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Om fattigdommen i København Vilhelm Munck Hent PDF Vilhelm Munck giver i denne lille bog et indblik i
fattigdommens omfang og udvikling i 1860'ernes København. Han belyser vilkårene for de fattige og årsager
til fattigdom ud fra både statistisk materiale og egne erfaringer fra sit virke som præst på Christianshavn i
sidste del af 1860'erne. "Jeg tror, at der i hovedstaden, som for en menneskealder siden ikke var overdreven
bebyrdet med fattigdom, nu findes ikke blot overmåde megen fattigdom, men et stærkt og farligt proletariat;
jeg tror, at det daglig vokser i en højst betænkelig grad, i et forhold, som langtfra svarer til befolkningens
eller velstandens stigen, og at det er svangert med flere ulykker for samfundet i den nærmeste fremtid." Det
gælder for ham om "at få fat på bestemte klare kendsgerninger, der kan kaste lys over, både hvor stærk

væksten er, og hvori den har sin grund, to spørgsmål, der hænger så nøje sammen, at man har svært ved at
skille dem ad." Bogen indeholder kapitler om bl.a.: fattigdommens vækst, sædeligheden blandt Københavns

fattige, sygdomme og børnedødelighed, årsager til fattigdommens vækst, omsorgen for de fattige i
København, boligforhold, pantelånerne, spil og forlystelser, fattigvæsen og privat godgørenhed, organisation

af velgørenheden, fordeling af arbejdsopgaver i omsorgen for de fattige, fattigdom i fremtiden.

 

Vilhelm Munck giver i denne lille bog et indblik i fattigdommens
omfang og udvikling i 1860'ernes København. Han belyser vilkårene
for de fattige og årsager til fattigdom ud fra både statistisk materiale
og egne erfaringer fra sit virke som præst på Christianshavn i sidste

del af 1860'erne. "Jeg tror, at der i hovedstaden, som for en
menneskealder siden ikke var overdreven bebyrdet med fattigdom,
nu findes ikke blot overmåde megen fattigdom, men et stærkt og

farligt proletariat; jeg tror, at det daglig vokser i en højst betænkelig
grad, i et forhold, som langtfra svarer til befolkningens eller
velstandens stigen, og at det er svangert med flere ulykker for

samfundet i den nærmeste fremtid." Det gælder for ham om "at få fat
på bestemte klare kendsgerninger, der kan kaste lys over, både hvor
stærk væksten er, og hvori den har sin grund, to spørgsmål, der
hænger så nøje sammen, at man har svært ved at skille dem ad."

Bogen indeholder kapitler om bl.a.: fattigdommens vækst,
sædeligheden blandt Københavns fattige, sygdomme og

børnedødelighed, årsager til fattigdommens vækst, omsorgen for de
fattige i København, boligforhold, pantelånerne, spil og forlystelser,
fattigvæsen og privat godgørenhed, organisation af velgørenheden,



fordeling af arbejdsopgaver i omsorgen for de fattige, fattigdom i
fremtiden.
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