
På langt sigt er det således hensigten at få
skabt opmærksomhed omkring de danske al-
derdomsforsørgelseskassers arbejde i by og på
land. Det vil bl.a. også sige de iværksatte for-
søg på nogle af datidens vigtigste industrivirk-
somheder. Artiklen sætter derfor fokus på
sammenfaldet mellem den socialistiske be-
vægelses fremgang herhjemme først i 1870er-
ne og det voksende sociale tiltag, der fandt
sted hos nogle af landets mest indflydelsesrige
industriejere og aktieselskaber.3

Der påbegyndtes et ret omfattende græs-
rodsarbejde inden for alderdomsforsorgen, og
hermed var flere årtiers erfaringer til rådighed,
da socialloven blev vedtaget i 1891.

Det ville være ønskeligt, om alderdomsfor-
sørgelseskassernes virke i højere grad end
hidtil måtte blive inddraget ved kommende
forskningsopgaver over de ældres forhold i
1800-tallet.4

Individualismen, liberalismen 
ca. 1850 – 70
Etableringerne fandt sted omkring skillelinjen
mellem det isolerede agrarsamfund og indu-
strialiseringsprocessen, hvorunder – kort sagt
– formuer koncentrerede sig, mens almisse-
nydernes antal steg. En omfattende social
omstrukturering baseret på (hjælp til) selv-
hjælpstanken var imidlertid undervejs, samti-
dig med at den socialistiske bevægelse var i
fremgang.

Et udbredt ønske blandt den bedrestillede
del af befolkningen var at få bremset de sti-
gende fattigudgifter og forhindre, at endnu
flere ellers socialt velfungerende mennesker
skulle ende som almissenydere. Alene i 1867
skønnes godt 25 % af alle københavnere at
have været afhængige af det offentlige fattig-
væsen.5 Desuden bredte ønsket sig om at sikre
en fast, dygtig og tilfreds arbejderstand, som
ville være afvisende overfor en truende, ud-
giftskrævende socialisme. Med i de socialisti-
ske tanker fulgte også kravet om den direkte
statshjælp til alderdomsforsørgelse, samt ge-
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Fast job og god indtægt er i dag
en væsentlig betydning for, at den
enkelte borger kan opnå et øko-
nomisk supplement til alderdom-
men. I udviklingen ligger imidler-
tid også faren for, at der graves
dybere kløfter mellem danskerne. 
I forsøget på at afhjælpe det fortsat
voksende antal ældre medborgeres
problemer har kendskabet til tid-
ligere gjorte erfaringer indenfor 
alderdomsforsørgelsen fået sin ak-
tuelle berettigelse. Forskningen om-
kring den tidlige alderdomsforsorg1

har imidlertid fokuseret meget på
initiativer og diskussioner inden for
lovgivningsmagten og centraladmi-
nistrationen2 Modsat har interessen
været minimal for de mere privatop-
rettede – og decentrale forenings-
initiativer, der opstod i årtierne op
til vor første alderdomsunderstøt-
telseslovs ikrafttræden 9. april 1891. 



nerelle lønforhøjelser som kompensation mod
stærke prisstigninger.

Den gryende industrialisering herhjemme
skabte sine mærkbare ændringer i samfundets
struktur, og lovgivningsmagten havde måttet
opstille nye rammer for det økonomiske liv,
hvilke indebar både et friere økonomisk sam-
kvem med udlandet og arbejdskraftens frie
bevægelighed. Men mange håndværksarbej-
dere havde med den deraf følgende ophævelse
af lavsvæsenet mistet et hidtidigt vigtigt soci-
alt sikkerhedsnet – også når det gjaldt en
hjælp til alderdommen.

Inspirationskilder
I årene efter Næringslovens indførelse i 1862
forsøgte flere lav at videreføre støtten til uar-
bejdsdygtige medlemmer, men da lavene ale-
ne var henviste til egne kræfter, mislykkedes
bestræbelserne. Enkelte københavnske lav
havde imidlertid gennem opsparede midler
bygget friboliger, stiftet legater eller fortsat
deres uddelinger af mindre pengeydelser til de
ældre medlemmer. Muligheden for ad denne
vej at indhøste hjemlige erfaringer til de kom-
mende virksomhedskassers etableringer gen-
nem årene 1870 – 75 var således tilstede. In-
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Lavenes alderdomsunderstøttelse
(I København)
Aftægt var en hjælp for de bedre stillede ældre
på landet, men i byerne måtte alderdommen
sikres på anden måde. Fra gammel tid funge-
rede byernes håndværkslav som faglige fore-
ninger, men de var også syge-, begravelses- og
hjælpekasser for deres ældre medlemmer.
I forbindelse med finansminister C.N.Davids
udskrevne idekonkurrence i 1865 – i forsøget
på at afhjælpe den tiltagende sociale nød –
blev følgende optælling offentliggjort over de
københavnske lavs alderdomsforsørgelse.
Kilde: Paril Burmeister, Om Syge- og Alderdomsfor-
sørgelseskasser, 1867, s. 97 – 98.



spirationskilden var vigtig især nu, hvor tan-
ken om at sikre den trygge alderdom var ble-
vet en “hovedhjørnesten” i de sociale tiltag,
efter at syge-, spare-begravelses – samt for-
skellige understøttelseskasser havde vundet en
større udbredelse herhjemme. Det vil sige, at
den brede forståelse for den akutte sygdom
var etableret, mens det var en langt alvorlige-
re udfordring at få specielt småkårsfolk med
knappe økonomiske ressourcer overbevist om
det fornuftige i en sådan langtidsinvestering.

Ønskedes der fra virksomhedernes side
yderligere inspiration, kunne de blot rette
blikket mod vore nabolande. Landretten i
Preussen havde f.eks. allerede i 1794 gjort la-
venes pligt til at sørge for deres syge og træn-
gende arbejdere retlig bindende. I begyndel-
sen af 1800-tallet forandredes grundlaget for
landets økonomiske forhold imidlertid så me-
get, at et edikt af 2. nov. 1810 ophævede lavs-
tvangen.6 Således brød også her – årtier tidli-
gere end herhjemme – for en stor del de ram-
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“Lavtlønnede hæver pensionen i utide” .
I dag – som i forrige århundrede – ligger der en udfordring i at få mindrebemidlede danske bor-
gere overbevist om det fornuftige i en langsigtet pensionsordning.
Kilde: Aarhus Stiftstidende 29. 5. 1995.



mer sammen, indenfor hvilke de trængende
arbejdere hidtil havde fundet deres understøt-
telse.

Nogle af de ældste tyske alderdomsforsør-
gelseskasser man kan påvise er bjergværksar-
bejdernes “Knappschaftscassen”, men også
senere oprettelser som alderdomsforeningen i
Aachen og “Die Gegenseitigkeit” i Leipzig
bør fremføres.7

Modsat i Tyskland var alderdomsforsørgel-
seskasser under statens garanti mere alminde-
lige i England og Frankrig. Ikke mindst “Buil-
ding Society”- og “Friendly Society” tankerne
vandt gehør hos mange englændere.8

Hjemlige reaktioner – 
private og officielle
Godt inspireret af udviklingen ude i Europa
bekendtgør selvhjælpsbevægelsens blad, Ar-
beideren i 1875, at man desværre endnu her-
hjemme med en vis frygt havde forbigået
spørgsmålet om en alderdomsforsørgelse for
arbejderne.9 1. aug. samme år noteres imidler-
tid, at flere virksomheder allerede havde op-
rettet alderdomsforsørgelseskasser, idet det ly-
der “Selv om man udelukkende vil holde fast
ved Alderdomsforsørgelsen, har man dog fle-
re Steder ved mindre Fabriker indrettet saa-
danne”.10

At ønsket om den trygge alderdom var ble-
vet en “hovedhjørnesten” i tidens sociale til-
tag bekræftes ved, at bladets læsere gentagne
gange gøres opmærksom på, at også andre
midler måtte kunne tages i anvendelse for at
afhjælpe arbejdernes akutte alderdomsproble-
mer – som tanken om en overskudsdeling.
Denne havde i 1875 endnu ikke vundet indpas
her i landet, og så vidt bladet vidste, var tan-
ken ikke blevet afprøvet andre steder end på
herregården “Dragsholm” i Odsherred, og
navnlig var der intet som helst forsøg blevet
gjort i fabrikkerne – som det f.x. var tilfældet
i Bayern.11

Også pastor Hans Chr.Sonnes anbefalinger
til grundlæggelsen af hjemlige husholdnings-
foreninger blev rost. Baggrunden hentedes fra
Rochdalesammenslutningens resultater i Eng-

land, og Sonne lavede herefter sine udførlige
udregninger i forsøget på at udbrede ideen om
de kombinerede husholdningsforeninger og
spare-, alderdomsanstalter.12 Der blev foreta-
get flere forsøg som på Bornhom – i Nexø og
umiddelbart nord herfor i landsbyen Aarsdale.

Den hjemlige udvikling med bl.a.det vok-
sende antal almissenydere resulterede i, at der
i løbet af årene 1866-75 blev iværksat 3 større
socialstatistiske undersøgelser:

“Den 2. Sygekassekommission”, “Den sto-
re Fattigkommission” og “Arbejderkommissi-
onen”. Forsøget på at afhjælpe de ældres pro-
blemer indgik i alle disse kommissioners ar-
bejde. På baggrund af tidens tendenser var det
bl.a. “Arbejderkommissionen”s sigte at under-
søge, om det burde være enhver arbejders
pligt at bidrage til en alderdomsforsørgelses-
kasse, og om det burde pålægges enhver ar-
bejdsgiver at yde tilskud i forhold til den ud-
betalte løn. At pålægge myndige personer
tvang og formynderskab var dog endnu for
meget i strid med “den borgerlige udvikling”.
Kun en moralsk tvang gennem den personlige
påvirkning forekom at være legitim. 

Alt i alt kan man omkring 1874 konstatere,
at et alderdomsforsørgelsessystem viste sig at
kunne indrettes på adskillige måder og kombi-
nationer. Der kan blot nævnes: Frivillighed el-
ler tvang i tilslutning som i finansiering, gen-
nem kapitalopsparing, gennem individuel –
eller arbejdsgiverfinansiering, betalt over ge-
nerel beskatning, særbeskatning, betingelses-
løse ydelser og ydelser på bestemte vilkår etc.
eller ved hjælp af en “pay-as-you-go”-finansi-
ering.13 Det vil sige, at de enkelte års udgifter
umiddelbart blev finansieret gennem årets
løbende indtægter. Der blev derfor ikke fore-
taget nogen fondsopsparing.

Den socialpolitiske debat blev ikke mindst
båret frem af skatteborgere, der ønskede be-
sparelser. Hertil kom de udbredte omsorgstan-
ker i forbindelse med krigen 1864. Den socia-
le indsats foregik bl.a. gennem et velgøren-
hedsarbejde, der også var til grund for en hid-
til noget overset “hjælpevilje”, hvis udgangs-
punkt var retfærdighedssans og medmenne-
skelighed fremfor økonomisk- og magtmæs-
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sig vinding.14 Godt inspireret af de religiøse
og socialfilantropiske diskussioner udsprunget
fra kredsen omkring enkedronning Caroline
Amalie på Sorgenfri Slot.15 Der var således
ved slutningen af 1860erne stiftet ikke så få
alderdomsforsørgelseskasser i de godsdomi-

nerede områder øst for Storebælt.16 Det var
bl.a. på den baggrund, at Arbeideren i 1875
kunne konstatere, at nu fulgte også industrien
med i bestræbelserne på at opnå en lokal fun-
gerende alderdomsforsorg.
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Den Franklinske Livsstil
1700-tallets fordringer om et mådeholdent liv var en væsentlig baggrund for 1800-tallets libera-
listiske selvhjælpsbevægelses tanker. Ikke mindst den amerikanske præsident Benjamin Franklins
(1706-90) 13 dyder afspejler sig tit i datidens litteratur. Dyderne fremtoner tidligere i både 
herrnhutternes og benediktinermunkenes leveregler med deres udgangspunkt i 1. Tim. 3: 8 ff.
(Paulus formaner her menighedstjenerne om deres personlige arbejde og livsførelse). 
I dag er dyderne bl.a. rammen for vore hjemlige diakoners levevis og arbejde – hvori en vigtig
grundpille er omsorgen for de ældre.
Kilde Leif Mousten, Idenditet og udvikling, 1990, s. 198.Finn Andersen: Bær hverandrews byrde..., 1991, s. 219.



Materialesøgning
I en forudgående undersøgelse over Dan-
marks efter sigende tidligst (1849) oprettede
alderdomsforsørgelseskasse på Frijsenborgeg-
nen,17 havde nedenstående 3 kildegrupper vist
sig så givtige med oplysninger, at et lands-
dækkende projekt kunne påbegyndes. Det er
dette projekt, der danner basis for denne arti-
kel.18 Ved brugen af de nævnte kilder åbnedes
der også op for en indledende registrering af
industrikasserne 1870 – 75, inden materiale-
søgningen for alvor begyndte i de stedlige ar-
kiver.

1. Datidens udgivelser til fremme af selv-
hjælpstanken.
Her skal særligt fremhæves den allerede om-
talte udgivelse Arbeideren 1868 – 76, idet bla-
det fortløbende optog meddelelser om de koo-
perative foreningernes virke. Foreningsbeskri-
velserne strækker sig fra de længere indlæg til
blot notitser, men samlet giver de en pæn ori-
entering omkring tidens oprettelser.

2. De udarbejdede amtsregistranter fra 
“Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA).
Arbejdet med de mange lokalarkiver afslørede
imidlertid i flere tilfælde, at de opgivne regi-
streringer ikke altid svarede til realiteterne.
Dette gælder desværre en noteret alderdoms-
forsørgelkasse på Helsingør Jernskibs- og
Maskinbyggeri, for hvilken det ikke hidtil er
lykkes at finde materiale.19

3. Egns-, by- og industrihistoriske fremstillin-
ger over de aktuelle købstæder og distrikter.
Som undersøgelserne skred frem i by og på
land (- Sønderjylland) opsporedes godt 70 ini-
tiativer, hvoraf de 13 er deciderede virksom-
hedskasser i byerne. Det eksisterende kilde-
materiale herfra har kunnet give en god ind-
sigt i kassernes daglige virke bl.a. via en gen-
nemgang af målgrupper, tilslutning, admini-
stration, finansiering samt ikke mindst om-
kring pensionsbestemmelser og – størrelser.
Men inden da gives en kort oversigt over de
implicerede virksomheder.

Brancer, lokaliteter – 
yderligere inspirationskilder
Med industrialiseringen, landbrugets frem-
gang og hele infrastrukturens udbygning på
grund af den øgede samhandel viste det sig ik-
ke overraskende, at 6 af de 13 alderdomsfor-
sørgelseskasser var etableret på skibsværfter-
ne, jernstøberierne og maskinfabrikkerne. 

Her følger de 6, hvis produktion hovedsagelig
bestod af de stadig mere efterspurgte varer in-
denfor landbrugsmaskiner, bygnings-støbe-
gods og transportmidler. (Paranteserne henvi-
ser til antal beskæftigede det pågældende
år):20

Burmeister & Wain, Kbh. (1872: 960), J. G. A.
Eickhoff, Kbh. (1872: 113), Møller & Jochum-
sen, Horsens (1872: 100), M. P. Allerup,
Odense, N.A.Christensen, Nyk. M. (1872: 60)
og Rasmus Møller, Fåborg (1882: 10).

Den gren indenfor tekstilindustrien som i det
her behandlede tidsrum kunne fremvise den
kraftigste udvikling, teknisk som beskæftigel-
sesmæssigt, var tøjfabrikkerne, inkl. bomulds-
væverierne. 2 af landets 5 største væverier lod
sig repræsentere:
L. Bierfreund, Odense (1872: 101) og Bloch &
Andresen, Fredericia (1872: 187).

Med hensyn til nærings – og nydelsesmiddel-
industrien, henholdsvis: 
Dampbrænderiet H. Asmussen, Fåborg (1882:
30), Brdr. Erhard og Johan Frederiksens suk-
kerfabrik “Lolland” (1874-75: ca. 100) og
tobaksfabrikant Søren W. Bruun, Kolding.

Endelig fandtes oplysninger vedrørende den
igangsatte alderdomsforsorg på:
Pianofortefabrikken: Hornung & Møller, Kbh.
og stenhuggeriet: Sonne & Sode, Nexø.

Foruden hovedstaden er der tale om arbejds-
pladser i købstæder med et egentligt industri-
elt gennembrud 1855 – 72: Det er karakteri-
stisk, at disse byer er beliggende ved de etab-
lerede jernbaner og havne med den dermed
lette adgang til råstoffer og markeder.
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Årene 1870 -75 kendetegnes ved sin krafti-
ge højkonjunktur, der bl.a.blev baseret på be-
tydelige eksportprisstigninger med en gunstig
handelsbalance til følge. Hertil kom en for-
øget og mangesidet indenlandsk efterspørgsel,
der styrkede tendenserne: stordrift og produk-
tionskoncentration. Overgangen fra den ma-
nufakturmæssige produktion til den fabriks-
mæssige produktion var gået ind i en afgøren-
de fase, og Danmark havde først i 1870erne
udviklet sig til en kreditorstat på trods af væl-
dige investeringer.

Det var således blandt tidens kapitalstærke,
ekspanderende virksomheder, at alderdoms-
forsørgelseskasserne blev grundlagt. Dette be-
kræfter opgørelser over maskinel kraft, antal
ansatte og kapitaltilførslerne. Men at oprettel-
serne ikke kun fulgte blandt landets aller-
største branchevirksomheder viser interessen
hos H.Asmussen og R.Møller i Fåborg med
deres meget mindre antal medarbejdere. Le-
dernes mulighed for inspiration til egne socia-
le initiativer har, som det tidligere er frem-
gået, været mange. Der var tale om lokale
økonomisk, politisk og fagligt indflydelsesri-
ge personer, tit med et forudgående engage-
ment i selvhjælpsbevægelsen. Medlemsskaber
af by- og amtsråd samt borger- og industrifor-
eninger har desuden (ganske som de store
jordbesidderes samtidige meningsudvekslin-
ger i “Det danske Landhusholdningsselskab”)
mere eller mindre kunnet ligge til grund for de
enkelte kassers etableringer. Fritidens selska-
belige sammenkomster i foreninger som “Pa-
triotisk Selskab”, “Odenseklubben” og “Poly-
hymnia” i Århus,21 samt mere familiemæssige
bånd, som Sonnefamiliens,22 har ligeledes
været mulige diskussions- og inspirationsfora.
Bestemte man sig for en kasses oprettelse var
det et kritikpunkt, at vedtægterne ofte udfær-
diges, inden spørgsmålet om tilslutning og
økonomi var sikret, hvorfor flere initiativer
hurtigt strandede.23 Hvordan man på den en-
kelte virksomhed håndterede situationen var
imidlertid meget individuel.

Målgrupper, tilslutning – 
frivillighed og tvang
Ifølge eksisterende lovmateriale var arbejder-
ne naturligvis kassernes primære målgruppe.

Funktionærerne nævnes hos enkelte, hvori-
mod en kvindedomineret arbejdsplads som
væveriet Bloch & Andresen markerer sin om-
sorg for disse, enkerne og evt. uforsørgede
børn indtil konfirmationsalderen. 

Specielt hvad angår ungdommen, så var der
også dengang bred enighed om at få de unge
interesseret i pensionsopsparingen, men initia-
tiverne overfor lærlingene viste sig ikke desto
mindre noget diffuse. Hvor optagelsen i Chri-
stensens alderdomsforsørgelseskasse var fri-
villig og gratis, var den modsat hos Møller &
Jochumsen tvungen. Eickhoffs love markere-
de derimod gennem tiden et tydeligt hold-
ningsskifte fra mulig deltagelse til afvisning
af firmaets lærlinge.

Blot disse få eksempler fra “håndteringen”
af de unges medlemsskaber viser, at årtierne
inden 1891-loven også blev præget af prakti-
ske forsøg omkring de enkelte målgrupper.
Dette skete med henblik på etableringen af en
lokal alderdomsforsorg, hvori frivilligheden
contra tvangen udgjorde “polerne” i tilslut-
ningsbetingelserne. På arbejdspladserne op-
trådte der naturligvis delte opfattelser om dis-
se “poler”, hvor kassen på Mors tidligt skilte
sig ud fra de øvrige på grund af ledelsens høje
vægtning af frivilligheden.

Frivillighedsprincippet synes dog ikke
umiddelbart at have svækket pensionsinteres-
sen fra industriarbejdernes side. Men materia-
let skønnes her, som ved flere andre lejlighe-
der, endnu for mangelfuldt til, at der kan dra-
ges de større konklusioner. Fra Nexø kunne
man imidlertid godt 2 år efter foreningens op-
rettelse bekendtgøre, at i 1874 havde ca. 30
arbejdere straks tilmeldt sig, at alle vedblev at
yde kontingent, og flere og flere kom til.24

Desuden tilmeldte 51 ud af 60 arbejdere og 5
lærlinge sig straks samme år den oprettede
kasse hos Christensen på Mors. Tallet var iføl-
ge de lokale dagblade steget til ca. 60 og 100
ud af henholdsvis godt 100 og 250 ansatte i
1899 og 1903.25
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Tvangsprincippet hørte derimod til på B &
W, Eickhoff og Bloch & Andresen. Det
tvungne medlemsskab betød, at man ud fra de
spredte B & W-kilder ved årsskiftet 1904 – 05
kan beregne, at lidt over 4000 ansatte har del-
taget i stedets alderdomsforsørgelseskasse si-
den starten i 1872 – 73.

Allerede i 1875 kunne Arbeideren således
glæde sig over de mange forsøg “der i de sid-
ste Aar ere blevne gjorte paa ad forskjellig Vei
at hidføre en tilfredsstillende Ordning” i for-
bindelse med alderdomsforsorgen.26 Dan-
marks Statistik bekræfter i 1887 oplysninger-
ne, idet det lyder: “Af Alderdomsforsørgelses-
kasser findes der ikke faa, der ere virkelige
Selvhjælpsforeninger, men der haves kun me-
get faa Oplysninger om deres Virken; i Al-
mindelighed staa de i Forbindelse med Syge-
og Begravelseskasser. Af Alderdomsforsør-
gelseskasser, der ikke eller kun delvis ere frie
Selvhjælpsforeninger, findes der mange,
navnlig have flere af de større Aktieselskaber
oprettet saadanne”.27 Situationsbilledet anty-
der, at mange forskellige oprettelsesformer
blev taget i anvendelse, og at de godt 70 op-
sporede kasser ikke må betragtes som nogen
endegyldig opgørelse. Historikeren Georg
Nørregaard skønnede imidlertid omkring
1930, at kassernes indsats var som en dråbe i
havet i forhold til behovet. De forsikredes an-
tal har i Danmark næppe udgjort mere end
nogle tusinde, mener Nørregaard.28 De lokale
studier viser imidlertid i dag andre tendenser,
især når medtages initiativerne i landsognene
og købstæderne. Af større sammenslutninger
skal blot nævnes Frijsenborgs 617 medlem-
mer samt “Jydsk Husmandsforenings” (26
kredse) 418 nydende og 245 ydende medlem-
mer i 1882.29 Hertil kommer de mange mindre
foreningers tilslutning, der i årene inden 1891
for hver enkelt lå på et par hundrede eller der-
under.

Administration – ledelsernes 
engagement og kontrol
Efterhånden skulle organiseringen i arbejdsgi-
ver- og fagforeningerne komme, men endnu i

1870erne herskede normalt de patriarkalske
forhold på de danske arbejdspladser. Dette af-
spejler sig bl.a.i de stedlige lederes sociale
ydelser. Handlingerne vakte ofte arbejdernes
respekt. Fænomenet er f.eks. tydeliggjort i
Palle Nielsens bog om forholdene på Århus-
bryggeriet “Ceres” gennem en legatoprettelse
i 1881 til ældre, værdige medarbejdere. Res-
pekten for ledelsen noteres, idet der i mange
Ceres-arbejderes hjem helt op omkring århun-
dredeskiftet endnu kunne ses portrætter hæn-
gende af bryggeriejer Lars Chr. Meulengracht
og hustru.30 Som så ofte kom disse fonds- og
legatstiftelser i forbindelse med en overgang
til aktieselskab, et ejerskifte eller et jubilæum. 

Selvom en ejer ikke direkte deltog i en
virksomhedskasses oprettelse, deltog han tit –
som jernstøberiejerne Chr. Martin Hess i Vejle
og Johs. Jørgensen i Hobro31 – indirekte i den
stedlige købstadskasses aktiviteter. Mange fir-
maejeres medvirken i alderdomsforsorgen var
en naturlig fortsættelse af virksomhedernes
egne opstartede selvhjælpsinitiativer i form af
brugsforeninger som på “Lolland” og Allerup
eller som sygekasser hos Rasmus Møller,
Eickhoff og N.A. Christensen. Samme tendens
viser sig også tydeligt ude blandt landdistrik-
ternes store arbejdsgivere, godsejerne. I land-
brugskredse siges og beregnes desuden helt
åbenlyst eet hovedformål med kasserne: Fat-
tighjælpsudgifterne skal holdes nede. Dette
økonomiske islæt har formodentlig også luret
blandt byens arbejdsgivere samtidig med, at
den højere specialisering har krævet sin faste
og solide stab af specialarbejdere. 

Man ved, at kapringen af disse medarbejde-
re fra hinanden var udbredt i tekstilbranchen,
hvorfor et af Tekstilfabrikantforeningens
første mål i 1895 var at afslutte denne trafik.32

Hvilke hensyn der vejede tungest hos den en-
kelte lokale ledelse er meget uvis og individu-
el. Desuden må der aldrig ses bort fra den
næstekærlige, medmenneskelige faktor i sa-
gen evt. med baggrund i et personligt, reli-
giøst arrangement. Ejerne skænkede adskilli-
ge gange store summer til de stedlige kirker,
men om det var af lyst eller prestige kræver
yderligere studier.
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Som i dag var dannelsen af pensionsfonde
tit det bærende element i den lokale alder-
domsunderstøttelsesforening. En startkapital
på mellem 500 – 2000 rigsdaler blev ofte
skænket af firmaet, men med gaven kunne og-
så følge betydelige rettigheder for ledelsen:
Den skulle f.eks. give sit samtykke til evt.
lov-ændringer. Den kunne råde over udsky-
delsesmuligheder i op til 1 mdr. på bestyrel-
sesbeslutninger, og den kunne i visse tilfælde
føre et direkte tilsyn med en kasses arbejde.

Ledelsernes kontrolengagementer afspejler
sig desuden i valg af egne 1 – 2 udpegede
mænd til bestyrelsesposterne.De udvalgte var
at finde blandt ældre, trofaste medarbejdere,
som oftest formanden, værk- eller regnskabs-
føreren. Igen en allerede meget anvendt meto-
de i godsejerkredsenes brug af loyale godsin-
spektører, forpagtere og skovridere. Indirekte
kunne firmaets tilsyn med den stedlige alder-
domsunderstøttelseskasse også ske via den lo-
kale borger-, industri – eller håndværkerfore-
ning, som det ses at have været tilfældet i
Kolding, Ringsted og Aarup.33 Generalfor-
samlingen var ellers udadtil normalt den høje-
ste myndighed. Heri fremlagdes regnskabet
og årsberetningerne. Desuden valgte forsam-
lingerne de almindelige 5 – 7 mand store be-
styrelser, hvis daglige arbejde hovedsageligt
bestod af regnskabs- og protokolføring samt
at holde medlemslisterne a`jour.

Finansiering
Ejernes finansielle tilskud var en væsentlig
faktor – for nogle foreninger var det endda
den eneste og altafgørende – men ellers hvile-
de økonomien overvejende på: Renteindtæg-
terne fra tilmeldingsindskuddene, de løbende
arbejderkontingenter, tilskuddene fra andre al-
lerede grundlagte selvhjælpsforeninger samt
fra frivillige gaver og mulkter. Sammensæt-
ningen af den enkelte kasses indtægter var
meget individuel, hvilket var forventet – jf.
uddraget fra Danmarks Statistik i 1887. Mens
finansieringen hos Møller & Jochumsen ho-
vedsagelig blev overladt til de ansatte selv, så
hvilede Bloch & Andresens kasse alene på

ejernes ugentlige tilskud. Blandt disse “yder-
punkter” svarede Allerup og Bierfreund ydel-
ser i størrelsesorden med de ansattes, hvori-
mod Asmussen i Fåborg “nøjedes” med årlige
bidrag som 5 medarbejderes.34 Hvor der var
tale om kontingenter fra arbejderne og ar-
bejdsgiverne, skete afregningen normalt ved
forudbestemte ugentlige beløb på 2 – 8 skil-
ling. Fra Sonne & Sode ved Nexø meddeles
dog om betydelige, højere arbejderbidrag, idet
“Omtrent 30 Arbejdere meldte sig strax som
Deltagere i denne Alderdomsforsørgelseskas-
se, og det ikke med det mindste Bidrag, men
de fleste med 33 a 50 Øre, nogle endog med 1
Kr. ugenligt”.35

Mere utraditionelle finansieringskilder fo-
rekom imidlertid også, idet Hornung & Møl-
ler gav 2 rigsdaler til medarbejdernes alder-
domsforsorg for hvert fuldført instrument si-
den 1. juli 1850.36

Desuden opstod og virkede tidens sociale
hjælpekasser ofte i nær tilknytning til hinan-
den. Derfor kanaliseredes der tit midler mel-
lem disse indbyrdes, ganske som det var
tilfældet på Eickhoff og Allerup, hvor finansi-
eringen af alderdomsforsørgelseskasserne og-
så skete via tilskud fra firmaernes eksisteren-
de sygekasser.

Endelig skal opmærksomheden rettes mod
alderdomsforsørgelseskassen på B & W, lan-
dets største arbejdsplads, idet foreningens
økonomiske grundlag udskilte sig væsentligt
fra ovennævnte eksempler.

Godt 42.000 kr. af virksomhedens udbytte i
1872 – 73 udgjorde fundamentet. Herefter be-
stod indtægterne af en årlig henlæggelse på
mindst 2 1/2 % af beløbet, der i det pågælden-
de driftsår var udbetalt for arbejde i selskabets
tjeneste. Akkordoverskuddet, som arbejderne
ved misligholdelse af akkorden havde tabt
kravet på, blev medregnet foruden lejeindtæg-
terne fra marketenderierne på Christianshavn
og Refshaleøen.37

Pensionsbestemmelser – 
krav og kriterier
Forblev tilslutningen og økonomien tilfreds-

ARBEJDERHISTORIE NR. 1 199726



stillende, var der efterhånden mulighed for, at
den enkelte industriarbejder ville kunne kom-
me til at forsøde sin tilværelse i alderdommen.
Dog skulle de mest almindelige kriterier som
værdighed, påvist trang, stabilitet i arbejdet
og en nærmere fastsat aldersgrænse være op-
fyldt, inden en pensionsydelse kunne tilken-
des ansøgeren. Prioriteringen af de enkelte
krav var meget individuel. Ved uddelingen
på Eickhoff vejede værdigheden og trangen
tungere end alderen eller længste arbejdstid
på stedet. Derimod lyder det ifølge Møller &
Jochumsens love, at ved ansøgningers bedøm-
melse skulle den længste uafbrudte arbejdstid
give forret til understøttelse.

Enhver arbejdsgivers ønske om en stabil,
trofast stab fremtoner i de enkelte virksom-
hedskassers konsekvente bestemmelser om
længden af åremålet i firmaets tjeneste, inden
pensionsydelsen under normale omstændighe-
der kunne bevilges. 10 år var som i andre af
landets alderdomsunderstøttelseskasser ikke
et unormalt krav. Dette ses da også at have
været tilfældet hos Møller & Jochumsen, Bi-
er-    freund, Allerup, B & W og Bloch & An-
dresen. Betydelige udsving var dog ikke
sjældne. 5 år var mere almindeligt hos Chri-
stensen på Mors, mens Eickhoff krævede 15
og pianofortefabrikken Hornung & Møller he-
le 20 på hinanden følgende års tjeneste. Her
var et centralt angrebspunkt for socialisterne.
De anså bestemmelserne for at være en direk-
te stavnsbinding af arbejderne eller en måde
at fastholde disse på til en lav løn under hen-
visning til den hjælp, kasserne bød dem. Ge-
nerelt advarede socialisterne derfor mod al-
derdomsforsørgelseskassernes oprettelse. De
advarede arbejderne på det bestemteste imod
at indtræde, da det var en fælde for arbejder-
klassen, alene med det formål at stikke blår i
arbejdernes øjne. Det gennemgående træk i
fortidens ellers ret hårde bestemmelser over-
for de mindrebe- midlede, svage grupper
(børn, enker og handicappede) var, at der her-
hjemme ofte blev holdt en dør på klem, for at
der kunne bevilges helt ekstraordinære ydel-
ser. Tendensen  fortsatte i virksomhedskasser-
nes daglige arbejde. Ifølge Bloch & Andre-

sens love hedder det, at i de første 5 år kunne
ingen ydelse tilståes undtagen netop i ekstra-
ordinære tilfælde. Skønsprincippet var som al-
tid dengang i højsædet.

Før pensionen kunne erhverves, måtte der
også tit opnås en fastsat aldersgrænse – ek-
sempelvis 55 år hos Møller & Jochumsen. Ar-
bejdet med landets alderdomsforsørgelseskas-
ser viser tydeligt, at vi befinder os i en periode
præget af eksperimenter, idet pensionsaldre
mellem 50 og 70 år optræder meget forskel-
ligt fra egn til egn. Opfyldte ansøgeren ende-
lig de mange fremførte bestemmelser, blev
spørgsmålet om ydelsens størrelse centralt.
Dette spørgsmåls afgørelse udtrykkes klart
hos Eickhoff, da firmaet alene traf den endeli-
ge afgørelse om hvor meget og hvem, der bur-
de understøttes. Fordi ledelsen hos Bloch &
Andresen alene gav tilskud til kassen, er be-
stemmelsen her identisk, men ellers var det
nor- malt bestyrelsernes job at bestemme årets
pensionsnydere. Interessenterne kunne dog
også som hos Allerup tages med på råd, gan-
ske som virksomhedens egen sygekasselæge.

Et af datidens allerstørste pensionsproble-
mer var beregningsmetodernes stabilitet, idet
brugen af sandsynlighedsberegning og stati-
stik endnu var minimal. Justeringer og afvik-
linger af allerede eksisterende foreninger var
derfor ikke et sjældent syn. Beregningsproble-
met afspejler sig tydeligt hos Møller & Jo-
chumsen. Som oprindelig anslået kunne ren-
terne af grundkapitalen endnu omkring 1884
dække pensionsudbetalingerne. 15 år senere
måtte imidlertid 3/4 og i 1909 endda hele
medlemsbidraget inddrages for at opnå en til-
fredsstillende pensionsdækning. Afgørelserne
medførte betydelig debat. Eksemplet med den
mangelende likvide kapital kunne dog helt
undgås, hvis man overlod problemerne til   an-
dre. Tobaksfabrikant Søren Wedege Bruun
valgte denne fremgangsmåde overfor sine ar-
bejdere, idet han i 1875 for en del af disse,
nemlig 37, foretog indskud i den københavn-
ske “Livrente- og Forsørgelsesanstalt af
1871”.38
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Pensionsstørrelser – 
chancen for sammenligninger
Det er påfaldende, at der i de spredte fore-
ningskilder optræder 2 identiske max-årsydel-
ser:

100 kr hos Bierfreund (1872), S.W.Bruun
(1875), Møller & Jochumsen (1884, 1909).
312 kr hos Allerup (1873), Bloch & Andre-
sen, mandlige arbejdere (1888).

Max-satsen for sidstnævntes firmas kvindelige
arbejdere og enker var derimod 208 kr.

Trods tids- og lokalitetsforskellene viser be-
løbene umiddelbart, at en koordinering kan
have eksisteret, men endnu har dette ikke kun-
net påvises.

Desuden er beregningsmetoderne anvendt i
forbindelse med B & Ws månedlige, livsva-
rige livrente interessante: Efter de anførte 10
års tjeneste udgjorde pensionen mindst 5
ugers løn, gradvis stigende til efter 40 års tje-
neste, mindst 26 ugers løn .Hos N.A.Christen-
sen pointeres det derimod, at pensionen ikke
måtte være højere, end at denne – sammenlagt
med den fortjeneste nyderen havde i eller
udenfor fabrikken – udgjorde 3/4 af den løn,
han hvert år fik udbetalt, 10 år før han be-
gyndte at modtage sin understøttelse.

Igen viser de få eksempler (trods visse ko-
ordineringstendenser), at forholdene på de en-
kelte virksomheder, som her i forbindelse med
pensionsberegningen, var meget individuelle.
Men samtidig åbnes der op for en mere nøjag-
tig viden om, hvad datidens ældre kunne opnå
i støtte både før og efter reformen i 1891, idet
kilder som f.eks. fattigvæsenets forhandlings-
protokoller i det store og hele bortfaldt med
landkommunalloven af 1867.39

Artiklen giver ikke plads til de større slut-
ninger, men visse træk fremtoner alene ved to
sammenligninger: Den første er mellem de
medtagne virksomhedspensioner og de tidli-
gere udbetalinger fra “Typografernes forenede
Hjælpekasse”. Omregnet i kr. lå den køben-
havnske hjælpekasses satser i tiden 1859 – 64
på 52 – 143 kr. årligt. I begyndelsen af
1870erne har industriarbejderen på enkelte ar-
bejdspladser altså kunnet opnå et væsentligt
højere max.-pensionsbeløb! 

Den anden hviler på de løbende oplysninger
over 1891-lovens afstedkomne udbetalinger. I
1894 – få år efter lovens ikrafttræden – viser
en opgørelse, at ca. 62 % af de alderdomsun-
der-støttede fik udbetalt under 100 kr. årligt,
ca. 26 % fik mellem 100 – 150 kr., mens kun
godt 12 % modtog over 150 kr.40 1894-gen-
nemsnittet blev ca. 95 kr. årligt.41
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Typografernes forenede Hjælpekasse.
Regnskabsoversigt: 1859 – 1864.
Enhver københavnsk typograf (ikke over 30 år)
kunne mod et månedligt bidrag af 5 mk. blive
optaget som medlem. Det samme gjaldt for æg-
tefællen (ikke over 40 år) mod månedlig 2 mk..
Sidstnævnte ydelse gav imidlertid kun adgang
til begravelses- og alderdomshjælpen.

Hjælpekassen betegnes i samtiden, som en af
de bedst udviklede og mest velstående kasser
herhjemme.

Pension udbetaltes fra 58. år med 3 mk. til 8
mk. 4 sk. ugentlig (omregnet i kr.: ca. 52 – 143
kr. årligt) alt efter medlemsskabets varighed og
skønnet uarbejdsdygtighed.
Kilder: Paril Burmeister, Om Syge- og Alderdomsfor-
sørgelseskasser, 1867s. 98 – 99. 
F.F.Ulrik, Arbejderforeninger til gjensidig Hjælp, 1867,
s. 80.



Max.-pensionsydelserne 208 og 312 kr.
(1873, 1888) har ligget på et topniveau i for-
hold til ydelserne efter 1891!

Hertil skal tilføjes, at den samtidige årsløn
for landarbejderne (på egen kost) udgjorde ca.
500 kr., mens den for den lavestlønnede ufag-
lærte byarbejder kunne ligge på godt 600
kr..42

Selvom de omtalte pensionsberettigede ar-
bejdere på deres ældre dage kunne opnå en
pæn ydelse i forhold til andre jævnaldrende,
så var der for mange alligevel langt til en blot
tilnærmelsesvis fyldestgørende alderdomsfor-
sørgelse. Adskillige ansvarlige frygtede imid-
lertid, at pensionssatserne blev hævet. Om-
kostningerne ville i så fald stige, konkurrence-
evnen svækkes, og produktionen falde med
bl.a. en øget arbejdsløshed til følge. Derfor
indskrænkede man i de fleste tilfælde be-
stræbelserne omkring en mulig løsning af al-
derdomsspørgsmålet til kun at være en større
eller oftest en mindre hjælp på de gamle dage.
Almindeligvis regnede man dengang også
med, at en ældre medborger kunne have en lil-
le biindtægt. Man bør ikke glemme, at det var
en udbredt holdning i datiden, at ældre havde
bedst af at leve et mådeholdent liv.43

Datidens ringe støttemuligheder uden for
fattigvæsenet betød, at fattighjælp og anbrin-
gelse på fattiggårde ofte var den eneste over-
levelsesmulighed for adskillige ældre. Dette
gjaldt ikke mindst for 1800-tallets enker og
aldrende ugifte kvinder, idet disse var en
yderst ringestillet befolkningsgruppe, både i
den fattige del af befolkningen og i borgerska-
bet. Dette vidner oprettelsen af en række stif-
telser, friboliger og legater om. Især borger-
skabet opbyggede mange hjælpeforanstaltnin-
ger i forsøget på at sikre alderdommen for en-
lige kvinder af deres egen stand.

Det er i den forbindelse interessant, at “De
forenede Kommuners Alderdomsforsørgelses-
kasse”s eksisterende brevkopibøger i 1882 in-
deholder en henvendelse fra “Dansk Kvinde-
samfund”.44 “De forenede Kommuner...”s op-
lysninger og erfaringer ønskedes også inddra-
get til en drøftelse i “Dansk Kvindesamfund”
om en oprettelse af en alderdomsforsørgelses-

kasse specielt for landets arbejdende kvinder,
men bestræbelserne blev hurtigt stillet i be-
ro.45

Kassernes afvikling
Virksomhedskassernes pensionsudbetalinger
er fortsat langt op i vort århundrede. Møller &
Jochumsens i Horsens blev f.eks. først nedlagt
i 1958 med udbetalinger frem til 1962. De ud-
stedte love tog som regel højde for en evt. af-
vikling af foreningerne. Skulle firmaet op-
høre, overgå til aktieselskab eller kassens vir-
ke blive overflødiggjort på anden måde, viser
3 afviklingsprocedurer sig at have været ka-
rakteristiske:

1. Virksomheden sikrede sig på forhånd sine
indskudte værdier.
2. Der oprettedes en lokal stiftelse for ældre
arbejdere. Klausul tilføjedes ofte, at sålænge
der levede understøttelsesberettigede fra virk-
somheden skulle disse have retten til først at
komme i betragtning.
3. Endelig kunne kassens virke ønskes fortsat
under offentligt tilsyn via sogne- eller byrådet. 

Afsluttende bemærkninger
En ændret holdning i landbrugskredse gen-
nem 1880erne til statsindblanding i sociale
spørgsmål har hidtil spillet en central rolle,
når der ønskedes en forklaring på gennem-
førelsen af “Alderdomsunderstøttelsesloven af
9. april 1891”.46

Desuden er det en udbredt opfattelse, at det
for samfundets top var af strategisk betydning
at få taget vinden ud af sejlene på socialister-
nes fornyede fremgang herhjemme i begyn-
delsen af 1880erne. Fremgangen begyndte nu
også for alvor at vise sig i landdistrikterne.47

Derimod er tesen om, at der er en sammen-
hæng mellem industrialiseringen og de store
socialreformer (1891 – 1907) inkl. den danske
alderdomslovgivnings oprindelse blevet tillagt
mindre betydning. Dette skyldes ikke mindst
en anvendelse af Svend Aage Hansens forsk-
ning, der fastsætter industrialiseringens gen-
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nembrud til 1890erne – modsat tidligere fra
midten af 1850erne eller først i 1870erne.48

Herom skrev Signild Vallgårda (1987): “Det
er sandsynligvis rigtigt, at det var forholdene
på landet og lønarbejdets udbredelse generelt,
som gjorde spørgsmålet aktuelt, og det er vel
den vigtigste iagttagelse. Men med tanke på,
hvor omdebatteret periodiseringen af den dan-
ske industrialisering er, havde det været nær-
liggende at tage stilling til den, inden man helt
afviser, at der findes en sammenhæng mellem
industrialisering og sociale reformer”.49

Min undersøgelse viser imidlertid, at der
allerede i industriens betydelige vækstperiode
først i 1870erne blev igangsat, og i årene her-
efter arbejdet med flere, meget individuelle
pensionsordninger rundt om på landets ar-
bejdspladser. I løbet af 1870 – 80erne blev der
på den måde indhøstet værdifulde erfaringer
blandt de magthavende klasser og lag i byerne
(og på landet) til senere anvendelse, når lejlig-
heden bød sig. Dette kunne vel tænkes at være
i tiden omkring 1891- lovens tilblivelse! Man
kan således ikke helt på forhånd afvise, at der
også findes en sammenhæng mellem indu-
strialiseringen og socialreformerne.

Selvom de stiftede alderdomsforsørgelses-
kasser ofte kun havde et mindre medlemsantal
og dækningsområde, så peger alt på, at Georg
Nørregaards skøn (1931) bør sættes højere.

Den større tilslutning, chancen for at ind-
hente ny viden omkring pensionerne og de i
praksis indvundne erfaringer er alle vigtige
incitamenter for, at alderdomsforsørgelseskas-
sernes historie må blive taget mere alvorlig i
forskningen fremover.

I forsøget på at bremse op for socialisternes
fremgang er de privates iværksættelse af soci-
ale reformer i 1870ernes begyndelse endvide-
re meget lig med tendenserne fra starten af
1880erne. Den sociale reaktion kom i virk-
somhederne og købstæderne (f.eks. med op-
førelsen af alderdomsfriboligerne).50 Reaktio-
nen sås imidlertid allerede i tiåret forud i de
godsdominerede områder med deres store
koncentration af landarbejdere. Socialisterne
havde her gode chancer for at hverve nye til-
hængere, fordi, som Gyldendal og Politikens

Danmarkshistorie (1990) gør opmærksom på:
De, som havde lagt øret til jorden og hørt
græsset gro, kunne allerede i 1860erne forud-
se, at socialismen ville komme til Danmark.
Det sociale pres fra underklassen kunne blive
en trussel.51

Alene tilslutningen i 1875 af 90 godsejere
til den landsdækkende “De forenede Kommu-
ners Alderdomsforsørgelseskasse”52 tyder på,
at såvel 1870ernes godsejere som byernes
borgerskab fulgte den tidlige socialistfor-
skrækkelse mere end blot “opmærksomt” som
nævnt af Iver Hornemann Møller (1992). For-
inden skriver denne: “Alligevel har truslen
nedefra, og dermed behovet for via social lov-
givning at forsikre sig derimod været så over-
skuelig for de magthavende klasser, lag, poli-
tiske grupperinger og embedsmænd, at de i
1870erne uden at ryste på hånden har kunnet
tillade sig at se bort herfra”.53 Dette gælder
nok forsikringen via den officielle, sociale
lovgivning, men hvad der derimod blev ind-
ledt af forsikring via de private og decentrale
initiativer, har artiklen forsøgt at give et ind-
blik i – ihvertfald når det gælder omsorgen for
datidens ældre industriarbejdere.
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Abstract
Finn Andersen: Old age provision in Danish
firms 1870-1875, Arbejderhistorie 1/1997 
p. 18-33.
Today's many self-help initiatives – amongst
other things in the form of pension arrange-
ments – have since the mid-1980`s resulted in
a growing interest in the history of philanthro-
py and help for the aged.

The article is based upon an investigation
of the work carried out by Danish old age
provision funds in the 1870`s and 1880`s, with
particular attention given to the arrangements
at some of the most important industrial firms
of the past. The article focuses on the congru-
ence between the progress of the socialist mo-
vement in this country in the beginning of the
1870`s with the growth in the social initiatives
undertaken by some of the most influential in-
dustrial owners and limited companies.

The initiatives meant that there had been
many decades of experience which could be
utilised when Denmark got its first old age
provisions law in 1891.
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