. Herefter gik 
avisen over til at behandle forholdene ved fæstningerne. Først konstaterede den, 
at der var samlet en stor arbejdsstyrke bestående af meget forskellige grupper. 
Nogle var københavnere, og ”endskjønt der blandt disse vil findes mange flinke 
Arbeidere, har der ogsaa været en Deel, der frivilligt eller ufrivilligt have 
opgivet Arbeidet, enten fordi de mangler Kræfter og Udholdenhed eller ikke 
vare tilstrækkeligt arbeidsvante ligeoverfor det forefaldende Jordarbeide”. Og – 
fortsatte avisen – det ligger nær at antage, at disse ikke fandt lønnen passende i 
forhold til det uvante arbejde. En eventuel manglende effekt på beskæftigelsen 
for de københavnske arbejdere var dermed selvforskyldt, idet artiklen herved 
mere end antydede, at disse var for blødsødne og krævende til at kunne have 
udbytte af de mange arbejdspladser, anlægget af fæstningerne notorisk bød på.324 
 
Bedre stod det så til for landarbejderne, hvoraf en del var kommet til fra Jylland. 
Disse kunne via akkord opnå gode lønninger. Men også dette kunne være et 
problem ifølge Berlingske Tidende, der oprullede et billede af fuldstændigt 
udisciplinerede arbejdere. Mange udeblev simpelthen, når lønnen var udbetalt. 
Det kunne således bestemt ”constateres, at en meget stor Deel af Arbeiderne, 
naar de tjene mere end de netop behøve, holde Ferie, indtil det tjente Overskud 
er opbrugt (...). Navnlig paa Mandagen, den første Arbeidsdag efter Lønnings-
udbetalingen” udeblev folk. Med penge på lommen blev landarbejderne også 
fristet til at tage tilbage til provinsen. Fristelsen var særlig stor i høsten, hvor 
høstarbejdet og -gilderne lokkede. I det hele taget – mente journalisten – var der 
tale om en opløsning i tiden af den gode arbejdsmoral. Problemet var så udtalt, 
at entreprenøren periodisk ligefrem manglede arbejdskraft på trods af påstandene 
om mange arbejdsløse i Hovedstaden.  
 
Om brugen af udenlandsk arbejdskraft, hævdede avisen: ”Vi staae her ved et 
Principspørgsmaal om, hvorvidt der i Almindelighed bør træffes særlige 
Foranstaltninger til Beskyttelse af Landets egne Arbeidere mod fremmed 
Konkurrence”. I den videre gennemgang argumenteredes for, at det burde man 
ikke. Andre lande havde ikke lignende restriktioner, men adlød de økonomiske 
grundlove for arbejdskraftens fri bevægelighed. Danske arbejdere profiterede 
også selv af det internationale arbejdsmarked, eksempelvis arbejdsløse 
bygningshåndværkere, der fandt beskæftigelse i Hamburg. I Danmark havde 

                                                      
324 Jf. Jansen (1981), p. 137: ”Betydningen af Københavns befæstning for beskæftigelsen er klart 
erkendt i dag”.  
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tilstrømningen af svenske arbejdere ”kun tjent til at udfylde ledige 
Arbejdspladser, saa at den hverken deelvis har fortrængt Landets egen 
Arbeidskraft eller har influeret paa Arbeidslønnen”. Forholdet var ganske 
tilsvarende ved fæstningerne. Enhver dansker, der ville og kunne arbejde, fik 
ansættelse. Hertil kom, at der faktisk fandtes bestemmelser for Krigsministeriets 
anlægsarbejder, der favoriserede danske arbejdere. Kun udlændinge med fem års 
ophold i landet kunne få arbejde på lige fod med danskere, selvom avisen måtte 
vedgå, at forholdene ved fæstningerne var så specielle, at dette krav var fraveget. 
Alligevel havde flertallet af de fremmede været bosat i landet i mere end fem år.  
 
Under alle omstændigheder, konkluderede Berlingske Tidende, var den 
socialdemokratiske anke over brugen af fremmed arbejdskraft ret beset 
upassende, ”da denne Retning jo ellers ynder netop at udviske de nationale 
Grænser”. 

5. Sammenfatning af debatten om de svenske arbejdere og 
arbejdsløsheden 

Endnu omkring 1875 var indvandringen af udenlandske arbejdere ikke så 
presserende, og beskæftigelsen under disse års højkonjunktur ikke så ringe, at 
det gav sig udslag i den socialdemokratiske debat om fremmedloven af 1875. 
Mentalitetsmæssigt var partiets ledelse internationalister, og dermed i princippet 
solidariske med klassefæller fra andre nationer. I teorien burde man derfor kunne 
magte at være svenskerne venligt stemt – sålænge de blot ville organisere sig 
fagligt – da de dukkede op for at blive et mærkbart indslag på arbejdsmarkedet.  
 
I de hårdeste år i midten af 1880’erne med høj ledighed og mange 
arbejdskonflikter blev det imidlertid, måske ret forudsigeligt indvandringens 
størrelse taget i betragtning, svært at fastholde sympatien. Det fremstod mere 
end tydeligt, at svenskerne helst burde blive hjemme. Offentlige arbejder burde 
reserveres til danske arbejdere, så disse ikke gik ledige, og fæstemændenes 
import af arbejdskraft burde forbydes. Avisen var formentlig også under stærkt 
pres fra de aktioner og stemninger, der blev udviklet hos de ufaglærte arbejdere, 
der krævede dansk arbejde på danske hænder. Det er dog karakteristisk, at 
avisen selv i de værste kriseår med enkelte undtagelser afstod fra at indtage 
direkte fremmedfjendtlige positioner. Svenskerne blev i hovedsagen hverken 
fremstillet som hidsige, grådige, upålidelige eller mindre begavede, karaktertræk 
der ellers typisk slår igennem i xenofobiske skildringer, der agitatorisk bygger 
på brug af tilbagevendende stereotypier. 
  
Højres medier, her i kapitlet repræsenteret ved Berlingske Tidende, indtog i 
1880’erne udelukkende en accepterende holdning begrundet i en vag henvisning 
til liberalistisk teori, ifølge hvilken arbejdskraften skulle kunne bevæge sig frit. 
Berlingske Tidende henviste også til en svækket arbejdsmoral, hvor danske 
arbejdere rejste hjem eller holdt ferie, så snart de fik penge på lommen. 
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Arbejdsmoralen i Danmark var altså nødlidende, og her havde svenskerne en 
mission, idet avisen insisterede på, at alle arbejdsvillige danskere kunne finde 
beskæftigelse. 
 
Mod midten af 1890’erne, hvor en højkonjunktur var under udvikling, virker det 
så, som om også Social-Demokraten kunne tage mere afslappet på svenskernes 
tilstedeværelse. Man kunne nu igen slå på betydningen af den internationale 
solidaritet ved de tilbagevendende skandinaviske arbejderkongresser. De 
ubehagelige sammenstød på et hårdt presset arbejdsmarked mellem danske og 
svenske var sandsynligvis under afvikling, også under indtryk af at en helt ny 
gruppe af fattige arbejdere var ved at dukke op på scenen: Polakkerne.  
 
Berlingske Tidende så på intet tidspunkt de fremmede arbejdere som et problem 
på arbejdsmarkedet. Danske arbejdere kunne få det arbejde, de ville, på 
fæstningsanlæggene. Problemet var imidlertid, at mange af de danske arbejdere 
var for blødsødne og krævende. Mange repræsenterede også en helt upålidelig 
arbejdskraft, der forlod arbejdet, så snart de havde penge på lommen. Her fik de 
hårdføre og nøjsomme svenske arbejdere så deres berettigelse. 
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