
Smid tiggerne i kachotten!

Tiggeri skal straffes. Det blev slået fast igen i 2017, da loven for tiggeri på 
offentlige steder blev strammet. Dermed går der en direkte linje tilbage 
til 1708, hvor staten for første gang gjorde betleri ulovligt. Dengang fik 
de ”værdige” fattige almisser, mens ”uværdige” tiggere blev smidt i tugt-
huset. I dag taler vi ikke om værdighed, men om tryghed. Det er en 
skærpende omstændighed ved strafudmålingen, hvis tiggeriet foregår 
på offentlige steder og er utryghedsskabende.

Siden 1708 har hjælpen til de nødlidende udviklet sig fra et privat al- 
missesystem til en offentlig ydelse. Dengang kunne man som borger 
håbe på, at en skilling til en fattig ville mildne Guds syn på ens egne 
synder. I dag må vi betale aflad via skattebilletten og supplere med køb 
af et nummer af Hus Forbi – hvis altså sælgeren er registreret og udsty-
ret med et særligt ID-kort.
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”Omkring 1700 blev man konfronteret med en udbredt og allestedsnærværen-
de fattigdom, uanset hvor man gik. Tiggerne flokkedes overalt, ikke mindst i 
København, der var rigets økonomiske centrum og den absolut største by i 
Danmark-Norge. Byens store og til dels velhavende befolkning udgjorde nem-
lig et fantastisk potentiale for alle, der var på jagt efter almisser.”

Om forfatteren
Peter Wessel Hansen (født 1977) er historiker, ph.d. og ansat på 
Københavns Stadsarkiv. Han har tidligere været ekstern lektor på 
Københavns Universitet. Han er ekspert i fattigdom og fattigvæsen 
i 1700-tallet.

Om serien
Tiggeri forbudt er 58. bog i serien 100 danmarkshistorier. Bøgerne 
udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. 
omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.dk.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


