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Indvandrere sydfra 1860 -  1870
Af Tove Jørgensen

Ved folketællingen i 1860 blev det samlede indbyg
gertal i Kolding opgjort til næsten 4000. Der m ang
lede kun 22 personer, før det runde tal var nået. 
Byen var allerede da i stærk vækst. I løbet af et tiår 
var byen vokset med ca. 1000 indbyggere. Gennem 
går man listen over indbyggerne, vil det ses, at de 
fleste var født i Danmark, men at der også var et lille 
element af »fremmede« i byen. Der var 7 født i Sve
rige, 6 født i Norge og 135 født i hertugdømmerne el
ler i Tyskland. Det udgør lidt mere end 3% af den 
samlede befolkning i byen.

Af folketællingens oplysning om fødested kan 
man se, at det har været et almindeligt mønster, at 
de fremmede - hvis de er blevet her perm anent -  er 
blevet her, fordi de har indgået ægteskab med en af 
det modsatte køn, ofte født i Kolding eller nærmeste 
omegn. Et tilfældigt eksempel på et sådant blan
dingsægteskab, der dog ikke er indgået i Kolding, 
kan være pigen Warincka, der stammede fra Hol
sten og giftede sig med trådhandleren ovre fra 
Præstø. H un kom sandsynligvis her til landet som 
tyende hos en dansk familie og har så forelsket sig i 
en ung mand, F.A. Sanberg, som hun giftede sig 
med engang før 1860. Ved folketællingen ti år senere 
var hun stadig gift med ham. Da havde de i mellem
tiden fået sig flere børn, og via børnenes fødested 
kan man også følge Warincka og hendes mand. I 
1854 var de i Haderslev, i 1857 i Apenrade og i 1860 
endelig i Kolding, hvor de blev. I 1870 havde Wa- 
rinckas mand iøvrigt skiftet arbejde fra trådhandler 
til et erhverv muliggjort af en nymodens opfindelse. 
Han var blevet en af Koldings første fotografer og

havde en pæn indkomst på 800 kr. årligt, mere end 
f.eks. dyrlægerne tjente. Familien Sanbergs omskif
telige tilværelse har de delt med mange andre tilflyt- 
terfamilier.

Bortset fra et par handelsmænd, en læge, en dyr
læge og et par skolelærere var de fremmede stort set 
håndværkere. Der var fire bagere og fire skræddere, 
men ellers var der kun en enkelt repræsentant fra de 
fleste andre håndværk, hvoraf nogle idag har en m u
seal klang som f.eks. klodsmager (lavede træsko), læ
steskærer (lavede skomagerlæste), rebslager, sæbe
syder, lysestøber og farver.

Havde man i 1860 en revne i sin tagrende og 
sendte bud til blikkenslager Theodor Dohm, har 
man modtaget besked fra ham på dansk med tydelig 
tysk accent. Han stammede nemlig fra Oldenburg. 
Hans svend, Ditlev Koop, var fra Rendsburg og var 
ansat hos mester både i 1860 og ti år senere, så sam
arbejdet mellem dem har været godt. Det kan også 
aflæses af listen over skattepligtige for 1870, der rø
ber, at Koops årsindtægt er sat til 600 kr., en usæd
vanlig høj løn for en ansat svend. Den gængse sven
deløn var på 200 kr. Mester Dohms årsindtægt var 
den dobbelte af svendens, altså 1200 kr.

I Helligkorsgade boede et par, der nok har været 
anset for eksotisk. Ialtfald var det ikke muligt for 
den, der skrev folketællingen, at blive enig med sig 
selv om, hvordan ægteparrets navn skulle staves, om 
de skulle hedde Rok eller Rose. M anden var født i 
London og var ingeniør. Hans kone var født i H u
sum, og sammen havde de en ét år gammel søn, J a 
mes, der var født i Portugal. De havde en tjeneste
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pige, der var fra Husum som husfruen selv. M en 
denne internationalisme var dog en undtagelse i 
Kolding anno 1860. Der var trods alt langt imellem 
udlændinge, også mellem folk fra hertugdøm 
merne, selvom de var i overtal blandt »de frem
mede«.

Befolkningsstatus 1870
I tiåret mellem 1860 og 1870 steg Koldings indbyg
gertal med 35,75 %, fra 3978 indbyggere til 5400. 
Til en sammenligning steg Vejles befolkning med 
23,82% og var altså mere end 10% under Koldings 
vækstniveau. Kun Arhus havde en lignende tilvækst 
som Kolding af alle Danmarks købsteder. En by som 
Ærøskøbing mistede 7,59% af sin befolkning, sand
synligvis en følge af, at Ærø efter 1864 ikke længere 
var dansk, men tysk. Kolding modtog nogle familier 
fra Ærø, det er ikke muligt at sige præcist hvor 
mange. 26 personer i Kolding stammede ved folke
tællingen i 1870 fra Ærø, men indvandrertallet kan 
meget vel have været noget højere.

Skema 1. Uddrag a f  folketælling 1870:
Indbyggere i Kolding født syd for grænsen til Slesvig

Børn under 15 år 153

Alder: 15-27

mænd kvinder

119 57

Alder: 28-50 142 129

Alder 51-70 41 35

Alder: over 71 5 7
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Det tiår, der var forløbet fra 1860 til 1870 havde na
turligvis efterladt sig mange spor i byen og hos be
folkningen. Der havde været krig i 1864. Det var en 
belastende og drøj tid for byens befolkning med sta
dige indkvarteringer af preussiske og østrigske sol
dater og med tvangsudskrivning af mad og andre 
fornødenheder. Mest langvarigt mærkedes følgerne 
dog nok ved den store strøm af indvandrere, der 
fulgte sydfra i årene efter 1864.

Det er naturligt at forklare tilstrømningen til Kol
ding som en tilstrømning til den nærmeste købstad 
sydfra, og en undersøgelse af folketællingen 1870 vi
ser også, at den del af byens befolkning, der er født 
syd for grænsen ved Kongeåen, er vokset stærkt ved 
1870-folketællingen. Af samtlige fremmedfødte i 
Kolding -  ialt 758 personer eller 14% af den samlede 
befolkning - var der 688 personer, der var født syd 
for grænsen til Slesvig. Som skema 1 viser, var der 
153 børn under 15 år. Fordelingen mellem mænd og 
kvinder i alderen 15 til 27 år viser en stor overvægt 
på den mandlige side, mens kønsfordelingen er næ
sten jævnbyrdig i de øvrige voksen-grupperinger, 
dog med overvægt af mænd i alle grupper undtagen 
den ældste.

En liste over indvandrerne sydfra eksisterer des
værre ikke. Derfor er man henvist til den møjsom
melige og også usikre vej at gennemgå folketællin
ger og sammenligne dem. Ved at sammenligne 
1860- og 1870-folketællingerne får man siet den 
gruppe fra, der har boet i byen før 1864. M ere van
skeligt er det at fastsætte, hvornår folk så er flyttet 
hertil. H er har oplysningerne om børns fødested 
været betydningsfulde. Når det f.eks. af folketællin
gen 1870 fremgår, at gartner Nygaard har en pige på 
ni år og en pige på seks år, der er født i Slesvig og en 
dreng på tre år, der er født i Kolding, tør vi slutte, 
at han og hans familie altså er flyttet til Kolding mel
lem 1864 og 1867. Så kunne det forresten være spæn
dende at vide, om det var den danskfødte gartner



Grænsedragning efter krigen 1864. Grænsen blev lagt efter den gamle toldgrænse mellem Slesvig og Nørrejylland. Dog blev Koldings opland mod 
syd udvidet ved indlemmelse a f  de otte sogne Vonsild, Dalby, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Ødis, Taps, Vejstrup og Hejis. »Illustreret Tidende« 1864.

Nygaards binding til sit fædreland, som gjorde, at 
han ikke kunne udholde »det tyske åg«, eller det sna
rere var løftet om årligt at kunne tjene 400 kr., der 
drev ham. Familien Nygaard er et af de »sikre« ek
sempler. I andre tilfælde er man overladt til et mere 
usikkert skøn angående indvandring.

Eksemplet med gartner Nygaard og hans familie 
viser også, at optællingsmetoden efter fødested ikke 
får hele familiens medlemmer med. Det er kun de to 
børn, der er født i Slesvig, der tæller med i statistik
ken her, mens familien ved indvandringen til D an
mark rent faktisk har bestået af fire personer, og ved 
folketællingen i 1870 består familien af 5 personer. 
Derfor er de 688 personer, der er født syd for græn
sen at betragte som et minimumstal. Det samlede 
antal personer, der indvandrede har været noget hø
jere. Mange af de børn, der er født syd for grænsen,

havde dansk-fødte forældre eller forældre, hvor kun 
den ene var fra Slesvig eller Holsten.

Artikel 19 i Wienerfreds-bestemmelsen kort efter 
krigens afslutning gav befolkningen i de tidligere 
danske områder ret til inden for en frist af 6 år at 
vælge at bevare deres danske tilhørsforhold. M an 
kaldte det at optere for Danmark. Disse optanter 
kunne blive boende syd for grænsen eller frit rejse 
nordpå. Blev man, måtte man tåle mange ydmygel
ser fra myndighedernes side. Der måtte ikke flages 
på festdage med dansk flag, selv gardiner kunne 
være underlagt censur. Varde rød/hvide, var de ikke 
tilladt. Uden tvivl skyldes Koldings tilvækst i årene 
1864 -  1870 for en dels vedkommende sådanne op
tanter, der foretrak friheden -  også selv om det ofte 
kom til at koste dem afsavn.

Egentlig burde man i en undersøgelse af denne
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Koldings eneste jøde i 1870, bundtmager Leib Marcus, var oprindelig fø d t i Preussen, men indvandrede som ung til Danmark og giftede sig med 
en pige fr a  Kolding 1 1859 købte de ejendom på  hjørnet a f  Axeltorv og Adelgade, som sønnen Hannibal M arcus senere overtog, og hvorfra han 
drev musikhandel. Parret t.v. med datteren Rachel er Hannibal M arcus og hustru (viet 1890 i Kolding Kirke), mens den ældre generation ses 
t.h . Den velstående fam ilie er fotograferet 1896 a f  M .A .C aprani.

art gå videre og gennemgå folketællingerne også for 
årene 1880, 1890 og 1900, fordi tilvandringen også 
fortsattes derefter, og det kunne være interessant at 
efterspore, om »indvandrerne« blev her eller drog 
videre og kun havde Kolding som et midlertidigt op
hold. Så langt rækker undersøgelsen her imidlertid 
ikke. Til gengæld kan der godt siges noget om disse 
første »indvandrere«. M an kan undersøge aldersfor
delingen mellem dem, deres sociale tilhørsforhold,

deres arbejde, indkomst, bosted, m.m., så det ikke 
forbliver en helt anonym gruppe.

Naturligvis er der også meget, man ikke får at 
vide. Tilskyndelsen til at flytte til Danm ark har 
utvivlsomt været meget forskelligt begrundet. Når 
der i aldersgruppen 15 - 27 år er lidt mere end dob
belt så mange mænd som kvinder, betyder det 
utvivlsomt, at de unge mænd er flygtet fra en treårig 
militærtjeneste på preussisk manér. De tyske lægds-
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ruller fra den tid taler deres tydelige sprog om vær
nepligtige, der aldrig mødte op til session, fordi de 
var flygtet inden da. Men hvad der har drevet de 
unge kvinder, er det meget sværere at gætte på.

Den påtvungne germanisering af befolkningen i 
den hidtidige dansk-tilkyttede landsdel har drevet 
mange mod nord. Adskillige har nok haft det som 
den aldrende ugifte lærerinde, der i kølvandet på 
krigen »sammen med sin broder pastor Filip P. 
Nielsen forlod Slesvig på grund af troskab mod 
Danmark«, som pastor Leunbach, Kolding, skriver 
i 1881 som påtegning på en ansøgning, den ældre 
kvinde indsender for at komme i betragtning til 
Sparekassens legat. De tyske myndigheder havde 
den strategi efter 1864 at tvinge dansksindede præ
ster og lærere - intelligensen i sognene - bort fra de
res embeder og indsætte loyale tyske embedsmænd 
i deres sted. Derfor er det heller ikke besynderligt, at 
der er optegnet 7 lærere i skema 2. Og der har sik
kert været flere end de optegnede, da undersøgelsen 
som sagt kun har medtaget de personer, der var født 
syd for Kongeå-grænsen. M an kan forestille sig, at 
den nødvendighed, der tvang sådanne embeds
mænd og deres familier til opbrud -  altså troskaben 
mod Danm ark -  har påført dem personlige tab på 
flere niveauer. Der var ikke noget socialt sikkerheds
net til at kompensere for tabt arbejde, og mange har 
derfor haft livsvarige økonomiske problemer, som 
sådan en legatansøgning til byens sparekasse lader 
ane.

M en for andre har rejsen nordpå været sat igang 
,af mindre idealistiske bevæggrunde. En drivkraft 
har været muligheden for bedre indtjening. Siden 
1857/1858 var der blevet indført næringsfrihed i 
Danmark, og det gav i princippet enhver lov til at slå 
sig ned som næringsdrivende. Det har sikkert også 
været medvirkende til, at mange følte trang til at 
flytte til en by i vækst som Kolding. I øvrigt var der 
i kølvandet af fredsslutningen fulgt et nyt opland til

Kolding, nemlig de otte sogne syd for byen, der hid
til havde ligget syd for toldgrænsen og dermed havde 
været vant til at handle i Christiansfeld eller H a
derslev. Det har givet Kolding forøgede indtjenings
muligheder.

På skema 2 kan ses en oversigt over de indvandre
des profession. De indvandrede kvinder er næsten 
alle husmødre. Kun enkelte enlige kvinder har deres 
eget arbejdsområde og arbejder som lærerinde og 
institutbestyrerinde eller med mere ydmyge sysler 
som syning og vask og er så kommet med i statistik
ken. M odehandlerinden er gift med en daglønner,

Krigen 1864formåede ikke at knægte folkeviddet. Selv om Bismarck 
viser sin tinsoldat frem  som advarsel, er det ikke muligt at styre små
drengene Slesvig og Holsten. »Illustreret Tidende», årsskiftet 1 8 6 4 /  
1865.

u. fi i s m a r k :  „finu  3  Drenge nu -oitftae .fatter et gladeligt tln tan r!“
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Skema 2. Indvandrernes profession og skattepligtige indkomst 1870

ms. sv. la. dr. indkomst ms. SV. la. dr. indkomst
apoteker, medhjælp 2 350-700 kr. læge 3 1000-4500 kr.
avlsbrug 6 300-600 kr. lærer 7 200-500 kr.
bager, konditor 3 4 1 50-1600 kr. lærerinde 1 200 kr.
barber 1 1000 kr. læsteskærer 1 200 kr.
blikkenslager 2 3 1 300-1200 kr. maler 3 2 400-800 kr.
bogbinder 1 1 800 kr. marskandiser 1
bundtmager 2 1 1200-1600 kr. modehandlerinde 1
bødker 3 2 1 200 kr. murer 4 2 300-1000 kr.
børstenbinder 3 200-500 kr. møller 3 2 3000 kr.
cigarspinder,-mager 7 4 200-400 kr. nagelsmed 1 400 kr.
daglønner, arbejdsmand 46 200-250 kr. nålemager 1
dagvognskusk 1 oppebørselsbetjent 1
detaillist 3 organist 1 400 kr.
drejer 3 1 1 300-500 kr. pakhusforvalter 1
dyrlæge 3 400-700 kr. postbud 2
fabrikant 1 pottemager 2 2 150-600 kr.
farver 4 1 200-1000 kr. prokurator 1 1500 kr.
fisker 2 rebslager 2 300-900 kr.
fjerhandler 1 300 kr. ritmester 1 2200 kr.
former 2 400 kr. sadelmager 1
fotograf 1 800 kr. savskærer 1
gartner 6 sejlmager 1 1 200 kr.
garver 3 1 1000-1800 kr. skibsfører 1 500 kr.
gasværksarbejder 2 skibstømrer 9 250 kr.
glarmester 1 300 kr. skindhandler 1 350 kr.
guldsmed 1 400 kr. skomager 9 8 1 4 100-500 kr.
hestehandler 2 skrædder 7 5 150-1200 kr.
hjuler, karetmager 2 slagter 5 300-400 kr.
institutbestyrerinde 1 400 kr. smed 1 6 1 2 150-200 kr.
instrumentsliber 1 småkører 2 300-400 kr.
jernstøber 1 snedker/tømrer 15 17 4 1 200-2000 kr.
klubvært 1 700 kr. stationskusk 2
kludesamler 1 stenkløver, -hugger 3 200-350 kr.
kolportør 1 stentrykker 2 700 kr.
kurvemager 3 1 150-350 kr. stolemager 2 200-400 kr.
købmand, høker 16 5 2 3 250-3500 kr. strømpevæver 1 400 kr.
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ms. sv. læ. dr. indkomst

syerske 1 100 kr.
teglbrænder 1
træskomand 1 200 kr.
uldspinder 2 500 kr.
urmager 1
vagtmester 2 600 kr.
vaskekone 1
vinhandler 2 600 kr.
vognmand 2 600 kr.
værtshusholder 19 250-800 kr.
væver 2 200 kr.
ølbrygger, tapper 2 800 kr.

arrestant: 15-årig pige
fattigforsørgelse 9
hospitalslem 1

så der har nok været brug for hendes indkomst, der 
desværre ikke kan ses i skattelisten. En stor del af 
indvandrerne har ernæret sig som daglønnere, dag
lejere eller arbejdsmænd, som de kaldes i flæng. Til 
gengæld ser lønnen ud til at have været ganske ens 
i denne dårligst lønnede gruppe. 200 kr. har været 
den helt almindelige årsindtægt, og der skal ikke 
megen fantasi til at forestille sig, at det har været 
svært at ernære en hel familie for den løn. Mange af 
disse daglejerfamilier har »klumpet sig sammen« 
bl.a. på Nørremarken, i Blæsbjerggade og på Lange
linie. M en den store gruppe af håndværkersvende 
var ikke bedre lønnet. I det hele taget har en stor del 
af indvandrerne måttet tage til takke med denne 
mindsteløn, enkelte skomagere, kurvemagere og 
skræddere har endda måttet klare sig med mindre.

Der er en påfaldende stor gruppe værtshushol
dere i byen, der stammer sydfra. Denne vækst i

værtshushold er en direkte følge af næringsfriheden. 
Før den blev indført, var der kun bevilling til et par 
værtshusholdere. M en her i 1870 ser antallet af 
værtshuse ud til at have sprængt alle rammer. Der 
må formodes at have været flere værtshusholdere i 
byen end de 19, der stammede fra Slesvig eller andre 
sydligere tyske strøg. Det har vel normalt været en 
mere behagelig beskæftigelse f.eks. for en ufaglært 
at slå sig ned som værtshusholder end som daglejer 
at tjene føden ved hårdt fysisk arbejde. Og også en 
mere indbringende forretning, ser det ud til.

Ellers er håndværkergruppen stadig -  sammen
lignet med folketællingen i 1860 -  en dominerende 
gruppe. Som det kan ses, er der meget stor forskel på 
indtjeningen i de forskellige grupper. Der er forskel 
på, om man er mester (ms.), svend (sv.), lærling (læ.) 
eller læredreng (dr.). For de to sidste gruppers ved
kommende kender vi slet ikke deres indtægt. De har 
ikke plads på rækken af skattepligtige. De boede 
normalt hos mester og indgik i hans husholdning. 
Derfor finder vi dem i folketællingslisten sammen 
med mesters kone og børn og eventuelle tyende. De
res løn har næppe været stor, når der ses bort fra kost 
og logi. De tal, der er anbragt som indkomst ud for 
de forskellige erhverv, er minimum- og maksimum
beløb. Ofte vil der være tale om flere tal ind imellem 
dem.

I håndværkergruppen er der et stort antal beskæf
tiget med tømrer- og snedkervirksomhed. De 2000 
kr., der er ansat som maksimumsindtjening i det 
fag, skyldes A.L.Johansens indkomst, som var 
usædvanlig høj. H an var kommet til Kolding omkr. 
1855 og var i 1870 en veletableret snedkermester 
med godt ry. Han havde iøvrigt i sit brød to unge 
mænd fra Slesvig, Claus Kåhler på 24 år og Carl 
Laudt på 17 som henholdsvis svend og lærling.

Under »møller« står kun indkomsten 3000 kr. Det 
kunne give det indtryk, at det var en specielt god for
retning at være møller. Sandheden er snarere, at
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H ans Peter Holst, lærer ved Vejle A m ts Skole. Både han og hans kone 
Anna M aria var fod t i Slesvig og havde i 1870 en fireårig datter fød t 
sammesteds. Deres nyfodte barn var fo d t i Kolding. Holst horer nok 
til den store gruppe dansksindede lærere og præster i Slesvig, der blev 
afskediget efter 1864. Hans årsløn her i Kolding var i 1870 sat til 
3 0 0  kr. (Foto: Oscar W ils).

den eneste af møllerne, der er angivet skattepligtig 
indkomst ved, er den rige møller og garver Gøhl- 
mann, en mand, hvis navn har levet videre i histo
rien gennem tilnavnet til møllen kaldet Gøhlmanns 
mølle. Han hørte til gruppen af gamle veletablerede 
indvandrere sydfra og havde boet i Kolding siden 
1830erne.

I gruppen, der har med cigarmageri at gøre, op
træder en cigarmager Schmalfelt. Om han er den, 
der har lagt navn til den kendte virksomhed af 
samme navn, må stå hen i det uvisse.

En anden bemærkelsesværdig stor gruppe er køb
mænd. Som man kan se, er der også her stor forskel 
i indtjening i denne kategori. Det gjaldt også for in
dehaverne. I gruppen findes alle grader og indkom
ster for høkere og købmænd. 3500 kr. var absolut en 
meget høj indtjening. Til sammenligning kan næv
nes, at en af byens velhavende mænd, den tids store 
byggematador, konsul og købmand H. H. Grau, 
havde en skattepligtig indkomst på 3000 kr. Han hø
rer i øvrigt ikke til kategorien af indvandrede.

Læger har også i 1870 hørt til den mere velha
vende del af befolkningen, mens det må bemærkes, 
at lærerstanden har en meget lille indtjening. Det er 
kun en lærer ved Vejle Amts skole, der tjener 500 kr. 
Den normale løn var på 2-300 kr. Institutbestyrerin
den tjente dog 400 kr.

Ellers kan man af de indvandredes profession 
også læse noget om dengang »moderne« tider i Kol
ding. Der er en gasværksarbejder, ansat på det for
holdsvis nye gasværk, der forsynede byen med gas
lys. Og der er en såkaldt stationskusk, der har gjort 
tjeneste ved den kun fire år gamle jernbane. Foto
grafen har været nævnt i det foregående. En del 
mennesker har været beskæftiget med skibsbyggeri. 
Nu havde Kolding allerede i en lille menneskealder 
haft sin havn og dermed gode vilkår også for skibs
trafik.

Der er handlende af forskellig slags, endog en kol-
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portør. Det er næppe skillingsviser eller gudelige 
vækkelsesskrifter, han har bragt med på sin van
dring fra dør til dør, når han var istand til at have en 
indtjening på 1500 kr. årligt. En oppebørselsbetjent 
var ikke noget nyt fænomen. Han var embedsmand, 
modtog og kvitterede for skatter og afgifter, og har 
næppe været mere elsket end skatteforvaltningen er 
i vore dage.

Skema 3. Tyende født syd for grænsen. 
Optalt 1870:

mænd kvinder

Alder: 15-19 3 14

Alder: 20-25 14 10

Alder: over 25 8 10

kelt er optegnet som hospitalslem og altså også ude 
af stand til at forsørge sig selv. Og hvem må ikke gri
bes om hjertet ved tanken om den lille 15-årige arre
stant, Mette M arie Hansen Schmidt? Der er næppe 
levnet hende mange chancer for at få et vellykket liv, 
når hendes løbebane er begyndt så dårligt.

De indvandrerfamilier, der har den høje ind
komst -  og der er trods alt en del -  har som hovedre
gel været i byen før 1860 og har været veletablerede, 
da krigen kom i 1864. Hovedparten af indvandrede 
efter 1864 har derimod måttet tage til takke med det 
ringest betalte arbejde og dermed de dårligste so
ciale kår. Og mon det er helt utænkeligt, at der har 
været en og anden af de etablerede borgere her i 
byen, der har fundet, at der var vel rigeligt med ind
vandrere, der kom og snuppede både arbejde og bo
lig fra dem? Det siger hverken folketællinger eller 
skattelister noget om.

Skema 3 viser aldersfordelingen hos tyendeklassen. 
I den yngste gruppe er kvinderne langt i overtal. Det 
var jo også næsten den eneste form for beskæftigelse, 
unge kvinder kunne få, mens de unge mænd havde 
flere andre muligheder, f.eks. som læredrenge og 
lærlinge. I den følgende gruppe -  alderen 20 -  25 år 
-  er mændene lidt i overtal. H er har mange kvinder 
indgået ægteskab og har overtaget den hjemlige hus
førelse. For mændenes vedkommende har det m å
ske været en god mulighed som det første arbejde, 
man kunne få, når man kom som ung indvandrer til 
byen.

De 9 personer, der er på fattigforsørgelse, var alle 
ældre folk, som sikkert ikke var istand til at arbejde. 
Flere af dem boede hos yngre slægtninge, som har 
haft for ringe indtjening til at forsørge dem. En en
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