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FORORD
Peter Christian Knudsen var i en Menneskealder
det danske Arbejderpartis Førstemand, dets politiske
Organisator og Fører. Hans Indsats i Kampen for de
bredeste Lags politiske Indflydelse, Oplysning og Sam
virke har været meget betydningsfuld og sat stærke
Spor i Arbejderklassens sociale Stilling. Under P.
Knudsens Ledelse naaede Socialdemokratiet frem fra
en lidet paaagtet Tilværelse til et stort Folkepartis be
tydningsfulde Magtgruppering indenfor dansk Lov
givning.
Den danske Arbejderbevægelse, saaledes som vi nu
kender den, har som Baggrund det storindustrielle
Gennembrud først i Halvfjerdserne. Lønarbejdet
fostrer Socialisme. William Scharling, den senere saa
kendte konservative Politiker, har allerede i 1863 i
sin Konkurrenceafhandling for et Professorat i Stats
økonomi og Finansvidenskab, i følgende Ord paa
peget Karakteren af den Kamp, der føres mellem Be
siddende og Besiddelsesløser
„— Kampen føres stedse længere nedad; for hver
Skranke, der brydes, for hver Klasse, der saaledes
rykker op og faar Del i den tidligere nogle enkelte
Klasser forbeholdte Magt, presser de tilbagestaaende
paa de endnu ikke brudte Skranker, bliver der et an
det Tryk, som skal afhjælpes, hvilende paa en stedse
mere begrænset Del af Samfundet, indtil der saa til-
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sidst kun er én Klasse, der føler sig som den for
trykte, den forurettede, indtil der tilsidst kun er ét
Element, som ikke har faaet sin forholdsmæssige Del
af Samfundsmagten — og da begynder Kampen mel
lem dette og alle de andre.“
I 1863, da Scharling skrev disse Ord om Prole
tariatet, var Haandværket endnu i overvejende Grad
det førende i Vareproduktionen herhjemme. Men
Storindustrien begyndte sin Erobring af Arbejdets
Land. Haandværksarbejdets Ro og Poesi bortvejredes til Fordel for en Storproduktion under Konkur
rencens Lov. Fordelene ved en lettere og rigere Til
fredsstillelse af menneskelige Behov var aabenbare,
men det nye Systems værste Mangler ramte Lønarbej
deren haardest. Og med Storproduktionens Bølger,
som væltede udefra de store Lande ind over dansk
Omraade, fulgte socialistiske Tanker. Det gamle „In
ternationale“ fik ogsaa sine Sektioner herhjemme, da
Louis Pio i 1870—71 havde blæst i Tidens Basun.
Til Trælle i Sind og til Slaver af Guld
den voksende Slægt fostres frem,
og Jorden saa aldrig saa usselt et Kuld,
som det, der paa den nu har Hjem.

Saaledes skrev U. P. Overby den Gang i „Social
isternes Marsch“. Og Ordene karakteriserer den Stem
ning, der beherskede de Besiddelsesløse, hvor de rej
ste sig til Kamp.
Handskemagersvenden Peter Knudsen har deltaget
i Arbejderbevægelsen fra dens Begyndelse og til sin
Død. Og da Partiet efter Pios Bortrejse til Amerika
i 1877 tog fat paa Genrejsningen, fandt det i Knud
sen en Arbejdets nidkære Mand. Da det meddeltes
ham, at Pio var forsvundet, og der dertil føjedes en
nedbøjet Partifælles Bemærkning om, at „nu er det
ude med Socialismen i Danmark!“ — skal P. Knud-
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sen have svaret: „Nej, nu skal den først til at be
gynde!“ Og det blev ham, der i høj Grad kom til at
bære Dagens Byrde.
Han bar den med ukuelig Energi. Fra først i Fir
serne til et Stykke ind i vort Aarhundrede var han
paa Færde overalt, hvor Kampen stod. Han var fra
første Færd Organisatoren, hvor E. Wiinblad var den
fremragende socialdemokratiske Journalist, Holm og
Hørdum Folketalerne, C. C. Andersen den kloge Ad
ministrator og Overvejelsernes Mand.
Arbejderne havde den fuldkomneste Tillid til P.
Knudsen. Han vandt den, efterat de i 1877 var bleven
skuffede ved de gamle Føreres Bortrejse, i Kraft af
sin urokkelige Partitroskab, sin uselviske Hengivelse
i Arbejdet og sin politiske Klogskab.
Denne General uden Distinktioner, denne Folkeheros uden Piedestal har Arbejderklassen rejst et Mo
nument i sin Taknemmelighed.
Og hvorledes P. Knudsens politiske Modstandere
end ser paa den Bevægelse, han førte frem, vil de
ikke nægte ham den Ros, at han var sit Parti en tro
Tjener, og at Bevægelsen, hvis »Leder han blev, har
bidraget til at højne Arbejderklassens Levefod, dens
Oplysning og Moral.

BARNDOMSTIDEN
Randers er Peter Knudsens Fødeby. Han saa Ly
set den 23. November 1848, det historisk berømte
Aar. Gaden hedder Vester Grave. Hans Forældre var
Skomagermester Christen Knudsen og Hustru, født
Borreschmidt. Faderen døde allerede, mens Knudsen
var Barn og fulgtes faa Aar efter af Moderen.
Der havde været mange Børn i Ægteskabet, men
kun 3 levede. Som Følge af Faderens tidlige Død var
Kaarene i Hjemmet trange, og da Moderen døde,
medens Peter Knudsen var i Lære, og hans yngste
Søster endnu ikke var naaet til den skolepligtige Al
der, opløstes Hjemmet. Den lille Søster blev sendt
til Skive, medens P. Knudsen og en anden Søster
maatte klare sig selv.
Peter Knudsen gik i Friskolen, hvor han udmær
kede sig ved sin Flid og sine Evner. Den gamle
Overlærer Albrechtsen kaldte ham sin flinkeste Elev.
Denne Lærer har sikkert øvet den første, vækkende
Indflydelse paa Drengens Sind. Albrechtsen var en
gammel Frihedsmand og noget af en Oprører overfor
Tradition og Vedtægt. Som Skolemand afskaffede han
Prygl og Remseri, reformerede Undervisningen i Hi
storie og var ikke bange for at vække Børnenes kri
tiske Sans i religiøs Henseende, hvad enten det saa
gjaldt Mirakler eller Avtoritetstro.
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Overfor saavel Hjem som Skole var Peter Knud
sen i Besiddelse af en usædvanlig Pligtfølelse. Et lille
Træk fra hans Barndomstid vidner derom.
Han var en Vinterdag henimod Aften gaaet et
Ærinde for sin Moder. Der laa alenhøje Snedriver,
og da han havde passeret adskillige af disse i et ube
bygget Kvarter i Byens Udkant, opdagede han, at
han havde tabt sin ene Træsko. Fandtes den ikke,
var han klar over, at det betød en Udgift for Mode
ren, og med det bestemte Forsæt at ville finde sin
Træsko tiltraadte han Vejen tilbage og gravede med
sine Hænder hvert Fodspor op, indtil han sank ud
mattet sammen. Tilfældigt Forbipasserende fandt ham
og bragte ham hjem.
Der foreligger iøvrigt kun yderst sparsomme Op
lysninger om Peter Knudsens Barndomstid. Selv talte
han aldrig om den. Kun Øjeblikket og Fremtiden op
tog ham.
Det er sagt, at det vanskeligste Valg af alle er Val
get af Livsstilling. For Peter Knudsen var Vanskelig
heden den samme som for velbegavede Arbejderbørn
i Almindelighed. Der var ikke Raad til at skaffe ham
en særlig Uddannelse. Gamle Albrechtsen vilde gærne
have ham uddannet til Skolelærer, men det lod sig
ikke gøre alene af den Grund, at Peter kunde ikke
synge. Heldigvis havde han Øre for Tonernes Skøn
hed, hvad han ofte har godtgjort i sin Egenskab af
Partifører, naar det drejede sig om at vække Arbej
dernes Sans for Sang og Musik.
Da Studeringernes Vej var lukket for Skomager
sønnen, gik han i Handskemagerlære. Randers havde
jo forlængst vundet Navnkundighed for sine Hand
sker, hvad der maaske bidrog til, at Peter Knudsen
netop valgte det Fag.
Som Læredreng boede han i et Kammer, hvor Rot
terne førte Herredømmet. Peter Knudsen tog Sagen
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praktisk og med al fornøden Ro. For det første vidste
han nok, at Læredrengenes Kaar den Gang var saa
omtrent de samme overalt, og dernæst fandt han det
for god opportun Politik at lægge lidt Sul og Brød
hen til sine ubudne Gæster. Han opnaaede derved
sin Hensigt, at Rotterne lod saavel ham selv som hans
Sager i Fred.

DEN UNGE ARBEJDER
I 1867 havde P. Knudsen afsluttet sin Læretid, og
Aaret efter rejste han til København, hvor han fik
Arbejde hos det kendte Firma N. F. Larsen. Her ar
bejdede han i halvtredie Aar, og i denne Tid begynder
hans ihærdige Stræben efter at tilegne sig frugtbar
Viden.
Som saa mange andre unge Arbejdere i hin Tid
søgte Peter Knudsen til den af C. V. Rimestad stif
tede „Arbejderforeningen af 1860“. Denne Forenings
Opgave var ganske vist upolitisk, for saa vidt som den
tilstræbte at skaffe de unge Haandværkere Adgang til
god Læsning og oplysende Foredrag, men den kom
alligevel til at virke konservativt, idet den strængt vaagede over, at socialistiske Anskuelser ikke fik Raade.rum i Foreningens Virksomhed. Senere hen kom det
til skarpe Sammenstød mellem „Arbejderkongen“ C.
V. Rimestad og „Internationale*^ danske „Stormester“
Louis Pio, en Kamp, der minder om det Felttog, den
tyske Arbejderagitator Ferdinand Lassalle foretog mod
Selvhjælpsmanden Schulze Deutsch.
Naa — Bøger rummer jo adskillig „farlig“ Viden,
og i Arbejderforeningens store Bibliothek fandt Peter
Knudsen Bøger, som bidrog til at befrugte hans Tan
ker. Hans Læselyst var overordentlig, og aldrig har
maaske noget Medlem af den Rimestad’ske Forening
været en flittigere Gæst i Bibliotheket. Fra dette Ar-
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senal hentede han sine første Vaaben i Kampen for
Arbejderklassens Frigørelse.
For den unge Handskemagersvend stod C. V. Rimestad næppe som Lærer eller Leder, og „Arbejder
foreningen af 1860“s Program var ikke noget Slag
i Bordet overfor den voksende Kapitalisme. Forenin
gens Hovedformaal var „kraftig at fremme den arbej
dende Klasses Oplysning og Dannelse som de nød
vendige Betingelser for og de rette Bærere af denne
Borgerklasses Velvære, ogsaa i materiel Henseende“,
og hertil føjedes som en Slags Program, at „Forenin
gen vil ved alle lovlige og hæderlige Midler søge at
virkeliggøre og opretholde Arbejdernes grundlovs
mæssige politiske Rettigheder og at udvide deres Ind
flydelse paa Kommunens Anliggender“. Men for mange
Arbejdere dæmrede allerede den Gang en Forestilling
om, at deres politiske Program skulde adskillige Stre
ger tilvenstre for en Liberalisme, der nærmest vilde
benytte Arbejderne som Støtte for sine egne Formaal.
Erfaringerne fra Udlandet, Barrikadekampene i Paris
og Berlin Februar og Marts 1848, og den store Ar
bejdernedslagtning i Paris i Juni samme Aar kunde
nok vække Tvivl i de bredeste Lag om Liberalismens
Hensigter, i alt Fald om dens Evne til at være „Bærer
af denne Borgerklasses (Arbejdernes) Velvære“.
En dansk Nationaløkonom, Fr. Krebs, som i sin
Bog „Individualisme og Socialisme“ omtaler Forhol
dene i den Periode, hvor Lavsbaandene løstes, Næ
ringsfriheden proklameredes og Maskindriften be
gyndte at udfolde sig, giver nogle statistiske Oplys
ninger om de sociale Modsætninger. Han paaviser
det stærkt voksende Antal Daglejere (Lønarbejdere),
hvis Procenttal af Befolkningen i København i 1870
udgjorde det dobbelte imod, hvad den udgjorde i 1840,
medens den i Købstæderne voksede fra 9 til 14 pCt.
af Befolkningen. Fr. Krebs saa i dette Proletariat en
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Fare for Samfundsfreden, og han frygtede Social
ismen, om hvis Indhold og Udvikling han dog ikke
havde nogen klar Forstaaelse. Men alene Erkendel
sen af de ved Kapitalismen skabte Klassemodsætnin 
ger og derved af Socialismens Eksistensberettigelse
er værd at notere fra hin Tid. Selv en Kirkens Mand
som Biskop Martensen advarede mod den moderne
Dans om Guldkalven.
Det er givet, at Peter Knudsen har følt sig stærkt
paavirket af Tidens Brydninger og allerede, mens han
stod som Medlem af Rimestads Forening, har han
skaffet sig Indblik i nationaløkonomiske og sociale
Forhold, begyndt at lægge Grundlaget for sin Viden.
Men naar man er 21, banker Blodet for uroligt til,
at man kan slaa sig ned som Statistiker. Knudsen
havde vel ogsaa Ungdommens Udve. Han tog i al
Fald udenlands, til Gøteborg, hvor han arbejdede i
halvandet Aar og øgede sin Fagdygtighed. Men i Foraaret 1872 rejste han tilbage til København for at af
tjene sin Værnepligt. Han blev udtaget til Infanterist
og laa i Kastellet.
Mens han endnu var Rekrut, fandt „Slaget paa Nørrefælled“ Sted. Det var den 5. Maj 1872. Hvad der
gik for sig den Dag var Sprængningen af et Møde,
indvarslet paa Nørrefælled i Anledning af en Murer
strejke. Mødet var bleven forbudt af Politidirektør
Crone, men et stort Arbejdermøde i „Den internatio
nale Arbejderforening“s Lokale i Lille Kirkestræde
vedtog Mødets Afholdelse paa Trods af Politiet og i
Henhold til Borgernes grundlovsmæssige Rettigheder.
Politiets Forbudsplakater blev revet ned, og Folk
strømmede Søndag Eftermiddag den 5. Maj til Bleg
damsfælleden. Det kom til Sammenstød med Politiet
og de til dettes Hjælp hidkaldte Husarer. Til Slut
maatte Folkemængden fortrække.
Under „Slaget paa Nørrefælled“, der gav Anledning
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til Arrestation af de tre Arbejderførere, Pio, Brix og
Geleff, laa Peter Knudsen paa sit Leje i Kastellet.
Rekruterne var beordret til Ro, mens det ældre Mand
skab havde faaet udleveret skarpe Patroner. Avtoriteterne sikkrede sig i Tide mod en Arbejderrevolution
i Hovedstaden. Man vil nu, i det tyvende Aarhundrede, se med Undren paa denne bevæbnede Alvor
i Myndigheders Opfattelse af Socialismen. Dens Mod
sætning var de socialistiske Arbejderes glødende Tro
og dertil knyttede utopiske Forestillinger om en snar
lig Omvæltning af den bestaaende kapitalistiske Ver
densordning. Men denne Tro appellerede dog aldrig
til Brandfakler eller Dynamitattentater. Den var So
cialisme og den var dansk Socialisme.
Peter Knudsen har levet med i Begivenhederne af
1872, skønt han var interneret i Kastellet. Umiddel
bart efter udstaaet Tjeneste mældte han sig ind i So
cialdemokratiet.
Partiets Organisation var efter Førernes Fængs
ling undergaaet en Forandring. Den danske Afdeling
indenfor det af Karl Marx i 1864 stiftede „Internatio
nale“ (Den internationale Arbejderforening) ophæve
des i Følge Myndighedernes Paabud, og i dens Sted
dannedes en Organisation af frie Fagforeninger, be
staaende af de større Fagsammenslutninger, medens
de smaa, uorganiserede Fag og de enkelte Personer,
der ikke tilhørte noget egentligt Fag, f. Eks. Studenter
og Lærere, samledes i „Den blandede Fagforening“.
Knudsen indmeldte sig i denne og vedblev at staa som
Medlem af den under dens noget omskiftende Vilkaar,
hvor Navnet forandredes først til „Den demokratiske
Arbejderforening“, derefter til „Broderbaandet “, som
atter fik Navneforandring og kom til at hedde „Social
demokratisk Samfund“. Foreningen var Arbejdernes
særlige politiske Organisation, selv om ogsaa de frie
Fagforeninger indrulleredes under det politiske Par4
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Billede fra hans første Manddomsaar.
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tis Fane, men dens Virksomhed indskrænkede sig
væsenligt til at være en Diskussionsklub.
Her var der imidlertid Lejlighed til at samle politisk
Forstaaelse og opøve sig i socialistisk Theori. P. Knud
sen fortsatte i nye Baner, hvad han havde paabegyndt i
„Arbejderforeningen af 1860“. Han studerede Tidens
brændende Spørgsmaal med en Iver og Grundighed,
som til Slut bundfældede sig i en urokkelig Overbe
visning om, at Socialismen var den eneste Vej til Ar
bejderklassens Frigørelse, og at det organiserede Pro
letariat havde en historisk Mission, som maatte føre
til Afskaffelse af Kapitalistklassens politiske Herre
dømme og dermed til dens økonomiske Magts Fald.
Han var Marxist, Revolutionær i historisk Betydning.
Selv senere, da Knudsen saa ivrigt som nogen deltog
i praktisk Reformarbejde, beholdt han denne Retlinethed i Overbevisning, der vel tillader Forhandling, men
aldrig gaar paa falsk Akkord og ikke taber det store
Maal af Syne. Han var kaldet til at lede et stort Parti
ad Fremskridtets Vej.
Det praktiske Arbejdes Udgangspunkt maatte fore
løbig være at organisere Fagfællerne. „Hvad du evner
kast af i de nærmeste Krav!“ I den moderne Arbej
derbevægelse har Fagforeningen altid været Forbere
delsesklassen. I den opdrages Arbejderen til Kamme
ratskab og politisk Samvirke. Og fra Fagforeningerne
gik de bedst skolede Arbejdere som „Officerer“ ud
til den politiske Kamp. Peter Knudsen havde allerede
forud „Marskalkstaven i Tornystret“.
Det var i første Række hans Initiativ og Energi,
der den 24. Maj 1875 førte til Oprettelsen af Hand
skemagerforeningen i København. Fagorganisationen
fik snart efter stiftet Foreninger i Odense og Nyborg
samt i de svenske Byer Malmø, Lund, Helsingborg
og Kristiansstad. P. Knudsens tidligere Ophold i Sve
rige gjorde ham til selvskreven Agitator for sin FagP. Knudsen
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forening, men indtil videre fik han dog kun de syd
svenske Byers Kolleger organiseret. Ved en Kongres
i København sluttede alle de nævnte danske og sven
ske Foreninger sig sammen i „Det nordiske Handske
magerforbund“, der fra 1. Novbr. 1876 udgav et Fag
blad med P. Knudsen som Redaktør.
Saa liden offenlig — for ikke at sige historisk
Betydning denne Foreningsvirksomhed synes at rum
me, har den dog været en lille Ouverture til Arbej
dernes Skandinavisme. I Halvfjerdserne fandtes der
ingen Socialisme i Sverige eller Norge. Vore „Brödra
hinsidan“ havde vel faaet Aarhundredets social-revolutionære Ideer præsenteret i theoretiske Afhandlin
ger af Mænd, udgaaede saavel fra den akademiske
som fra det fysiske Arbejdes Verden. Betydeligst
blandt disse Tænkere er Niels Herman Quiding (død
1886), som gennem et langt Liv ydede værdifulde
Indlæg i det store sociale Spørgsmaal. Han skrev
under Mærket „Nils Nilsen, Arbetskarl“ og er —
ligesom vor Frederik Dreyer (død 1853) — Forløbe
ren for den egenlige socialistiske Arbejderbevægelse,
hvis Opkomst i Sverige maa dateres til Midten af Fir
serne.
Det lykkedes ganske vist ikke i første Omgang at
holde Liv i Handskemagersvendenes Forbund. For
eningerne i Provinsbyerne og i Sverige faldt fra, og
Forbundet opløstes i 1879. Men i den første, korte
Periode havde de organiserede Handskemagere alle
rede været i Kamp. 1876 og 77 strejkede de i Lund
i henholdsvis 3 Maaneder og 4 Uger. I 1878 strejkedes
der 6 Uger i København. I alle de nævnte Tilfælde
var Strejkerne erklæret for at undgaa Lønnedsættelse.
Arbejdernes fælles økonomiske Interesser førte i 1898
til Genoprettelse af Handskemagerforbundet, men al
lerede i 1892 havde de danske Handskemagerforenin
ger i København og Aarhus tiltraadt „Det internatio-
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nåle Handskemagerforbund“, som har Afdelinger i
Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østerrig-Ungarn, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Amerika.
Disse Afdelinger har Gensidighedsforpligtelser med
Hensyn til Strejker og Lockouter og understøtter lige
ledes arbejdsløse Medlemmer.
Trods det uhyre Arbejde, der i Aarenes Løb tilfaldt
P. Knudsen, vedblev han dog længe at staa som For
mand for Handskemagerforeningen af 1875 og ud
fyldte sin Plads med beundringsværdig Hengivelse
i Arbejdet for Kammeraternes Sag.

2*

MØRKE TIDER

Da Peter Knudsen i 1873 traadte ind i det social
istiske Parti, sad de gamle Førere i Fængsel, og Ar
bejderbevægelsen stod i Stampe. En Højesteretsdom
af 1873 havde forbudt „Internationale“, hvis Fagsektioner da efterhaanden gik op i „de fri Fagforeninger",
som lededes af en Centralbestyrelse. Denne vare
tog de særlig socialistiske Interesser, som laa uden
for Fagforeningernes almindelige Virke. Hver fri Fag
forening valgte 2 Repræsentanter til Centralbestyrel
sen, og Repræsentanterne valgte igen en Formand,
en Næstformand og en Kasserer. Organisationens
Arbejde var et dobbelt, dels at vinde politisk Indfly
delse gennem den Agitation, der udfoldedes af det
socialistiske Dagblad og gennem Afholdelse af poli
tiske Møder, dels at virke for højere Løn og forkortet
Arbejdstid. Hertil knyttede sig en tredie Opgave, som
bestod i Oprettelsen af Produktionsforeninger, udgaaede fra og ledede af Fagforeningerne. Den berømte
tyske Agitator Ferdinand Lassalle havde paa Arbejder
foreningernes Program sat Statshjælp til Produktions
foreninger for derved at understrege Statens Pligt til
at lade sig engagere i Arbejdernes Kamp mod den ka
pitalistiske Storindustri. Siden da — i Tredsernes Be
gyndelse — har Socialdemokratiet afpasset sit Pro
gram med fuldere Forstaaelse af Arbejderklassens
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Forhold til Staten. Men i Halvfjerdserne troede man
endnu paa Produktionsforeningernes Evne til at op
tage Kampen økonomisk mod de kapitalistiske Fore
tagender. Man havde jo Kunderne i sine egne Parti
fæller !
Men man havde langt til Statshjælp, og det skortede
ikke blot paa fornøden Kapital men ofte paa tilstræk
kelig forretningskyndig Ledelse. Disse Produktions
værksteder fra Halvfjersernes Aar var smaa, helte
modige Forsøg paa at frigøre sig' fra Kapitalismen, og
der var nok af ædel Begejstring men for lidt af klog
Beregning. Dog tør det med god Grund siges, at Pro
duktionsværkstederne fik deres Betydning for senere
Tiders Arbejderbevægelse. De anviste Arbejderne
fastere Rammer for deres politiske Gærning og kla
rede deres Forstaaelse af Opgaver, som maatte løses
ad Sammenslutningens og Kooperationens Veje.
Arbejderbevægelsens Stille afløstes af frisk Blæst,
da Louis Pio kom ud af Fængslet og paany overtog
Ledelsen af Partiorganet. Den forgudede Arbejder
fører skabte imidlertid Opposition indenfor sit eget
Parti, fordi han havde for meget af Eneherskerens
Natur i sig. Saalænge han blændede ved sin roman
tiske Optræden og fyrige Veltalenhed, var der kun
liden Plads for Realiteternes Mænd, til hvilke P. Knud
sen under alle Omstændigheder maa regnes, selv om
han ikke nævnes blandt dem, der traadte i Opposition
til Pio.
Et frygteligt Slag for Arbejderbevægelsen var det, da
Pio og Geleff i 1877, trykkede af Forholdene inden
for Partiet og truede af Politiet, forlod Danmark og
rejste til Amerika for aldrig at vende tilbage. Sam
tidig med den økonomiske Krise, som just indtraadte
paa denne Tid, lammedes Arbejdernes Mod og Kraft.
De følte sig baade forraadte og prisgivne, og Bevæ
gelsen gik stærkt tilbage. Det var en Mismodets og
Mistillidens Tid.
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Blandt dem, der holdt Modet oppe, var P. Knud
sen. Og dog skulde han selv i høj Grad komme til at
føle Tidernes Ugunst.
Som Formand for sin Fagforening, Redaktør af
Fagbladet og Medlem af den socialistiske Partiledelse
havde Knudsen allerede før 1877 henledt Arbejdsgive
res og Autoriteters Opmærksomhed paa sig. Han no
teredes bl. a. paa Arbejdsgivernes sorte Liste. Det be
tød, at han ikke burde tages i Arbejde af nogen Mester.
Formandsplads og Fagblad gav ikke Peter Knudsen
nogen nævneværdig Indtægt. Han skulde leve af
Handskemageriet. Og saa kom der da en ond Tid for
ham, hvor han stilledes Ansigt til Ansigt med materiel
Nød. „Social-Demokraten“, til hvilken han blev knyt
tet som Medarbejder, maatte atter afskedige ham, fordi
Bladets Budget ikke kunde bære den ringe Udgift,
hans Journalistik kostede.
I denne fortvivlede Situation, hvor alt var Mørke
omkring Peter Knudsen, havde han en trofast Støtte i
sin Hustru.
Han var bleven gift i 1875 med Enken efter en
Tømrer Walther. P. Knudsen havde lært Parret at
kende i Partiets første Trængselsaar. Walther døde tid
ligt og efterlod Hustru og 3 Børn. En smitsom Syge
bortrev Børnene. P. Knudsen ægtede nogen Tid efter
Enkefru Walther.
Hun var henved en halv Snes Aar ældre end P.
Knudsen, men Aldersforskellen øvede ingen uheldig
Indflydelse paa deres Samliv. Den bidrog snarere til,
at Fru Knudsen ligesom med en Slags moderlig Omhu
hjalp sin Ægtefælle til Rette under alle Forhold, hvor
hendes Raad og Daad var fornøden.
Fru Knudsen var født i Taarnby paa Amager. Den
høje, kraftige Kvinde var i Besiddelse af et ligesaa
brillant Humør som godt Hjærte, som kom til at staa
deres Prøve baade i onde og gode Dage.

23

Da Peter Knudsen var bleven arbejdsløs, hjalp hans
Hustru med til Udkommet. Hun skaffede sig nogen
Indtægt ved Vask, medens Knudsen selv paatog sig
tilfældigt Arbejde, pressede Handsker, syede Matros
kraver o. 1. Men de nærede begge en usvigelig Tro
paa Fremtiden og fandt sig uden Knurren i deres fat
tige Kaar.
Forholdene i Partiet var ikke heller de lyseste. Ef
ter Pios Bortrejse gjaldt det for de Mænd, som skulde
genrejse Partiet, at træffe en Ordning, som stod
lige langt fra søvnig Moderation og vild Radikalisme.
Bladet „Social-Demokraten“ blev Organ for den nye
Kurs, og under Mærket „En Arbejder“ begyndte Ty
pografen E. Wiinblad en Journalistik, der henledte
saavel Modstanderes som Venners Opmærksomhed
paa ham.
I denne Periode, helt op til April 1881, træffer
man ikke Knudsens Navn saa særdeles hyppigt i den
offenlige Debat. Ikke desto mindre deltog han ivrigt
i Partibevægelsen og kæmpede for Kammeraternes In
teresser i Handskemagerorganisationen. Han bidrog
ogsaa til at forberede Stiftelsen af den socialdemokra
tiske Partiorganisation „Socialdemokratisk Forbund“,
der kom til Verden den 12. Februar 1878. Denne Or
ganisation er i Aarenes Løb bleven Moderforeningen
for de socialdemokratiske Organisationer over hele
Landet. Ved Forbundets Oprettelse stilledes Fag
foreningerne friere i deres specielle Virke, men For
bindelsen mellem de to Organisationer opretholdtes og
knyttedes fastere paa et senere Tidspunkt.
I April 1881 blev E. Wiinblad „Social-Demokraten“s
Redaktør, og han søgte straks P. Knudsens Medhjælp.
Redaktionskontoret var den Gang i et lille mørkt 2
Fags Værelse i Farvergade. Mens Wiinblad selv næ
sten ganske alene besørgede det løbende journalistiske
Arbejde, søgte han at vinde Fagforeningernes Medlem-
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mer som Holdere af Bladet ved Artikler om faglige
Forhold og principielle Indlæg til Belysning af de so
cialistiske Theorier. Her fandt han en fortræffelig
Støtte i P. Knudsen, der dog maatte blive ved sit
Haandværk som Hovednæringsvej. „Det var i Sand
hed“, hedder det i C. E. Jensens og Borgbjergs Værk
„Socialdemokratiets Aarhundrede“, „en Arbejderredak
tion: Redaktøren, der lige havde forladt Sætterkassen,
spadserede mangen Gang først til Aabenraa, hvor
Knudsen sad og syede Handsker i en Baggaard, og
derfra til lille Regnegade, hvor Søren Larsen (Bladets
„udenlandske Medarbejder“) stod og barberede, for
at afhente Dagens Manuskript.“
I Januar 1882 flyttedes Redaktionskontoret til Nørre
gade 5, 2. Sal i Mellembygningen, hvor Forholdene
var betydeligt bedre end i Farvergade. Partiet havde
ogsaa haft Medvind. Den indre Splid var bragt til Af
slutning, Fagforeningerne gik stærkt fremad, og „Social-Demokraten“ blev det Centrum, hvor Beslutnin
ger fattedes og hvorfra Kampen lededes. „Socialdemo
kratisk Forbund“ havde i 1882 valgt P. Knudsen som
Forretningsfører. Han var ved Siden heraf den bety
deligste Kraft indenfor Fagforeningsbevægelsen og
sidst men ikke mindst Journalisten, som bl. a. i denne
Periode, da Wiinblad gav Bladet Indhold og Form,
skrev en Række Artikler om Landarbejdernes Kaar.
Der knyttedes nu tillige flere baade ældre og nyere
Medarbejdere til Bladet.
Den politiske Stilling her i Landet prægedes den
Gang af den begyndende Kamp mellem Højre og Ven
stre om Forfatningens Brug, og det aandelige Liv be
fandt sig i en stærk Brydningstid. Politisk Vækkelse
og moderne Retning i dansk Literatur øvede ogsaa en
stærk Indflydelse paa Arbejderklassen. „Studentersam
fundet“ stiftedes og bidrog til Arbejdernes Oplysning
ved Udgivelsen af Smaaskrifter senere ved Aftenun-
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dervisningen for Arbejdere. Allerede i Eftersommeren
1882 gik „den forenede københavnske Opposition“,
Socialdemokrater og Liberale, til Landstingsvalg mod
det Estrup’ske Højre. Det var et Overrumplingsforsøg,
som nær havde brudt Bresche i Reaktionens gamle
Borg.
Socialdemokratiets Internationalisme, for hvilken
P. Knudsen var en ihærdig Forkæmper hele sit Liv
igennem, gav sig et smukt Udtryk i 1883, da det af
Bismarck’ske Undtagelseslove forfulgte tyske Social
demokrati afholdt en hemmelig Kongres i Arbejdernes
Forsamlingsbygning, Rømersgade 22 i København.
Her kunde P. Knudsen som Partiets Forretningsfører
byde de tyske Brødre et hjærteligt Velkommen.
Den bitre Forfatningskamp, som tog Fart herhjem
me i Firsernes Midte, udelukkede for lang Tid en til
trængt social Reformlovgivning. Socialdemokratiet
maatte, som det politiske Udtryk for Arbejderklassens
Interesser, være nærmest kaldet til at kræve Refor
mer, men dels fastholdt Socialdemokratiet med fuld
kommen Ret, at Forfatningsspørgsmaalet først maatte
afgøres i Henhold til parlamentarisk Styresæt, og dels
tog det sammen med den øvrige Opposition bestemt
Afstand fra de Estrup’ske Reformlove, der vel ogsaa
mest var beregnet paa at aflede Opmærksomheden fra
Forfatningskampen og fra Socialismen.
Der havde hidtil foreligget et Par Forslag til Løs
ning af Spørgsmaalet om Arbejdernes Alderdomsfor
sørgelse, et af Godsejer Grüner til Ravnstrup, som
havde oprettet „de forenede Kommuners Alderdoms
kasse“, i hvilken Arbejdere kunde tegne Livrente, og
ét af den gamle Jernstøber P. F. Lunde. Sidstnævntes
Forslag var det mest omfattende og gik ud paa, at Ar
bejderne, som ikke fik den fulde Betaling for deres
Arbejde, skulde have en af Staten sikkret Livrente fra
deres 30. Aar, voksende med Alderen og afpasset ef-
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ter Arbejdsfortjenesten i det foregaaende Aar. Arbejdsudygtige burde helt eller delvist forsørges af Staten.
Midlerne til denne Alderdomsforsørgelse skulde Staten
indvinde ved en Skat paa Indkomst og Arv. Lundes
Plan havde vundet nogen Indflydelse paa Landet, me
dens Byarbejderne vel nærmest frygtede for, at en
Livrente af den nævnte Art vilde vanskeliggøre en ens
artet Optræden i Lønspørgsmaal.
Regeringen havde i Halvfjerdserne nedsat en Arbej
derkommission, som i 1878 fremsatte Forslag om en
Alderdomsforsikring, hvortil Bidrag skulde ydes dels
af Arbejderne selv fra den unge Alder, dels af Stat
og Kommune. Kommissionens Flertal holdt paa en
frivillig Forsikring. I Rigsdagssamlingen 1881—82
forelagdes der et privat Lovforslag i Folketinget. Det
fulgte Mindretallet i Kommissionen, som holdt paa
tvungen Forsikring, men Socialdemokratiet, som endnu
var uden Repræsentation i Rigsdagen, rejste en stærk
Agitation for Tanken om Statspensionering af alle
gamle Ubemidlede, og dette Standpunkt vandt over
vejende Tilslutning i Sygekasserne, som nu havde et
Flertal af klassebevidste Arbejdere.
P. Knudsen kom her til at spille en fremtrædende
Rolle, der gav ham Lejlighed til at udarbejde et meget
vigtigt, ja næsten epokegørende Indlæg i Spørgsmaalet
om Samfundets Pligter overfor Fattige, Syge og
Gamle.

OM SYGEFORSIKRING OG ALDERDOMS
FORSØRGELSE

Grundloven af 1849 kom til Verden umiddelbart ef
ter store Begivenheder i Udlandet. Folkene kæmpede
overalt for fuld Gennemførelse af den Frihed, som var
indvarslet i Slutningen af det attende Aarhundrede.
Absolutismen stod for endeligt Fald i de videst frem
skredne Stater.
Paris’ Arbejdere havde kæmpet paa Barrikaderne
for at erobre den almindelige Valgret og naa frem til
social Retfærdighed. Fattigdomsspørgsmaalet faldt som
en dyb, mørk Skygge fra den verdenserobrende Ma
skinindustri. Det begyndte at staa klart for Arbejderne,
at var de end sluppet forbi Absolutismens Scylla, havde
de kun Udsigt til at blive slugt af Frikonkurrencens
Charybdis.*)
Men Barrikademændenes Kamp for „den røde Re
publik“ blev slaaet ned med haard Haand i Juni 1848.
Kravet om „Retten til Arbejde“, det specielle socialisti
ske Programpunkt for hin Tid, druknede i Blod.
Det er utvivlsomt, at Junikampens Udfald har øvet
sin Indflydelse paa de danske Grundlovsgivere. I Ste
det for det liberalistisk sét uoverkommelige at be
kæmpe Arbejdsløsheden og sikre Alle Adgang til Ar
bejde, nøjedes man med i Grundloven at indsætte en
Paragraf om Fattigforsørgelse:
„Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og
*) De gamle, græske Sagn forestiller sig ved Scylla Mal
strømmen. Den har Skikkelse af et Uhyre, som bor i en Klippe
hule. Charybdis er Strømmens farlige Hvirvel. Kommer et Skib
i dette Naboskab, maa det enten ofre sit Mandskab til Scylla
eller vil blive opslugt af Charybdis.
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hvis Forsørgelse ikke paaligger nogen anden, er’be
rettiget til at erholde Hjælp af det offenlige, dog mod
at underkaste sig de Forpligtelser, som Lovene herom
paabyde“.
Frikonkurrencens Samfund kunde nu arbejde med
fuld Kraft og — „en god Samvittighed“. Man havde
jo Fattigvæsnet til at tage sig af det forkomne Prole
tariat.
Men et Samfund, der fostrer Arbejdsløshed, lider
af en Kræftskade. Den før nævnte Forfatter fra Halv
fjerdserne, Fr. Krebs, slutter en Omtale af Fattiglov
givningen med følgende Ord :
„Vidste den skikkelige Del af Arbejderbefolkningen,
hvilken Elendighed et saadant officielt Fattigvæsen til
fører den, maatte den hellere ønske sig fri for al offi
ciel Fattigunderstøttelse.“
Kendsgærningerne tog Ordet førend Arbejderklas
sen. En kristianshavnsk Præst udtalte i en Beretning
fra 1868 som sin Overbevisning, at der i Hovedstaden
fandtes „et stærkt og farligt Proletariat, som daglig
vokser i betænkelig Grad og er svangert med store
Ulykker for Samfundet i den nærmeste Fremtid“. Han
anfører, at Københavns Fattigvæsen i 1867 kostede
over 50 Procent mere end 10 Aar i Forvejen, og at
hver ellevte Menneske i Hovedstader* modtog offenlig
Hjælp. Et andet Vidnesbyrd om Elendighed var det
voksende Antal af Forbrydelser i Hovedstaden. De
steg fra 1864 til 1867 med ca. 1200 aarlig, og den langt
overvejende Del var Forbrydelser mod Ejendomsret
ten, simple Tyverier. Ogsaa Tallet paa Anholdelser af
erhvervsløse og omstrejfende Personer steg voldsomt.
Man regnede i nævnte Tidsrum med henved 3000 om
Aaret.
Den nære Forbindelse mellem social og moralsk
Elendighed aabenbaredes i disse Beretninger og Tal
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fra Storindustriens Gennembrudsperiode i Tredserne.
Arbejderbevægelsen maa føre en haard og langvarig
Kamp for at dæmme noget op mod Frikonkurrencens
Stormflod. I et Foredrag i Studentersamfundet i 1884
oplyste P. Knudsen paa Grundlag af Staden Køben
havns Regnskaber, at Antallet af dem, der nød Fattig
hjælp i 1875 var 15,142 Personer, medens Tallet i
1881 var 23,596. Medregnede man de Syge, der mod
tog Hospitalshjælp eller Medicin i sidstnævnte Aar,
blev det 31,000 Personer, som havde modtaget Hjælp
af Fattigvæsnet eller hvert 7. Menneske i København.
Men ikke blot i Storbyen, ogsaa over Købstæder og
Landet faldt Fattigdommens Skygge. Jordejendom
mens ulige Fordeling skabte et Landarbejderspørgsmaal og gjorde det brændende. Men der var den Gang
endnu ikke nogen selvstændig Underklassebevægelse
paa Landet, som kunde danne Rygstød for en Reform
lovgivning.
Først i Slutningen af Firserne begyndte den sociale
Reform, som indledes med Felttoget mod Fattiglovgiv
ningen. Arbejderklassen havde da et stort Blad, i hvil
ket der fremkom uhyggelige Afsløringer af Forholdene
paa flere af Landets Fattiggaarde. Det var navnlig den
uforsvarlige Ordning, som tillod at hjemløse Børn,
daarlige Individer og gamle hæderlige Folk maatte bo
under Tag sammen, der fik baade den socialistiske
Presse og adskillige Venstreblade til at forlange en Re
form af Fattiglovgivningen.
Men til en saadan Reform maatte der da uvægerlig
knyttes Hjælp til fattige Syge og Forsørgelse af hæder
lige Gamle, uden at dette betød de paagældendes For
lis af borgerlige Rettigheder.
I den Agitation mod den gamle Fattiglovgivning, som
nu tog Fart, var P. Knudsen Sjælen. Han havde her
fundet et Emne, i hvilket han kunde fordybe sig med
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Socialreformatorens Lidenskab og Statistikerens Grun
dighed. Som ivrig Sygekassemand havde han tilmed
praktiske Forkundskaber til at tage fat paa Opgaven.
Paa et Møde den 13. April 1883, som var indvarslet
af Bestyrelsen for „De forenede Arbejderes Syge- og
Begravelsesforening“ i København, og i hvilket Besty
relserne for flere københavnske og frederiksbergske
Sygekasser deltog, besluttedes det at indgaa til Frede
riksberg Kommunalbestyrelse med et Andragende om,
at Sygekasserne maatte faa samme Ret til Indlæggelse
af Patienter paa Frederiksberg Hospital og samme Mo
deration i Betalingen for disses Kur og Pleje, som Kø
benhavns Magistrat allerede havde tilstaaet de fleste i
København værende Sygekasser. Til Fremme af Be
slutningen nedsattes et Udvalg, som fik Ret til at
supplere sig med Delegerede fra andre Sygekasser, og
der fremsattes Forslag om Afholdelse af en Kongres
for københavnske og frederiksbergske Sygekasser. Paa
Kongressen skulde man tage under Overvejelse, hvad
der kunde gøres for at fremme Foreningernes Tarv.
Ved Fællesmøder i August 1883 behandledes en
Dagsorden, som foruden Spørgsmaal, der knyttede sig
direkte til Sygeforsikringen, indeholdt følgende:
Punkt 5) „Kan der gøres noget for fader- og moder
løse Børn af den arbejdende Klasse med Hensyn til
Opdragelse samt for Børn af saadanne Forældre, der
paa Grund af Sygdom eller af andre Aarsager ikke selv
kan forsørge deres Børn?“
Punkt 8) „Hvorledes hjælpes bedst de gamle, svage
lige Arbejdere, særlig saadanne, som er Medlemmer af
Syge- og Alderdomsunderstøttelsesforeninger? “
Begge Spørgsmaal rækker ind paa Fattiglovgivnin
gens Omraade, fordi Forældreløshed, Sygdom og Al
derdom i saa mange Tilfælde tvang Mennesker til at
underkaste sig den offenlige Forsorg.
Medens Punkt 5 blev udskudt, fordi Tiden ikke til-
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lod Drøftelse, vedtoges en Resolution til Punkt 8, i
hvilken det hedder:
„Forsamlingen anser det for nødvendigt, at der af
Statskassen ydes et Beløb til Sygeplejen og til ubemid
lede Syges Forsikring samt til Forsørgelse af gamle og
svagelige Arbejdere."
Da denne dobbelte Opgave havde en saa stor Be
tydning, vedtoges det endvidere at lade et Udvalg paa
9 Medlemmer foretage en omfattende Undersøgelse
af Sagen og lade udarbejde Forslag.
Udvalget fik Ret til at supplere sig med Mænd, hvis
Assistance kunde være af Betydning for de stillede Op
gavers Løsning, og man valgte da P. Knudsen.
Som Grundlag for Forhandlingerne om Sygeforsik
ring, Statstilskud etc. besluttedes det indtil videre at
benytte „et af „Socialdemokratisk Forbund“ i 1880 til
Rigsdagen indsendt Lovforslag om Sundhedsplejens
Ordning ved Staten, sideordnet med Undersøgelsen af
de Forhold, der maatte anses for at være bestemmende
for Statens Virksomhed paa dette Omraade."
Udvalgets Betænkning er i sin Helhed udarbejdet
af P. Knudsen, af hvem ligeledes de i Betænkningens
1. Afsnit indeholdte originale statistiske Oplysninger
er tilvejebragt.“
Betænkningen, der saa Lyset under Titlen „Syge
forsikring og Alderdomsforsørgelse“, indbragte Knud
sen megen Anerkendelse fra alle Sider. Det blev et
helt statistisk Værk over 300 Kvartsider stort. Aarsagen
hertil var, at der indkom en Række statistiske Med
delelser vedrørende de Forhold, det var Opgaven at
belyse. Stoffet udvidedes, og de fundne Resultater kom
til at foreligge i grundigere Udredning end fra først af
tænkt.
Det er beundringsværdigt, hvad P. Knudsen har
præsteret i dette statistiske Værk. Ikke blot fordi han,
den forhenværende Haandværkssvend, her viser sig

32

som en udmærket Socialstatistiker, men tillige fordi
han bryder Bane for en Socialreform.
Han opruller en Række Billeder af Arbejderklas
sens Levevilkaar, dens Løn og Forbrug af Livsfornø
denheder. Og det er ikke blot Hovedstadsarbejdernes
Stilling, der lægges klar ved Hjælp af uigendrivelige
Tal og Oplysninger, ogsaa Købstadarbejdernes og Land
arbejdernes Forhold undersøges indtil de mindste En
keltheder, der kan bidrage til at yde et sanddru Billede
af deres Kaar. Undersøgelser af de paagældende Em
ner havde tidligere foreligget spredt i andre Skrifter,
f. Eks. „Tabelværk til Københavns Statistik Nr. 7“,
suppleret ved Oplysninger fra enkelte Fagforeninger,
for Provinsarbejdernes Vedkommende i Kammerasses
sor J. T. Bayers Værk „Dansk Provinsindustri“ og
for Landarbejdernes i Udtalelser af Professor Falbe
Hansen (om de jordløse Landarbejdere), af Stiftsfysikus Fr. Krebs (om de jordløse Husmænd og Ind
siddere, navnlig dem, der faar Kosten hos Arbejdsgi
veren) og af Dr. Th. Sørensen, den senere Sygekasseog Arbejdsløshedskasseinspektør (om Landarbejdernes
Levevilkaar). Men P. Knudsen havde foretaget en
Række selvstændige og meget omhyggelige Undersø
gelser, der afslørede de ugunstige Vilkaar, under hvilke
store Dele af By- og Landarbejderne den Gang levede.
Dette maatte vække Opmærksomhed og ikke mindst
i Lovgivningskredse, hvorfra Hjælpen til de fattige Syge
og Gamle var at vente. Thi Resultatet af P. Knudsens
Undersøgelser havnede naturligvis med fuld Konse
kvens deri, at Arbejderne, levende under trange For
hold, havde Krav paa Statshjælp, naar deres egen
Kraft faktisk var brudt eller opbrugt, altsaa under Syg
dom eller Alderdom.
Aarsagen til den manglende Tilslutning til Sygekas
serne i hin Tid søgte P. Knudsen deri, at en stor Del
Arbejdere var ude af Stand til at betale de Beløb, der
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udfordredes for gennem en Sygekasse at sikre sig Me
dicin og Lægehjælp samt en Penge-Understøttelse i
Sygdomstilfælde. Vanskelighederne forøgedes ved den
Uregelmæssighed, Arbejdernes Indtægter er under
kastede, navnlig ved den periodiske Arbejdsløshed. Da
Tilslutning til Sygekasserne imidlertid er en Nødven
dighed navnlig for de Ubemidlede, gjaldt det om at
lette dem Adgangen. Paa Grundlag bl. a. af Fysikus
Trautners „Oversigt over Sygekassernes Virksomhed
i Danmark i Aaret 1882“, der omfattede 762 Syge
kasser, fordelte over hele Landet, anslog P. Knudsen
de egentlige Arbejderes Antal indenfor Sygekasserne
til 19,000 i København eller ca. 50 pCt. af de ca.
38,000 Haandværkere og Arbejdsmænd, der den Gang
fandtes i København. Forholdet i Provinsbyer og
Landdistrikter var endnu siettere. Her regnedes med,
at der var 57,000 Sygekassemedlemmer, som hørte til
Arbejderklassen, eller kun 32 pCt. af dennes hele An
tal. Det vil sige, at der udenfor Sygekasserne i Pro
vinsen og Landdistrikterne stod 121,000 eller ca. 68
Procent.
Disse Forhold saavelsom Sygekassernes Vanskelig
heder med at afbalancere Indtægter og Udgifter havde
allerede forud beskæftiget Lægestanden og National
økonomerne. Blot Politikerne fattedes. „Den alminde
lige danske Lægeforening“ havde ved et Møde i Odense
i August 1887 udtalt sig for en ny Sundhedslovgiv
ning, som ordnede Sundhedstjenestens Gennemførelse
paa en mere tidssvarende Maade paalagde alle Kom
muner uden Undtagelse at have Sundhedsvedtægter,
der skulde opfylde et vist Lavmaal af Fordringer,
og i det af Professorerne V. Falbe Hansen og Will.
Scharling udgivne Værk „Danmarks Statistik“ omtaltes
Medicinalvæsenet og Sundhedsplejen i en af Stiftsfysikus Krebs og Sygehuslæge F. L. E. Smith forfattet
Afhandling, hvori det paapegedes, at det efter den
P. Knudsen
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katholske Kirkes Fald maatte blive Staten og Kommu
nerne, hvem det paahvilede at træde i Kirkens Sted
med Hensyn til Skoleundervisningen, de Fattiges For
sørgelse og de Syges Pleje. Den katholske Kirke havde
jo før Reformationen varetaget disse Opgaver, om
end paa ufyldestgørende Maade, og da store Dele af
den katholske Kirkes Ejendomme var bleven inddraget
af Staten, paahvilede det naturligt denne at varetage
Sundhedsplejen og Forsørgelsesvæsenet. Helt var den
ne Forpligtelse heller ikke bleven tilsidesat af Staten.
Allerede paa Rigsdagen 1525 foreslog Frederik den
første saaledes, at der overalt i Landet skulde ansættes
og lønnes faste Læger og Apothekere. Adelen for
kastede Forslaget, gaaende ud fra den Betragtning, at
de, der trængte til Læger og Apothekere, selv maatte
skaffe sig deres Hjælp. Sagen blev dog taget op paany
under Kristian den tredie. Der bestemtes da flere Kanonikater (tidligere Embedslønninger ved Domkir
kerne) til Lønninger for uddannede Læger (Dok
torer), der skulde have den Pligt at komme fattige
Syge paa deres Egn til Hjælp, og de første Fysici blev
ansatte i Odense, Viborg og Ribe. I det 17. Aarhundrede forøgedes Fysikus-Embederne med 3, nemlig 1
for Sjællands Stift, 1 for Lolland og 1 for Aarhus Stift.
Men først i den sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede
blev der Tale om at forsyne Landet med uddannede
Læger, og det var endda henimod Aarhundredets Slut
ning, før man tænkte paa Midler til at afhjælpe Land
befolkningens Trang til Lægehjælp. Der oprettedes saa
en Række Distriktslægeembeder rundt om i Landet.
Det første var Koldinghus Kirurgiat (1771), efterfulgt
af 14 andre paa jysk Grund, 14 paa Sjælland og 5 paa
Fyn. Ved Aarhundredets Slutning var der ialt 60 Di
striktslægeembeder i hele Landet foruden København,
der har sin egen Medicinalforvaltning, uafhængig af
det øvrige Land.
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Før efter Midten af forrige Aarhundrede fandtes in
gen Sygehuse heri Landet. „Det kgl. Frederiks Hospi
tal“, som oprettedes i 1756, var det første offentlige
Sygehus, hvis Fundats bestemte, dels at der skulde
modtages 300 fattige Syge til fri Behandling, dels at
Hospitalet skulde være en Læreanstalt for Landets
vordende Læger. Ca. tolv Aar efter oprettedes paa
Almindeligt Hospital, der var bestemt som Plejestiftelse
for Fattige, Gamle og Syge og som Arbejdshus, en
Sygeafdeling, der havde 182 Senge. I 1759 var Fød
selsstiftelsen oprettet som Afdeling af Frederiks Ho
spital. Det var i alt for hin Tid 1 Sygehusseng for hver
202 Indbyggere.
Der gik lang Tid, før Forholdene bedredes. I 1863
aabnedes Kommunehospitalet i København, og efter
dette er adskillige Hospitaler oprettede. I 1880 havde
København 10 offentlige Sygehuse, hvoraf de 2 var
Statens og 5 Kommunens. Der var nu 1946 Senge eller
1 Sygehusseng for hver 120 Indbyggere. I Provinsen
var der i 1880 i alt 83 Sygehuse med et Sengeantal af
1922 eller kun 1 Sygehusseng for hver 902 Indbyg
gere.
Antallet af Læger var ligeledes altfor ringe, og dette
gjaldt i særlig Grad Jylland. Mens der i København
var 1 Læge for hver 819 Indbyggere, havde Jylland
gennemsnitlig kun 1 Læge for hver 3826. Ringkøbing
Amt stod her lavest med 1 Læge for hver 6243 Indbyg
gere eller for hver ca. 6 Kvadratmil.
Statens Indgriben i Sundhedsplejeforholdene maa
oprindelig have været den at give enhver Syg Lejlig
hed til at blive helbredet uden Hensyn til Stand eller
Formuesvilkaar. Men Maskinindustri og Næringsfri
hed, som sprængte saa mange Hindringer for den øko
nomiske Udvikling, havde paa sin Samvittighed at be
handle Mennesket blot som et „besjælet Arbejdsred
skab“ og glemte at fremhjælpe, hvad der kunde værne
3*
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mod Misbrug. Fabrikloven af 1873 var kun en svag
Begyndelse og efterfulgtes ikke i den nærmest følgende
Tid af nogen social Lovgivning.
I Rigsdagssamlingen 1880—81 indsendte Bestyrel
sen for „Socialdemokratisk Forbund“ i København et
Andragende til Folkethinget, anmodende Thinget om
at tage Initiativet til, at der gennem Lovgivningsmagten
blev tilvejebragt en forbedret Ordning af Sundheds
plejen. Som det Maal, der skulde naaes, anførtes føl
gende :
1 ) At der overalt i Landet findes det for en omhyg
gelig Sundhedspleje fornødne Antal Læger, Jordemødre
og Hospitaler, og saa let tilgængeligt som efter Omstæn
dighederne muligt.
2) At Landet i dette Øjemed inddeles i Sygedistrikter, hvert med sit Hospital, Apothek og Lægepersonale.
3) At alle Udgifter, Sundhedsplejen vedrørende, af
holdes af Statskassen, saa at Henvendelse om Læge
hjælp og Jordemoderhjælp ikke medfører nogen Ud
gift for Vedkommende.
4) At ubemidlede Syge erholder af Statskassen en
Erstatning for det Tab, som Sygdommen paafører dem.
5) At Lægehjælp, Jordemoderhjælp, Hospitalspleje,
Medicin o. s. v. samt den under Punkt 4 nævnte Er
statning ikke anses som Understøttelse og altsaa ikke
medfører nogen Indskrænkning i Vedkommendes bor
gerlige og politiske Rettigheder.
6) At det gøres til Pligt ved begyndende Sygdom
straks at søge Lægehjælp.
Med Andragendet fulgte som Bilag et fuldt udarbej
det Lovforslag om Sundhedsplejens offentlige Ord
ning.
Henvendelsen til Folkethinget førte ikke til noget Re
sultat. Og Socialdemokratiet havde endnu ingen Re
præsentanter, som kunde tale paa Underklassens
Vegne.
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End ikke det foran nævnte Sygekasseudvalg, paa
hvis Vegne P. Knudsen udarbejdede sin Betænkning
om Sygeforsikring og Alderdomsforsørgelse, kunde opnaa en ringe Statsunderstøttelse til Udgivelsen af Bo
gen. Hjælpen blev da ydet af de Foreninger, som ejede
Bladet „Social-Demokraten“, hvorved Arbejdets Tryk
ning og Udgivelse sikredes.
Det var først paa Aaret 1888. Da sad der kun én So
cialdemokrat i den danske Rigsdag. Sejren i Juni 1884,
som havde skaffet Oppositionen (Venstre, Liberale og
Socialdemokrater) en Række Sejre og brudt Højres
Magtstilling i København, efterfulgtes af Højres delvise
Fald i 1887, og den politiske Kamp tog den Gang i
altfor høj Grad Opmærksomheden fangen, ja umulig
gjorde simpelthen et socialt Reformarbejde. Estrup
havde sprængt Forfatningen, og Oppositionen svarede
med den saakaldte „Visnepolitik“.
Men Situationen var uholdbar. Skulde Kampen mod
Provisorismen have været ført ud i sin fulde Konse
kvens, maatte man have etableret Skattenægtelse og
væbnet Folket til revolutionær Rejsning. Men dette
Standpunkt blev ikke godkendt af Venstre, Oppositio
nens Flertal.
I „Socialdemokraten“ fremkom der i Sept. 1889
en Artikel, hvis Indhold sagtens skyldes E. Wiinblad,
men maa have været godkendt af Partiets Førstemand,
P. Knudsen. Det hed i Artiklen :
„Den nye Vej for Demokratiet er en almindelig Agi
tation for Gennemførelsen af socialøkonomiske Refor
mer. De, som vil Statens Overtagelse af Alderdoms
forsørgelsen, Sygeplejen, ubemidlede Børns Ernæring,
Undervisning og Opdragelse o. s. v. o. s. v, de bør have
Folkets Stemmer og Hædersnavnet Demokrater. De
andre kaster vi, hvor vi træffer dem, hvad enten de
„protesterer“ eller „forhandler“. Dette er den nye Po-
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litik, som skal blive den almindelige Folkepolitik, der
vælter Ministrene, hvis de sætter sig imod--------------- “
I disse karakteristiske Ord brydes der fra socialde
mokratisk Side saavel med den golde Protest- og Visnepolitik som med den paabegyndte Forhandlingspolitik,
der førtes af Højre og en Del af Venstre i Forening.
Folkethingsvalget i 1890 blev et Nederlag for Højre,
og samtidig skød det Kravet om en Socialreformpoli
tik et Stykke frem. Den Politik, „Social-Demokraten“
havde slaaet til Lyd for, formede sig under P. Knud
sens Ledelse som en betydelig Landsagitation til Frem
me af human Fattigpleje, Sygepleje og Alderdomshjælp.
Valget skaffede ikke blot Socialdemokratiet sine to
Repræsentanter, Holm og Hørdum, deres Kredse fra
1884, idet Hørdum paany valgtes i Københavns 9.
Kreds, men tillige vandt Partiet en ren Landkreds,
Skjoldelevkredsen, hvor Redaktør Harald Jensen, Aar
hus, valgtes.
Der er ingen Tvivl om, at dette Valgresultat har vakt
nogen Uro i Landbokredse, hvor man vel havde haft
Grund til at være tilfreds med Socialdemokratiets Del
tagelse i Kampen mod det provisoristiske Højre, men
iøvrigt ønskede Socialismen holdt indenfor „passende
Grænser“. Man ansaa den for en Byarbejderbevæ
gelse, der ikke havde Jordbund paa Landet. Men i hvert
Fald har Valget i 1890 bidraget til at fremskynde en ny
Kurs i dansk Politik. De gamle Veje var ikke længer
farbare.

PARTIFØRER OG RIGSDAGSMAND

Trods det ikke ringe Arbejde, der paahvilede P.
Knudsen som Leder for et ungt, kæmpende Social
demokrati, hvis politiske Agitation fra første Færd
ordnedes af ham, havde han ved sin Tiltræden som
Forretningsfører for „Socialdemokratisk Forbund“ til
lige alle faglige Anliggenders Traade i sine Hænder.
Forbundets Bestyrelse virkede den Gang som baade
politisk og faglig Centralledelse.
I Tidsrummet fra 1880—84 var det lykkedes at faa
omtrent alle Haandværksfagene organiserede. Opga
ven havde været vanskelig, og Genrejsningen lagde
stærkt Beslag paa P. Knudsens Arbejde. Han var jo
selv Fagforeningsmand og dertil Journalist, „SocialDemokraten“ var Fagforeningernes og „Socialdemo
kratisk Forbund“s Organ, og Knudsens Gærning
spændte over alle disse Omraader.
Aaret 1884, som skaffede de københavnske Arbej
dere 2 Repræsentanter i den lovgivende Forsamling,
bragte ogsaa Liv i Fagbevægelsen. Den fæstnedes i
Hovedstaden og satte nye Skud i Provinserne.
Bevægelsens Fremgang mødte Uvilje hos Arbejdskøberne og fulgtes med mørke Blikke af Avtoriteterne.
Saa levede da den socialdemokratiske Arbejderbevæ
gelse op igen ! Og en Politiinspektør havde dog i 1877
forsikret, at den var død og borte.
Estrupiatets Undtagelseslove og Oppositionens Vis-
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nepolitik prægede den storpolitiske Kamptids Højsæ
son. Økonomisk Krig fulgte med, og den voksende
Arbejderbevægelse maatte i 1885 staa for en mod
Smedene og Maskinarbejderne iværksat Lockout, der
fra Arbejdernes Side udlagdes som en politisk Hævn
akt, Højre-Arbejdskøbernes Tak for Folketingsvalget
i Juni 1884. De forlangte nu, at Arbejderne i Jærnindustrien skulde udmelde sig af deres Organisation.
Dette medførte, at man ogsaa udenfor selve Social
demokratiets Kreds saa paa Lockouten med samme
Øjne som Arbejderne. Deres Sag blev Oppositionens
Sag. Rundt omkring fra hele Landet strømmede der
Tilkendegivelser af Sympathi ind til de udelukkede
Smede, og Sympathien omsattes i Hjælpsomhed. „Social-Demokraten“ indeholdt i Sommeren 1885 et „Aabent Brev til Venstremænd“. Det var sendt Bladet fra
en Bonde i Sorøegnen og havde følgende Indhold:
„Jeg kom i Aftes til at tænke paa, om det ikke kunde lade
sig gøre, at en hel Del af de arbejdsløse Smedes og Maskin
arbejderes Børn tilbragte Ferien paa Landet hos Venstre
folk. Jeg er overbevist om, at en Bonde maaske hellere
tager et Barn til sig i en Maaneds Tid, end han giver 10
Kr. til de arbejdsløse Mennesker, da det første dog utvivl
somt vilde være den største Hjælp. Men det maa ske
snart. Kan „Smede- og Maskinarbejdernes Forbund“ ikke
faa aftalt, hvorledes det bedst kan arrangeres? Maaske jeg
saa kan faa den eventuelle Beslutning at vide, saa vi kan
ordne det fornødne herude paa Landet.
Ærb.

Et andet Forslag fremsattes i „Ringsted Folketi
dende“ og gik ud paa at skaffe en Del af de udelukkede
Smede og Maskinarbejdere Beskæftigelse i Provin
sen hos Venstremænd, som uden Tvivl vilde kunne
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faa Brug for dem ved forskelligt Arbejde i den for
Landmanden saa travle Tid.
Det var smukke Udtryk for den Solidaritetsfølelse,
der var mellem de for folkelig Frihed kæmpende Ar
bejdere og Landboere. Og det blev i væsenlig Grad
Børnenes Anbringelse paa Landet, som vandt almin
delig Tilslutning og fik stor Betydning for Storbyens
Arbejdere.
Nu fik Bestyrelserne for „Smede- og Maskinarbej
dernes Forbund“ og for „Socialdemokratisk Forbund“
travlt, og P. Knudsen fremfor nogen anden.
Lockouten omfattede ca. Tusind Mand og kostede
ca. 15000 Kr. om Ugen. Landboernes Hjælp var der
for af stor Værdi og suppleredes yderligere derved,
at der sendtes Sulevarer ind til de Udelukkedes Fa
miljer. I Rømersgadens Forsamlingsbygning indrette
des en hel „Flæskecentral“, hvor P. Knudsen stod for
Styret. Han, der aldrig lod noget Arbejde gaa sig
forbi, naar han paa nogen Maade selv kunde besørge
det, nøjedes ikke med at dirigere Udstykning eller
Nedsaltning af Flæsket. Han smøgede selv op og, gik
forrest i Arbejdet. Saa ilede han derfra op til Redak
tionskontoret, skrev Artikler og planlagde Agitationen,
der den Gang førtes overalt i Landet for Smedenes
Sag og imod det arbejderfjendtlige Højre, og om Af
tenen skyndte han sig saa til et eller andet Møde i Fag
foreningen, Sygekassen, Socialdemokratisk Forbund
eller Fællesbageriet.
Fabrikanternes Forsøg paa at sprænge Arbejdernes
Organisation mislykkedes. Kampen varede i over et
halvt Aar. Da den sluttede i November 1885 havde den
kostet ca. 250,000 Kr. i udbetalt Understøttelse. Ar
bejderne maatte tage et Krav om en Minimalløn paa
27 Øre tilbage, men opnaaede alligevel i Praksis, at
Minimallønnen steg.
Under fornyede Kampe og nye Kampmidler bragt
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i Anvendelse fra Arbejdernes Modstanderes Side naaede den danske Fagbevægelse i 1886 ind i et nyt Sta
dium. Fra 27. til 29. Avgust afholdtes der nævnte Aar
en skandinavisk Arbejderkongres i Gøteborg. Skønt
de danske Delegerede, som rimeligt var under Hen
syn til Kongressens Mødested, var færre i Tal end de
svenske, gav de dog Kongressen dens Præg. Under
Dagsordenens første Punkt „Fagforeningernes politi
ske (samfundsmæssige) Betydning“ stillede P. Knud
sen en Resolution, i hvilken han ikke blot betonede
Fagforeningernes Interesse i Lovgivningsarbejdet men
tillige opstillede Socialismen som deres Program. Dette
Standpunkt sejrede ved Kongressen med 40 St. mod
17 og godkendtes senere ogsaa af den svenske Dele
gation paa et særligt Møde med 22 St. mod 18. „So
cial-Demokraten“ i Stockholm blev de svenske Fag
foreningers Organ. Arbejdernes Skandinavisme var
fuldbyrdet.
Efter Gøteborgkongressen dannedes „De samvir
kende Fagforeninger“ i København. Ledelsen over
droges et Udvalg paa 7 Medlemmer, hvoraf Socialde
mokratisk Forbund valgte de 2, medens de 5 valgtes
ved aarlige Fællesmøder af Bestyrelserne for de Fag
foreninger, som havde sluttet sig til Centralisationen.
Ved at lade Forbundet vælge to Medlemmer og ved
at give hele Forbundets Bestyrelse den samme Adgang
til Fællesmøderne som de enkelte Fagforeningers Be
styrelser, opretholdt man den siden 1878 skabte Tra
dition og understregede Enheden i Partiet. Men noget
Partiprogram opstilledes ikke af den ny Fagorgani
sation.
Det behøver knapt at nævnes, at P. Knudsen blev
den ene af de 2 Mænd, som Socialdemokratisk For
bund valgte. Men under Hensyn til det store Arbejde,
der forud paahvilede ham, lod han en anden og yngre
Kraft overtage Ledelsen af de faglige Anliggender. Det
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har sikkert været med Vemod, han trak sig tilbage.
Da Wiinblad i 1884 havde foreslaaet ham at give Af
kald paa det faglige Arbejde for udelukkende at vie
sig til sine andre Opgaver, var han ved at briste i
Graad. I den Grad var han en Sliddets Mand. Men
som Næstformand i de samvirkende Fagforeninger
vedblev han dog at øve sin Indflydelse paa de mange
artede Forhold, den faglige Virksomhed frembød.
Hvervet som Partifører gav ham efterhaanden mere
og mere at bestille, og som forud omtalt lagde Syge
kassesagen stærkt Beslag paa ham. Det Tidspunkt
kom ogsaa, hvor han maatte søge Sæde i Kommunalraad og Rigsdag. Til Borgerrepræsentationen i Køben
havn opstilledes han første Gang i 1886 som den ene
af 2 Socialdemokrater, medens de Liberale havde 5
Kandidater paa Fælleslisten og Højre 2. Denne be
skedne Oppositionsliste fik et Par Tusind Stemmer,
medens den rene Højreliste fik ca. syv Tusinde, men
Valget blev en Fanfare, der i den følgende Tid skabte
stærk kommunal Bevægelse blandt Københavns Ar
bejdere.
Knudsen opstilledes første Gang som Rigsdagskan
didat ved Folketingsvalget i Januar 1890. Efter Over
enskomst med Venstre trak dette Parti Proprietær
P. Bjerre tilbage i Randerskredsen til Fordel for P.
Knudsen, som saaledes havde den Ære at bejle til sin
Fødebys Vælgere. Han fik 1500 St. mod Højres 1800.
Aaret 1890 skaffede alligevel P. Knudsen et Rigs
dagsmandat. I September deltog Socialdemokratiet
sammen med de Liberale i det københavnske Landsthingsvalg. I Følge Overenskomst skulde Socialdemo
kratiet have det første Landsthingsmandat, der erobredes, de Liberale det andet, og Socialdemokratiet
det tredie. Der var kun ringe Haab om, at alle tre
Mandater kunde erobres, men Heldet fulgte Opposi
tionen, og P. Knudsen, som var opstillet, fik saaledes
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Sæde i Landsthinget, Danmarks Overhus, sammen
med sin gamle Partifælle C. C. Andersen.
Han blev Rigsdagsmand i en Periode, hvor Kamp
tidens Bølger begyndte at lægge sig. Der var „Forlig“
i Luften. Og de sociale Reformer pressede paa.
Den Estrupske Regering sad ikke heller disse Krav
overhørig. Paa Grundlag af Forslag til Oprettelse af
en Alderdomsforsørgelseskasse, som blev udarbejdet
af Arbejderkommissionen i 1878, forelagdes der i Sam
lingen 1883—84 Folkethinget et Lovforslag om Op
rettelse af en Statsanstalt for billige Alderdomsforsørgelser. Hertil vilde Staten yde et Tilskud af 2 Millio
ner Kr. Mænd og Kvinder kunde fra deres 18. Aar
frivilligt yde Indskud, som forrentedes, og naar de
paagældende Interessenter saa var fyldt 55 Aar, til
skød Staten et Beløb, der svarede til 50 pCt. af det,
Interessenterne selv havde indskudt plus Renter, og
for den fremkomne Sum købtes en Livrente, der ikke
maatte overstige 200 Kr. for en enkelt Person og 300
Kr. for et Ægtepar.
Forslaget blev skarpt kritiseret fra Venstres Side,
idet man gjorde gældende, at det ikke vilde komme
de fattigste Arbejdere til Gode, og skønt Estrup i Sam
lingen 1884—85 fremsatte Forslaget i adskillig forbed
ret Skikkelse, blev det paany kritiseret af Oppositio
nens Talere, blandt hvilke der nu for første Gang var
en Socialdemokrat, C. Hørdum. Forslaget henvistes
til Finansudvalget men fandt ingen Tilslutning og blev
ikke fremsat senere.
Men de Spørgsmaal, P. Knudsen havde syslet med
i sin værdifulde Bog „Sygeforsikring og Alderdoms
forsørgelse“ trængte fremdeles paa. I Rigsdagssamlin
gen 1889—90 fremsatte Indenrigsministeren et Forslag
i Folkethinget om Revision af Fattigloven. Forslagets
Paragraf 64, som kom til at danne Grundlag for den
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Alderdomsunderstøttelseslov, Rigsdagen senere ved
tog, havde følgende Ordlyd:
„Naar en her i Landet forsørgelsesberettiget Per
son, som ikke ved Dom er funden skyldig i en i den
offenlige Mening vanærende Handling, efter sit fyldte
60. Aar bliver trængende til Understøttelse, betragtes
den Hjælp, der af det Offenlige ydes til hans og Familjes nødvendige Underhold eller Kur og Pleje, ikke
som Fattighjælp, for saa vidt den paagældende ikke
hidtil har nydt en saadan Hjælp, og han derhos enten
i de sidste 10 Aar har været Medlem af en Sygekasse,
hvis Love er godkendte af Indenrigsministeren, eller
paa anden efter vedkommende Kommunalbestyrelses
Skøn virksom Maade, saa som ved passende Indskud
i en Alderdomsforsørgelseskasse eller deslige, har søgt
at sikre sig imod at falde Fattigvæsenet til Byrde.“
Forslaget blev ikke gennemført i 1889—90 og fore
lagdes derfor paany det følgende Aar, da baade Folkething og Landsthing havde faaet en ny Sammensæt
ning. P. Knudsen og hans Parti var klar over, at den
sociale Reformbevægelse vilde naa frem til Lovgiver
nes Afgørelse. Han kom dog til at holde sin „Jomfru
tale“ om et andet Emne, der maatte interessere ham
stærkt i hans Egenskab af Statistiker. Det var et Lov
forslag om Told- og Skibsafgifterne, som gav P. Knud
sen Lejlighed til at udtale sig mod de indirekte Skatter
og forlange Formue- og Indkomstskat med stigende
Skala. I Regeringsforslaget var der Bestemmelser om
Luksustold, og Knudsen ironiserede over, at Brænde
var indbefattet under Luksus. De Smaahandlende, som
sælger Pindebrænde til fattige Koner, ville vist „i høj
Grad blive forbavsede over at høre, at de handler med
Luksusartikler------- “
I første Halvdel af den Periode, Knudsen sad i
Landsthinget, fuldbyrdedes det politiske Forlig, som

46

sprængte Venstre. Den Frede Bojsen’ske Gruppe nær
mede sig efter Valget i 1890 Højre og blev stærkt an
grebet af Bergs og Hørups Tilhængere, som nu dan
nede et radikalt Venstre. „Aalborg Amtstidende“ skrev
den Gang (1891) bl. a. om Højres og de Moderates
Alliance :
„Det er første Gang i mange Aar, at vi har haft den politiske
Situation, at en Del af Venstre er i tæt Alliance med Højre mod
en anden Del af Venstre og Socialdemokratiet. Det er den
aabenbare Parole fra Højres ’Delegeretmøde, at man vil slaa
Evropæerne, Bergs Tilhængere og Socialdemokraterne ned. Der
til behøver man en Alliance ; man har søgt den og fundet den
i Bojsens Folk. Hvor vidt denne Alliance vil bære, er det
umuligt at se, men at den vil sætte sine Mærker i det politiske
Liv, er der ingen Tvivl om. At den ikke bliver til det sande
Demokratis Gavn, er vi og vore Læsere vistnok ganske enige
om.“

Og „Politiken“ haanede „det Ruskumsnusk af Højre
og Venstre, der i Forening havde travlt med at arbejde
og udrette noget“.
Socialdemokratiet støttede Venstres radikale Del i
dets Uvilje mod alle Forligstilbøjeligheder og nærede
Mistillid til Højres og de Moderates Reformvenlighed.
Men „at arbejde og udrette noget“ i virkelig demo
kratisk Aand var selvfølgelig i god Overensstemmelse
med Partiets Program.
Det politiske Forlig førte i socialreformatorisk Hen
seende til Revision af Fattigloven, Loven om statsaner
kendte Sygekasser og Alderdomsunderstøttelsesloven.
Og det var jo netop disse Spørgsmaal, P. Knudsen
med største Grundighed havde behandlet i sit stati
stiske Værk. Nu var altsaa Øjeblikket kommet til at
bøde paa de sociale Brist. Men hvorledes vilde Lov
givningen stille sig?
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Fattigloven blev ændret paa flere Punkter, saa den
fik en humanere Karakter, og Alderdomsunderstøttel
sesloven ydede i nogen Grad Retfærdighed overfor
de Gamle, hvis Kræfter var opbrugt i Samfundets Tje
neste. Men nogen Forsørgelse var den ikke, og den
havde slemme Skavanker, særlig Bestemmelsen om,
at den 60-aarige, der søgte Alderdomshjælpen, skulde
have holdt sig fri af Fattigvæsnet i 10 Aar, og at den
Arbejder, som ved Stræbsomhed havde kunnet lægge
sig noget op til sine gamle Dage, netop af den Grund
var udelukket fra Hjælpen. Man saa ogsaa fra Rege
ringsmodstandernes Side en Fare deri, at Kommunerne
fik Afgørelsen af, hvor meget der kunde ydes de Gamle
i Understøttelse. Vilde Kommunerne ikke være smaatskaarne, hvor det gjaldt at yde Offre til de Gamle?
Og var Loven i hele sin Affattelse ikke at bytte Fattig
hjælpens Slaveri med Alderdomsunderstøttelsens Liv
egenskab ?
Endelig førtes Modstanden overfor de humane Lo
ves Affattelse ogsaa paa Grundlag af, at der til deres
Vedtagelse var knyttet en Ølskat, som kun i ringe
Grad afbalanceredes ved en Nedsættelse af Sukkerog Petroleumstolden.
Som Forretningsfører for „Socialdemokratisk For
bund“ og som den, der i fortrinlig Grad havde syslet
med de foreliggende Reformspørgsmaal, mente P.
Knudsen og hans Parti at maatte stille sig stærkt af
visende overfor Regeringens og det moderate Ven
stres Behandling af Sagerne. De to Partiers Folkethingsflertal havde med tydelig Uvilje behandlet det
af Berg og Hørup i 1890—91 fremsatte Lovforslag
om „Alderdomsforsørgelse for ubemidlede“. Dette For
slag krævede Oprettelse af en Statsanstalt, som ydede
Understøttelse til enhver ubemidlet, der var fyldt det
62. Aar, ligesom Anstalten modtog Tegning af Livren
ter fra samme Personer mod halv Præmie. Understøt-

48

teisen fastsattes for København-Frederiksbergs Ved
kommende til 200 Kr. aarlig for Mænd, 150 for Kvin
der eller 300 for et Ægtepar, i Købstæderne 150 Kr.
for Mænd, 120 for Kvinder eller 240 for et Ægtepar,
og paa Landet henholdsvis 120, 100 og 200 Kr. Loven
skulde træde i Kraft 3 Maaneder efter, at der var ud
kommet en Lov om Skat paa Bajerskøl à 10 Kr. pr.
Tønde. Et Forslag om denne nye, indirekte Skat var,
som før nævnt, foreslaaet og blev ogsaa vedtaget.
Medens Berg-Hørups Forslag blev skarpt kritiseret
fra Højres og de Moderates Side, fandt det Tilslutning
hos Socialdemokraterne, der dog ønskede det noget æn
dret i visse Henseender, dels med Hensyn til Under
støttelsernes Størrelse, dels for at faa Aldersgrænsen
sat fra 62 til 60 Aar. Forslaget mødte ligeledes Velvilje
fra det bergianske og hørupske Venstres Side. I. C.
Christensen udtalte sig mod den tvungne Fplkeforsikring som var „en ren Kopskat at lægge paa de Fattige,
de vil i de fleste Tilfælde slet ikke kunne betale eller
ogsaa vil Bidragene blive saa smaa, at det ikke vilde
kunne give noget nævneværdigt i deres Alderdom“.
I. C. Christensen foreslog, at man i al Fald fik en be
tydelig Del af Pengene ved en Indtægts- og Formue
skat med stigende Skala. Som man ser, faldt hans
og P. Knudsens Meninger ganske sammen paa dette
Punkt.
Alderdomsloven af 1891, saaledes som den blev ved
taget af Rigsdagen, havde en vanskelig Fødsel, og den
lille Skabning var ikke det Englebarn, Socialdemokra
terne kunde have ønsket. Men Alderdomsloven af 1891
er dog bleven ikke lidet forbedret gennem Ændringer,
som vedtoges i Samlingen 1901—02, væsenlig paa For
anledning af et ved Socialdemokraterne i 1899 fremsat
Forslag. Derved opnaaedes, at offenlig Hjælp til Syge,
derunder Medicin og Hospitalsbehandling, Bandager
etc. ikke regnes som Fattighjælp, hvor der er Tale om
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at opnaa Alderdomsunderstøttelse. Dernæst vedtoges
det, at Indtægter paa indtil 100 Kr. enten i Form af
Bolig, Legat, Livrente eller lignende lades ude af Be
tragtning under Bedømmelsen af den paagældendes
Trang, og endelig ordnedes Forholdet mellem Stat
og Kommune saaledes, at Staten afholder Halvparten
af samtlige Kommuners Udgifter til Alderdomsunder
støttelsen. I 1907-08 lykkedes det tillige at faa de
10 Aar, en Mand eller Kvinde skulde holde sig fri af
Fattigvæsenet, nedsat til 5.
Det andet store Spørgsmaal, Sygeplejen, kom frem
for Rigsdagen paa samme Tid. Sammen med Fattig
loven forelagde Indenrigsminister Ingerslev i 1890—91
et Lovforslag om anerkendte Sygekasser. Det gennem
førtes i den følgende Samling og er i Principet, lige
som Alderdomsunderstøttelsesloven, gældende den
Dag i Dag.
Loven bestemte, at kun ubemidlede Arbejdere, Husmænd, Haandværkere og næringsdrivende, lavt løn
nede Bestillingsmænd og andre ligestillede Mænd og
Kvinder kunde blive Medlemmer af statsanerkendte
Sygekasser. Disse skulde yde fri Lægehjælp og Syge
husbehandling til deres Medlemmer og Medlemmer
nes Børn under 15 Aar samt en Pengehjælp, der ikke
maatte være under 40 Øre daglig og ikke overstige
7a af Arbejdsfortjenesten. Statens Bidrag, som fast
sattes paa de aarlige Finanslove, maatte ikke Over
stige 2 Kr. pr. Medlem med Tillæg af indtil 7-. af
Medlemsbidragene.
Skønt Forslagets Hovedprinciper ikke faldt ganske
sammen med, hvad der var ønsket i den Betænkning,
som P. Knudsen havde udarbejdet og afgivet paa de
københavnske og frederiksbergske Sygekassers Vegne,
modtoges det med Velvilje af Socialdemokraterne.
Hørdum krævede i Folkethinget blot, at Statens Til
skud maatte sættes op, saa selv den mindst bemidlede
P. Knudsen

4
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i Samfundet kunde komme til at nyde godt af Syge
kasserne, og han pegede paa den Fare, der kunde
ligge i, at Loven, som den forelaa, ikke hindrede
Lægerne i at melde sig med forøgede Krav til Syge
kasserne.
P. Knudsen kunde nu selv som Rigsdagsmand stem
me over en Sag, med hvilken ingen havde syslet i
højere Grad end han, og det maatte være ham en
stor Tilfredsstillelse, at hans Krav havde vundet Fod
fæste i dansk Lovgivning*).
Som Partifører havde P. Knudsen i de nærmest
følgende Aar en stræng Tid. Politiforfølgelser, For
budssager og Erstatningsdomme væltede ind over Fag
foreningerne og „Social-Demokraten“. Arbejdskøberne
lod saaledes ved Kongens Foged nedlægge Forbud mod
Omtale af Strejker. Et Aktieselskab forbød endogsaa
„Social-Demokraten" at gøre dets Forhold til Genstand
for Kritik — under Paaberaabelse af „Privatlivets
Fred“. Der blev nedlagt Forbud imod, at Fagforeningsformænd udsendte trykte Lister over Strejkebrydere,
ja, mod Udsendelse af private Breve med Advarsel
mod at tage Arbejde. Kongens Foged var næsten al
Tid „følgagtig“ og nedlagde Forbudene; Hof- og Stads
retten stadfæstede dem. Det saa ud til, at Pressefri
heden ganske skulde forsvinde ved den ny Opfindelse.
*) Det har sin Interesse at lægge Mærke til den Udvikling,
Sygekasserne er naaet til siden Statsanerkendelsen. Sygekasse
inspektør, Dr. Wittrup har ved et i Sommer (1916) afholdt Møde
for Sygekassernes Tillidsmænd i det sydvestlige Jylland oplyst,
at der ved Udgangen af 1915 kun var 17 Landsogne, hvoraf de
fleste ganske smaa, som ikke havde Sygekasser. Det samlede
Medlemsantal i samtlige Sygekasser var ved Udgangen af 1915
ikke mindre end 891,773 og Stigningen havde i det sidste Aar
været 48,529. Ca. 46 Procent af den voksne Befolkning er nu
Medlemmer af statsanerkendte Sygekasser, og i 1908 var 1./a af
Befolkningen Medlemmer, i 1904 kun V-i. Statstilskudet for 1915
beløb sig til ialt 3,448,760 Kr.
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Samtidig idømtes Fagforeningerne ofte store Erstat
ningssummer for den Skade, der var voldt ved en eller
anden Strejke.
Fagforeningerne og deres Presse sundede sig lidt
paa den nye Krigsførelse og tog saa Modforholdsreg
ler. Formændene anmodede Kongens Foged om at
nedlægge Forbud imod, at Arbejdsgiverne udsendte
de saakaldte „sorte Lister“ over Arbejdere, som ikke
maatte tages i Arbejde noget Steds. Den socialdemo
kratiske Presse og forskellige Arbejderforetagender
forbød Højres og de Moderates Presse enhver Omtale
af deres indre Forhold. Politikere af Oppositionen
forbød Højres Vittighedspresse at karrikere dem. Men
nu fik Kongens Foged Betænkeligheder og nægtede
i en Række af Tilfælde at nedlægge de begærede For
bud. P. Knudsen, der redigerede „Social-Demokraten“
under Wiinblads Fængsling, beskyldte Fogeden for
Partiskhed, fik et Sagsanlæg og blev dømt til 3 Maaneders Fængsel. Dommen blev dog af Højesteret ned
sat til en høj Bøde. Ved samme Domstols Afgørelser
opnaaedes det at begrænse Forbudsnedlæggelserne
dertil, at Forbudet skulde nedlægges ikke mod Bladet,
der bragte Meddelelse om Strejke men mod „rette Ved
kommende“ nemlig den paagældende Forenings For
mand. Og i en Erstatningssag blev det fastslaaet, at en
Strejke ikke i sig selv var en strafbar Handling, men
at Arbejdskøberen for at faa Erstatning, skulde godt
gøre, at han virkelig havde lidt Tab ved en „lovstridig
Handling“.
Halvfemsernes første Aar prægedes af en betydelig
Arbejdsløshed. Paa Trods heraf voksede Fagbevægel
sen stærkt, og den politiske Agitation fortsattes. Da
P. Knudsen efter Folkethingsvalget i 1892 mønstrede
sit Parti, havde Socialdemokratiet 20,000 Stemmer
mod 17,000 i 1890. Men den gamle, uretfærdige Valg
kredslov gav ikke Partiet tilstrækkelig Repræsentation,
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og dets Indflydelse udenfor København og enkelte
større Provinsbyer var endnu altfor ringe. I 1892 tab
tes Skjoldelevkredsen, men der sporedes dog baade i
denne som andre Landarbejderkredse anseelige Min
dretal, der lovede fremtidigt Held.
De statistiske Opgivelser angaaende Landarbejderforhold, som P. Knudsen var fremkommet med i sin
Betænkning, var i den følgende Tid bleven suppleret
af en Række Artikler om samme Emne, og P. Knud
sen havde gennem den af ham igangsatte Agitation
for humane Reformer bidraget ikke lidt til, at Landar
bejderbevægelsen tog nogen Fart. Den politiske Situa
tion bidrog sit til at fremme Landarbejderrøret. Det
moderate Gaardmandspartis Tilnærmelse til Estrup
perne havde bidraget sit hertil.
Ved en skandinavisk Arbejderkongres i Malmø 1892
var Fernando Linderberg til Stede som Repræsentant
for det af ham ledede Arbejderforbund. Han indtogen
forsigtig Stilling overfor den socialdemokratiske Arbej
derbevægelse, hvis politiske Program og Politik endnu
stod ham paa fjærnere, fremmed Hold, medens han
derimod følte sig tiltalt af Arbejdernes faglige Sammen
slutninger. Her var Stof til en principiel Debat, og P.
Knudsen var ikke den Mand, der lod Lejligheden unyt
tet til at understrege stærkt og skarpt, hvad han allerede
for adskillige Aar siden havde kæmpet for ved den skan
dinaviske Arbejderkongres i Gøteborg. Arbejderbevæ
gelsens Endemaal maatte være Socialismen.
Sandsynligvis har P. Knudsen været haard i Argu
mentationen. Som den principfaste, strænge Arbejder
leder han var, fik Linderberg theoretisk talt baade læst
og paaskrevet. Knudsen kunde synes bidsk i saadanne
Tilfælde, men det var hans klippefaste Overbevisning,
der gav sig Udtryk heri. Han hadede enhver Halvhed
og fordrede Hengivelse for Sagen.
Det kunde da ellers kun glæde Knudsen, at efter
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Lektionen i Malmø gav Linderberg sig til et grundigt
Studium af nationaløkonomiske og sociale Skrifter. Og
skønt Georgismen havde haft Tag i ham, forstod han
snart, at den slog ikke til. Ved et Møde knapt et Aar
efter Kongressen i Malmø erklærede Linderberg sig
for Socialdemokrat. Hans Landarbejderforbund oplø
ste sig nogen Tid efter. Medlemmerne gik for en stor
Del ind i stedlige socialdemokratiske Foreninger eller
i Arbejdsmændenes Fagforbund.
Som Landsthingsmand deltog P. Knudsen flittigt i
alt Arbejde, og navnlig i Udvalgsforhandlinger, hvor
han ofte stod i Forgrunden, naar det drejede sig om
at varetage de demokratiske Interesser. I 1892 stilledes
der af Landsthingets Højre Forslag om at dele de kø
benhavnske Vælgere til Borgerrepræsentationen i to
Klasser, den almindelige Vælgerklasse og de højstbeskattede, hvoraf hver skulde vælge Halvdelen af Re
præsentationen efter Forholdstal i begge Vælgerklas
ser. Dette Forslag bekæmpedes ivrigt af P. Knudsen,
og han stillede sammen med C. C. Andersen et For
slag vedrørende Kommunens finansielle Forhold, hvor
ved man i Stedet for den af Kommunalbestyrelsen
ønskede Forhøjelse af Indkomstskatteprocenten fra 3
til 5, foreslog at paaligne Skatten efter en stigende
Skala fra
til 6 Procent, hvorved de smaa og mid
delstore Indkomster vilde faa lettere Skattevilkaar, me
dens Skatten vilde vokse langsomt opefter og endda
sikre Kommunen en større Indkomst end efter den
tidligere Ordning. Højres Forslag gik igennem i Landsthinget, men strandede i Folkethinget. Og ved næste
Borgerrepræsentantvalg i 1893 fik Socialdemokraterne
deres første Mænd i Borgernes Raad. Det var K. M.
Klausen og J. Jensen. Knudsen var ikke opstillet. Ar
bejdets Deling krævede, at nye Mænd tog deres Part
af det. der hovedsagelig havde paahvilet den ene Mand
i tidligere Tid.
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Det storpolitiske Forlig i 1894, som satte Estrup
paa lovlig Grund med 54 St. mod 44, havde ogsaa
sat sig en Frugt i Valgkredsomlægningen, hvorved de
altfor folketalrige Kredse deltes. Socialdemokraterne
fik ved Valget i April 1895 8 Folketingsmænd og der
ved sikkrede de Forligets Modstandere Førerskabet i
dansk Politik. 1895 blev Forspillet til Systemskiftet
1901, til Parlamentarismens Gennemførelse og den
almindelige Valgrets Sejr og Privilegiernes Afskaf
felse. P. Knudsen har en væsenlig Del af Æren for
alt det forberedende Arbejde, der endelig førte til
Folkefrihedens afgørende Sejr.

FRA 1895 TIL 1910

At skrive P. Knudsens Historie er det samme som
at skrive det danske Arbejderpartis Historie i det paa
gældende Tidsrum. Forholdsvis lidet træder dog hans
egen Person i Forgrunden, thi Knudsen var ét med
sin Sag, og hans Ærgærrighed var i udpræget Grad
den at sejre paa sin Klasses Vegne.
Han gik ikke paa nogen Slags tvivlsom Akkord med
politiske Modstandere men repræsenterede uden Vak
len den sindige og dog faste Politik, der vil skridtvise
Reformer. Mange Mænd har Side om Side med Knud
sen arbejdet i denne Dagens slidfulde Gærning, Ingen
med større Lykkefølelse end han.
Den 27. Maj 1894 havde Socialdemokratiet i et
Manifest og under Henblik paa det vedtagne storpoli
tiske Forlig gjort Reformpolitiken til sin Taktik. Venstrereformpartiet, der dannedes efter Valget 1895 gav
jo alene i sit Navn tilkende, at der skulde anvendes
nye Vaaben mod Højreregeringen, og selv dennes For
bundsfæller, det moderate Venstre, kaldte sig jo „det
forhandlende“. Det gjaldt nu blot om at skære Refor
merne rigtigt til.
I Aaret 1896 fejrede Socialdemokratiet sit 25 Aars
Jubilæum. Der holdtes en stor Fest i den folkelige
Have „Vodroflund“ paa Frederiksberg og indviedes et
nyt Banner, skænket af Kvinder. I en Kantate, som
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blev afsunget af et flere Hundred Mand stort Arbejder
kor, hed det:
Der randt kun Sorg og Fortids Dag,
af Trællesind og Trællekaar ;
der blødte i vort Bryst et Saar,
vi kendte kun det dybe Nag, —
Den Tid nu ligger bag.

Og Kantaten sluttede med en Appel til Arbejde for
ny Landvinding:
Med Lysets Fakkel i din Haand
nu atter frem til Dag og Daad !
Der lyder Hulken end og Graad ;
der ligger Liv endnu i Baand,
spræng dem, Du Tidens Aand !

Paa denne Dag kunde P. Knudsen med Stolthed
pege paa, at Partiets Presse havde 30,000 Holdere,
dets 713 faglige Foreninger 42,000 og de politiske Ar
bejderforeninger 23,000 Medlemmer.
Men — „der ligger Liv endnu i Baand“.
Reformpolitiken satte sig et foreløbigt Resultat i
Ulykkesforsikringsloven af 1897, til hvis Gennemfø
relse alle Partier ydede virksom Bistand, Højre ved
Ludvig Bramsen ikke mindre end I. C. Christensen
paa Venstres og Harald Jensen paa Socialdemokratiets
Vegne. Vel ønskede Socialdemokraterne et videregaaende Forslag, og den senere Tid har jo ogsaa bragt
Ulykkesforsikringen langt ud over Industriarbejdernes
Kreds, men de saa, at Vejen var den, der maatte føre
til en almindelig Ulykkesforsikring, et nødvendigt Sup
plement til Sygekasselov og Alderdomsunderstøttelse.
Med Socialreformens Vækst syntes P. Knudsens
Arbejdsiver ogsaa at vokse. Som Landsthingsmand
havde han vel Lejlighed til at tage Affære ved Sager-
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nes Behandling, men det væsenligste Arbejde foregaar
dog i Folkethinget, og han vilde helst ud, hvor Bøl
gerne gik højest.
I 1897 havde Socialdemokratiet faaet 5 Mand ind i
Borgerrepræsentationen. Blandt dem var P. Knudsen,
og i 1898 vandt Hovedstadens samlede Demokrati
Flertallet i Borgernes Raad. Fremgangen stimulerede
P. Knudsen til ny Virksomhed. Han lod sig ved Folkethingsvalget i 1898 opstille som Kandidat i Randers,
Fødebyen, hvor han gentagne Gange havde stillet sig
uden at blive valgt, første Gang i 1890, anden Gang
i 1895. Ved Valget i 1898 sejrede han over sin Mod
kandidat, Højremanden, Borgmester Stemann, der fik
1351 St. mod Knudsens 1422.
Denne Dag har utvivlsomt været en af de stolteste
i Peter Knudsens Liv. Han repræsenterede nu, med
Opgivelse af sit Landsthingsmandat, den By, hvortil
han var knyttet med Barndommens Minder, hvis lyse
Indtryk tager til i Styrke, som Aarene gaar, medens
de mørke Indtryk bleges. Knudsens Søstersøn, Jour
nalist Vilh. Melgaard, fortæller, at de Dagen efter
Valget kørte rundt i Byen, og Knudsen fortalte da en
Del smaa Oplevelser fra Barndomstiden. Han kunde
i saadanne Øjeblikke spøge af et godt Hjærte, saa det
ellers febrilske og anspændte i hans Væsen for en
Stund trængtes i Baggrunden.
Efter Valget til Folkethinget stod Knudsen som Fø
rer for en Gruppe af 12 Folkethingsmænd, repræsen
terende 32,000 St. Hans Plads i Landsthinget blev
besat med A. Mundberg, en af Veteranerne fra Louis
Pios og gamle „Internationale“s Tid. Knudsen var nu
Indehaver af saa mange Tillidshverv, at han var i uaf
brudt Virksomhed fra Morgengry til Midnatstider Folkethingsmand, Forretningsfører for Socialdemokratisk
Forbund, Næstformand i de i 1898 oprettede samvir
kende Fagforbund, Formand i Handskemagerforenin-
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gen af 1875 og Medarbejder ved „Social-Demokraten“.
Han forsømte ingen af disse Opgaver, hvor han ansaa sin Nærværelse for nødvendig eller ønskelig, men
skønt han trak store Veksler paa sin Arbejdskraft,
syntes hans Kræfter usvækkede.
Det blev for ham som for adskillige andre af Ar
bejdernes Tillidsmænd en haard Tid, da den vældige
Lands-Lockout fandt Sted i 1899. Som Næstformand
i Fagforbundene havde Knudsen et anstrængende Ar
bejde, selv om den øverste Ledelse af Arbejdernes
Kamp hvilede paa Formanden, J. Jensens Skuldre.
Lockouten, der var sat i Kraft af Arbejdsgiverforenin
gen efter en Snedkerstrejke i 7 jyske Byer,omfattede
Arbejderne i Bygningsfagene, Jernindustrien og enkelte
andre Virksomheder, ialt ca. 30,000 Mand. Krigser
klæringen til Fagforbundene indeholdt otte Punkter,
af hvilke de vigtigste var : Overenskomster maatte ikke
gøres afhængige af underordnede eller stedlige Orga
nisationers Afstemning, Hovedorganisationen skulde
være ansvarlig for deres Gennemførelse, Arbejdsgiver
nes Ret til selv at lede og fordele Arbejdet samt til
at anvende den efter deres Skøn til enhver Tid pas
sende Arbejdskraft skulde fuldt ud anerkendes og ga
ranteres af Arbejdernes Hovedorganisation; fastløn
nede Formænd og Arbejdsledere maatte ikke være
Medlemmer af Fagforeningerne; Opsigelsestiden for
Lønoverenskomster skulde fastsættes til 1. Januar;
samtlige Arbejdere skulde ved Konfliktens Ophør gaa
i Arbejde paa deres gamle Arbejdssteder; en eventuel
Forhandling skulde omfatte samtlige Konflikter uden
Hensyn til, om paagældende Arbejdere tilhørte Ho
vedorganisationen eller ej.
Da Arbejdsgiverforeningen forlangte sig Retten til
at lade den tidligere gældende, faglige Forfatning af
løse af dette Eneherredømme, var P. Knudsen fun
gerende Formand for Fagforbundene. J. Jensen op-
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holdt sig nemlig som Gæst ved de tyske Fagforenin
gers Kongres i Frankfurt am Main. Han naaede dog
hjem til det i Hast sammenkaldte Møde af Fagforbun
denes Repræsentantskab, hvor man enstemmig vedtog
en Svarskrivelse til Arbejdsgiverforeningen. Skrivel
sen udtalte Beredvillighed til en Forhandling om Stri
den i Snedkerfaget og om en Del af de otte Punkter.
Man stillede sig kun afvisende overfor Kravet om Ga
rantien for Arbejdsgivernes Rettigheder, om den 1. Ja
nuar som Udløbsfrist for alle Priskuranter og om For
budet mod Formænds Optagelse i Fagforeningerne.
Mens man fra konservativ Side ønskede Kampen
ført med Eftertryk mod Fagforeningerne, var Arbej
derne i al Almindelighed stemt for Fred, og deres
Presse saa i den truende Kamp et fra Konservatismens
Side iværksat Forsøg paa at afstive det vaklende Højre
ministerium Hørring. Tanken om et borgerligt Cen
trumsparti med alle arbejderfjendtlige Elementer fra
Højre og Venstre, fra By og Land, skulde vinde frem
til Løsning, naar Arbejdernes faglige, økonomiske
Magtstilling var brudt.
Arbejdsgiverforeningen vedtog trods den imøde
kommende Svarskrivelse at erklære General-Lockout
i samtlige Bygningsfag samt i Jernindustrien og en
kelte andre Virksomheder. Det var den 24. Maj Kl. 6
om Morgenen, Lockouten traadte i Kraft. Den blev
det Største faglige Opgør, der har fundet Sted her
hjemme. Henved Halvdelen af samtlige organiserede
Arbejdere var sat paa Porten.
Gik det end ikke ganske med Sympathitilkendegivelser overfor Arbejderne, som det gik under Smede
lockouten i 1885, var der dog i det øvrige Demokrati
Forstaaelse af, at Arbejdsgiverforeningens Færd var
altfor voldsom, ja næsten lovløs, for saa vidt den
brød Overenskomsten med Fag, hvor Voldgift skulde
prøves, inden Arbejdet maatte standses, og det diktato-
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riske i hele Fremgangsmaaden svarede ikke heller til
demokratisk Opfattelse af, at stridende Parter bør
søge hæderlig Overenskomst. Den offentlige Mening
blev derfor hurtigt vunden for Arbejderne, der betrag
tedes som de angrebne.
Forsøg paa Mægling mislykkedes, og Lockouten trak
ud. Der gik Uge efter Uge, Maaned efter Maaned,
men Arbejderne holdt ud og fik stor Støtte saavel fra
de Kammerater, der stod udenfor Lockouten, som fra
Arbejderorganisationer i Udlandet. Adskillige af de
yngre Mænd søgte bort fra Landet og fik Arbejde,
hvorved de gjorde Kampen lettere for de tilbagevæ
rende, og da Arbejdsgiverforeningens Næstformand i
et Brev til det tyske Arbejdsgiverforbund i Bygnings
fagene advarede mod Antagelsen af danske Arbejdere,
sluttende Brevet med „til Gentjeneste stedse parat sen
der vi forbindtligst vor kollegiale Hilsen“, vakte dette
stærk Uvilje i Kredse, der ellers stillede sig køligt over
for Arbejderbevægelsen. Saaledes udtalte Redaktør
Jessen i Flensborg sig forarget mod den danske Ar
bejdsgiverforenings Optræden.
De udelukkede Arbejderes Holdning under hele
Kampen var mønsterværdig. Der blev ogsaa gjort alt
muligt for at skaffe dem god Anvendelse af de paatvungne ledige Dagstimer. Ved Møder, Koncerter, Ud
flugter o. 1. skaffedes der dem ikke blot Underholdning
men adskillig aandelig Berigelse.
Et særligt smukt Træk under den langvarige Kamp
var den Gæstmildhed, Landboerne viste de udeluk
kede Arbejderes Børn i Sommerferien. Og paa anden
Maade gav varmhjærtede Mænd deres Sympathi til
kende for de udelukkede. Der var Præster, som bad
for „Borgerkrigen“s Ophør, og selve den kgl. Konfessionarius, Stiftsprovst Paulli, holdt Foredrag for Ar
bejderne i Rømersgades Festsal. Et særligt virksomt
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Moment var det, at der gennem Komiteer uddeltes Mad
til de udelukkedes Kvinder og Børn.
Efter henved to Maaneders Forløb genoptoges For
søgene udefra paa at hidføre en Afslutning af Lock
outen. Det mislykkedes. Arbejdernes Repræsentanter
sluttede sig til et af Professor Deuntzer stillet Forslag
om Voldgift. Arbejdsgiverforeningen forkastede det.
Saa maatte Kampen da fortsættes.
Den førtes over Høstens Tid, som bød Arbejderne
adskillige Fordele. Mange søgte Arbejde paa Landet,
hvorfra de eller deres Forældre en Gang var draget
ind til Storbyen. I Kyst- og Fjordbyer skaffede andre
sig en net lille Indtægt ved Fiskeri. Flere større Fag
i København dannede Aktieselskaber, der overtog
baade privat og offentligt Arbejde. Enkelte Byraad ved
tog selv direkte at gennemføre planlagte Foretagender;
Københavns Kommunalbestyrelse fremmede nogle
større Vejarbejder, hvorimod den med Hensyn til Byg
geforetagender hindredes af de gældende Licitations
kontrakter. Det kom om disse Forhold til bevægede
Forhandlinger i Borgerrepræsentationen, og det ved
toges for Fremtiden at fjærne Lockout-Bestemmelserne
i Kontrakterne, ligesom man vedtog Oprettelsen af en
kommunal Arbejdsanvisning med lige Indflydelse for
Arbejdere og Arbejdskøbere.
Der blev i Slutningen af Juli Maaned 1899 gjort For
søg paa at forlige de stridende Parter. Bankdirektør
Axel Heide, Veksellerer Laurids Bing og Herman
Trier, der den Gang var Borgerrepræsentationens
Formand, havde indledet Forhandlingerne, som hav
nede i et Forslag, efter hvilket Arbejdsgiverforeningen
fjærnede alle skarpe Kanter i de 8 Punkter, først og
fremmest den fælles Opsigelsesfrist til 1. Januar.
Ved en Manøvre fra de mest krigslystne Elementer
indenfor Arbejdsgiverforeningen strandede Forliget,
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som paa Fagforbundenes Hovedbestyrelsesmøde var
bleven støttet af J. Jensen, P. Knudsen og andre
kendte Mænd indenfor Fagbevægelsen.
Krigen blussede op og i større Omfang. Lockouten
udvidedes til Vogn- og Beslagsmede, Cementfabriks
arbejdere, en Mængde Arbejdsmænd i forskellige Virk
somheder og til Skræderne, bl. a. et stort Antal kvin
delige Herreskrædere. Antallet af udelukkede Arbej
dere naaede herved Tallet 40,000. Men Pengene strøm
mede stadig ind. Ialt krævede den gigantiske Kamp
en Understøttelse af 2,814,376 Kr. 63 Øre, altsaa nær
op mod de 3 Millioner, hvoraf de ca. 678,000 Kr. kom
fra Udlandet. Her gik Tyskland i Spidsen, derefter
fulgte England, Nordamerika og Sverige. Tabet af Ar
bejdsløn i de 3—4 Sommermaaneder maa anslaas til
ca. 12 Mill. Kr.
Men Vinteren stundede til, og Kravet om Fred vok
sede sig stærkere i den offenlige Mening. Efter Ini
tiativ af Konsejlspræsident Hørring kom det HeideBing-Trierske Forligsforslag atter frem. Der foretoges
i det blot de Ændringer, at bestaaende Arbejdsoverenskomster skulde forblive uberørte af ny Overens
komst; at der ikke maatte udarbejdes Arbejdsregulativer i Strid med Forligets Bestemmelser, og at der
i Stedet for Hof- og Stadsretten som Dommer i Spørgsmaal om Forligets Overholdelse skulde træde en af
Arbejdere og Arbejdskøbere med lige mange Medlem
mer valgt Voldgiftsret med en selvvalgt Formand, saa
snart en saadan Ret af Lovgivningsmagten fik Myn
dighed til at stævne Vidner med samme Vidnepligt
som for de almindelige Domstole.
Den 30. August mødtes de stridende Organisationers
to Forretningsudvalg hos Bankdirektør Heide og for
handlede fra Kl. 9 til 5 uden dog at kunne blive enige.
Senere paa Aftenen prøvede Heide sig paany frem,
først hos Arbejdsgiverforeningens ledende Mænd, der-
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efter hos Fagforeningslederne. Hans Henvendelse
skete til „Social-Demokraten“ Kl. 1172 Aften og pr.
Telefon. Det hedder herom i „Socialdemokratiets Aar
hundrede“ :
„Borgbjerg satte sig øjeblikkelig i en Droske og kørte til
P. Knudsen, der var fungerende Formand — J. Jensen havde
nogle Dage ligget syg af Overanstrængelse —, fik ham vækket
og kørte derpaa videre til Martin Olsen, hvor Gadedøren uhel
digvis var lukket. Men det lykkedes tilsidst at komme ind i
Gaarden og op ad Køkkentrappen. Medens Martin Olsen kiædte
sig paa, fik P. Knudsen sendt Bud efter Sigvald Olsen og
Murer Henrik Rasmussen, hvorpaa de fire Mænd begav sig til
Heides Bolig ved Holmens Kanal. Klokken var imidlertid ble
ven langt over Midnat, Trier og Bing var gaaet hjem, og Heide
gaaet i Seng. Men da det ringede paa Portklokken, stod han op
og modtog i Tøfler og med en gul Regnfrakke over Natskjorten
de fire Arbejderførere. De forhandlede til Kl. 3 og blev omtrent
enige om det ny Forligs Ordlyd. Næste Morgen tidlig forhand
lede Heide paany med Arbejdsgiverne ; om Middagen fik han,
Trier og Bing Foretræde hos Hørring, som lovede at ville fore
lægge et Lovforslag om Vidnepligt for den omtalte Voldgifts
ret. Om Aftenen drøftede begge de fjendtlige Lejre Stillingen
hver for sig, og Fredag Formiddag den 1. September mødtes
de to Forretningsudvalg fuldtalligt — J. Jensen deltog trods sin
Sygdom — og vedtog det endelige Forlig.“

Tirsdag den 5. September 1899 sluttede den sociale
Borgerkrig. Forligets endelige Vedtagelse skete ved
Fagforbundenes Generalforsamling og Arbejdsgiver
foreningens Hovedbestyrelsesmøde. Krigen havde va
ret i omtrent 16 Uger. Dens Resultat var nærmest
status quo, den tidligere Tilstands Opretholdelse.
Det havde været en haard Tid for de udelukkede
Arbejdere og ikke mindre for de Mænd, der førte
deres Sag. I denne Periode, hvor Klassekampen kul-
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minerede, var P. Knudsens Arbejdskraft spændt til
det yderste. Tilsyneladende taalte han det. Men han
trak alligevel for store Veksler paa menneskelig Energi
og Udholdenhed. Hans Venner forstod det, han selv
ikke.
Virksomheden som Partifører og Rigsdagsmand
lagde vedblivende stærkt Beslag paa ham, og han
kunde glæde sig ved Partiets Fremgang. Da det tyven
de Aarhundrede traadte over Tidens Tærskel, havde
det danske Arbejderparti en stærk Stilling baade fag
ligt og politisk, og ude i Provinsen havde de sidste kom
munale Valg bragt betydelige Resultater for Partiet.
Som Medlem af den Kommission, der beskæftigede
sig med Told- og Skattespørgsmaal havde P. Knudsen
rig Lejlighed til at benytte sin Arbejdsflid og Dygtig
hed. I Foraaret 1900 var der af Folkethinget vedtaget
en Toldlov, som gav en Nedsættelse i Toldbyrde paa
5,570,000 Kr. P. Knudsen havde i Kommissionen tiltraadt Forslaget men foreslog yderligere Toldnedsæt
telse til et Beløb af 3,330,000 Kr., saa hele Nedsæt
telsen blev paa ca. 9 Mill, af de egenlige Forbrugs
skatters ca. 42 Mill.
Som Dækning for disse og yderligere Toldnedsæt
telser foreslog han en Formue- og Indkomstskat til
Staten med stigende Skala. Indkomstskatten skulde
svares med fra 7« til 3'/» Procent og Formueskatten
med fra 7s til l'A Promille. Til disse Skatter skulde
yderligere knyttes en forhøjet Arveafgift, som da vilde
vokse fra 1 til 15 Procent, mens dens tidligere Maks
imum var 7 Procent. I Følge Forslaget vilde de store
Arvebeløb komme til at betale en større Procent i
Afgift end de smaa.
Som et nyt Moment i Beskatningen foreslog P.
Knudsen en Værdistigningsafgift af Grundarealer, der
hvert 5. Aar blev underkastet en Vurdering. Den Stig
ning i Prisen paa den nøgne Jord, som ikke skyldtes
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Ejerens Arbejde eller Kapitalanvendelse i Arealet,
skulde beskattes med 4 Procent. Knudsen vilde her
med slaa Bom for den vilde Jordspekulation, men han
stod ene med sit Forslag, hvis ledende Tanke dog
senere har presset stærkere og stærkere paa og er
begyndt at vinde Fodfæste.
Den Indtægt, Knudsen vilde skaffe Staten gennem
sine Skalaer for Indkomst- og Formueskat, foreslog
han afpasset efter Øjeblikkets Fornødenheder ved at
gøre de paagældende Skatter bevægelige saa der der
ved skaffedes Balance paa Aarsbudgetterne. Ad denne
Vej vilde man altsaa paa hvert Aars Finanslov kunne
dække uforudsete eller ekstraordinære Statsudgifter
ved Hjælp af den bevægelige Skatteskala i Indkomstog Formueskatten. Det samme Princip ønskede han
ogsaa anvendt i Kommunerne.
P. Knudsens Skatteprojekter var i nøje Overens
stemmelse med hans Partis Program men bærer dog
et tydeligt Præg af ham selv, hans egen selvstændige
Syslen med Opgaver, hvis Løsning kunde mildne
Trykket paa de ubemidlede og flytte Trykket- til de
økonomisk talt stærkere Skuldre.
Som Folkethingsmand for Randers fik P. Knudsen
ikke Lejlighed til at føre Ordet paa Thinge ret længe,
idet han i April 1901 faldt for Højremanden, Over
retssagfører Poul Rasmusen, der fik 1695 St. mod P.
Knudsens 1539. Af disse to Mænd var P. Knudsen
langt den grundigste, men Modstanderen den slagfær
digste. Det fortælles, at ved Valgmøderne kunde Knud
sens vægtige Indlæg i Debatten virke trættende paa
Forsamlingen, og at Poul Rasmusen forstod at benytte
sig heraf. Naar P. Knudsen var alvorlig og grundig,
tog hans Modstander Situationen spøgende og let.
P. Knudsen gav for Resten senere hen i Arbejder
pressen en yderst indgaaende, statistisk Fremstilling
af Aarsagen til sit Fald, som utvivlsomt er gaaet ham
P. Knudsen
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til Hjærte. Han opnaaede dog atter at indtage sin
Plads i Thinget, idet han i 1903 blev Repræsentant for
Københavns 10. Kreds efter J. Jensen, der var valgt
til Borgmester i København.
Valgdagen 1901 gav P. Knudsens Parti et Par nye
Folkethingsmandater, og Valgets hele Resultat — 76
Venstremænd plus 14 Socialdemokrater mod 16 Mo
derate og 8 Højre -— banede Vej for Parlamentaris
men. I Juli samme Aar fik Danmark sit første Venstreministerium. Samme Dag, det sidste Højreministeriums
— Sehesteds — Afgang blev bekendt, kunde P. Knud
sen ved den da aabnede 9. socialdemokratiske Kon
gres byde Venstreministeriet Velkommen og udtale
sin Glæde over Folkeflertallets endelige Sejr. Men
samtidig pegedes der paa Nødvendigheden af, at det
nye Styre gjorde en Indsats for almindelig Valgret i
Stat og Kommune, og at Militarismen bekæmpedes
eftertrykkeligt. „Vi er ikke til Sinds,“ udtalte P. Knud
sen, „at dyrke de gamle Guder under nye Navne!“
Af de sociale Reformer, som maatte bringes frem
til Løsning, var Spørgsmaalet om Bekæmpelse af Ar
bejdsløsheden. Antallet , af arbejdsløse, organiserede
Arbejdere, som i November 1899 var 5094, steg i
1900 samme Maaned til 13,504 og i 1901 til 17,817.
Det lykkedes at faa Sagen henvist til den Kommission,
som Venstre nedsatte om Alderdoms- og Invaliditets
forsikringen. Knudsen var stærkt interesseret i at tage
Del i Arbejdet vedrørende Arbejdsløshedsspørgsmaalet.
I Rigsdagssamlingen 1885—86 havde Holm og Hør
dum stillet det Forslag til Revision af Fattigloven, at
den Støtte, som ydes til Arbejdsløse under ekstraor
dinær Arbejdsløshed, ikke skulde betragtes som Fat
tighjælp. Forslaget forkastedes, men Højre fremsatte
senere nogle Forslag om Iværksættelse af offenlige
Arbejder og billige Laan til Kommuner for derved at
skaffe Beskæftigelse til Arbejdsløse. I 1896—97 stil-
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lede Socialdemokraterne Forslag om, at der af Stats
kassen bevilgedes et Beløb paa indtil 500,000 Kr. aarlig til Fag- og Arbejderforeninger, som har til t crmaai
at understøtte deres Medlemmer under indtrædende
Arbejdsløshed, naar denne ikke kan tilregnes Arbej
dernes eget Forhold“. Statsbidragene skulde fordeles
i Forhold til, hvad Medlemmerne selv ydede til oven
nævnte Formaal, og maatte kun tilflyde Arbejdsløs
hedskassen som saadan. Statskassens Bidrag kunde
udgøre indtil det dobbelte af Medlemmernes Bidrag,
dog ikke udover 10 Kr. pr. Medlem.
Indenrigsministeren udtalte sig mod Forslaget, der
fremsattes igen i de følgende Samlinger men ikke
naaede længere end til et Udvalg. Da Venstre i 1901
var blevet Regeringsparti, stilledes Forslaget paany,
men mødte ingen Velvilje udenfor Socialdemokrater
nes Kreds. Saa fremsatte Højremanden Poul Ras
musen i 1902—03 et Lovforslag om anerkendte Ar
bejdsløshedskasser, der i Lighed med Sygekasserne
skulde have Statstilskud, men uden Forbindelse med
Arbejderorganisationerne. Socialdemokraterne støttede
Forslagets Hovedprincip om offenlig Støtte til arbejds
løse. Det lykkedes dog endnu ikke at vinde Tilslutning
hos de andre Partier.
Den før omtalte Kommission angaaende Invaliditetsog Alderdomsforsørgelse fremkom saa i Rigsdagssam
lingen 1906—07 med en Betænkning om Arbejdsløs
heden, ledsaget af et Udkast til Lov om Oprettelse af
anerkendte Arbejdsløshedskasser med Stats- og Kom
munetilskud. Paa Grundlag af dette Udkast fremsatte
Venstres Indenrigsminister Sigurd Berg i Oktober
Maaned et Lovforslag om Arbejdsløshedskasser, som
det lykkedes at faa gennemført endnu i samme Rigs
dagssamling. 1. Behandling i Folkethinget fandt Sted
den 4. December 1906, 2. Behandling allerede den
8. Marts og 3. Behandling Dagen efter. Landsthinget
5*
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vedtog Lovforslaget uændret ved hurtigt paa hinanden
følgende Behandlinger, og Loven stadtæstedes den 9.
April 1907.
P. Knudsen var Socialdemokraternes Ordfører i
Folkethinget. Ikke blot var nu Modstanden mod For
slagets Princip brudt, men Forslagets Bestemmelser
var gjort anvendelige paa Fagforeningerne, som frem
bød naturlige Rammer for Oprettelsen af Arbejdsløs
hedskasser, og dette var specielt en Frugt af P. Knud
sens Virksomhed i Udvalget.
Det er sagt, at Danmark har været en Forsøgsmark
for sociale Reformer. Blandt disse staar de anerkendte
Arbejdsløshedskasser trods visse Mangler som et smukt
Udtryk for Samfundshjælp til ubemidledes Selvhjælp.
Loven bestemmer, at Dagpenge — som den alminde
ligste Form for Understøttelsen — ikke maa overstige
2/3 af den vedkommendes Arbejdsfortjeneste, dog ikke
under 50 Øre og ikke over 2 Kr. pr. Dag. Til Kas
serne yder saa Statskassen et Tilskud, svarende til '/.■<
af Medlemmernes Bidrag. Derhos kan Kommunerne
yde et Bidrag af indtil 7o af Medlemmernes Kontin
gent, uden at dette faar Fattighjælps Virkninger. Un
derstøttelsen skal ydes i 12 paa hinanden følgende
Maaneder i mindst 70 Dage til de af Arbejdsløsheds
kassens Medlemmer, som i saa lang Tid eller længere
er arbejdsløse*).
*) En Stump Statistik vil godtgøre i hvor høj Grad Reformen
har svaret til sit Formaal: Hjælp til Selvhjælp. Der fandtes i
1912 heri Landet ialt 53 anerkendte Arbejdsløshedskasser med
et samlet Medlemsantal af 111,187 at hvilke de 12,753 var
Kvinder. De understøttelsesberettigedes eget Bidrag i Kontingent
udgjorde 1,305,218 Kr., andre Medlemmers Kontingent 7,262 Kr.,
Statstilskudet 770,578, Kr. og Kommunetilskudet 338,993 Kr.
I Dagpenge udbetaltes i Aaret 1911 —12 til arbejdsløse 1,626,907
Kr., i Rejsehjælp 34,145 Kr., i Juleunderstøttelse 25,291 Kr.
og i Flyttehjælp 14,549 Kr. Desuden ydedes Hjælp i Naturalier
til et Beløb af 2,146 Kr.
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Som Ordfører for sit Parti i Behandlingen af For
slag til Lov om Kristiansborg Slots Opførelse havde
P. Knudsen i Samlingen 1904—05 med megen Kraft
hævdet Kravet om en fri Udnyttelse af Slotsholmen,
ganske særligt med Henblik paa forbedrede Færd
selsforhold. Han ønskede ligeledes, at Rigsdagen
skulde have sit eget Hus, og dette Synspunkt deltes
af mange ogsaa udenfor hans Parti.
Da det imidlertid blev endelig afgjort, at Kristians
borg skulde opføres indenfor Ruinens Ramme med
Plads for baade Rigsdag, Højesteret og Repræsenta
tionsværelser for Kongen, søgte P. Knudsen at ud
nytte denne Situation paa bedste Maade, og det lyk
kedes ham at vinde Imødekommenhed baade overfor
Kravet om bedre Færdselsforbindelse og bedre Vilkaar
for Rigsdagsfløjen.

I 1897 valgtes P. Knudsen som Borgerrepræsentant
i København, i 1902 blev han Raadmand i 3. Afdeling,
hvis Speciale er Forsørgelsesvæsenet, og i 1909 ud
nævntes han til Borgmester for 3. Afdeling. Social
demokratiet havde nu sine Mænd paa de to af Byens
fire Borgmesterpladser, idet J. Jensen allerede, som
før nævnt, i 1903 var bleven Borgmester for 2. Af
deling (Finansvæsenet).
Det var ikke uden Modstand fra baade konservativ
og liberal Side, at P. Knudsen opstilledes som Kan
didat til det betydningsfulde Embede. Men denne Mod
stand rettede sig nærmest imod, at det var Social
demokraterne som Parti, der besatte Pladsen. Over
for den af Socialdemokraterne udpegede Mand, den
brave P. Knudsen, indstilledes alle Angreb. Han nød
sine Medborgeres Agtelse i fuldt Maal, og hans hele
Virksomhed kvalificerede ham til at røgte Stillingen
gom Fattigborgmester.
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Han havde nu naaet sin Livsgærnings højeste og
herligste Maal. Manden, der aabnede Kampagnen til
Gavn for de Syge. Fattige og Gamle, stod nu selv
i Spidsen for Storbyens Forsørgelsesvæsen. Mon ikke
P. Knudsen den første Dag, han opholdt sig i sit
Værelse i Raadhusbygningen, har staaet en Stund i
Tanker og stirret fra Vinduet ud mod den By, hvor
hans Livs Eventyr havde sat sig saa rig en Frugt!
Et stort Maal var naaet ! Han begyndte med at give
de gamle Mennesker paa Forsørgelsesanstalterne Lov
til at gaa ud hver Dag, saa de kunde føle sig som
frie Borgere, og den lille Reform svarede jo saa godt
til P. Knudsens Hjærtelag overfor dem, hvis Kaar
han havde udredet baade i Ord og Tal.
Men hans Livs Arbejdsdage var talte. Endnu kun et
kort Spand af Tid, altfor kort til, at Fattigborgmesteren
kunde lade sin Rastløshed og Energi prøve sig frem
indenfor det nye Omraade.

INTERNATIONALISTEN
Saa stor en Glæde P. Knudsen end har følt den
Dag, han blev Borgmester, rækker den dog sikkert
ikke længere end hans Glæde over i 1910 at have
samlet de ypperste af Verdens Socialdemokrater ved
den internationale Kongres i København.
P. Knudsen var — som alle forstaaende Socialister
— udpræget Internationalist. Ganske selvfølgeligt, thi
Verdens Fremtid maa bygges paa Folkenes Samvirke
i Frihed og Fred, og Arbejderklassen staar forrest i
Kampen for internationalt Samvirke.
Allerede gennem sit Arbejde i Handskemagerfor
bundet havde P. Knudsen set et Stykke praktisk In
ternationalisme træde ud i Livet. Kollegerne var ble
ven internationalt organiserede. Den hemmelige tyske
Socialistkongres i København i 1883 bragte ham i
yderligere Forbindelse med den betydeligste Repræ
sentation for Verdensborgerskabet. Og som Forret
ningsfører for Socialdemokratisk Forbund tildeltes der
i Aarenes Løb adskillige Gange P. Knudsen Mandat
som Delegeret ved internationale Kongresser.
I 1900 deltog han i den internationale Kongres i
Paris og fremkom med en Udtalelse, der omtaltes
stærkt i hans Hjemlands antisocialistiske Presse. P.
Knudsen havde under Debatten om Arbejderklas
sen Taktik udtalt, at naar Revolutionens Øjeblik kom,
var de danske Arbejdere parate.
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Det har ikke været en slet og ret fra Talerstolen
udslynget Frase, som er undsluppet den danske Ar
bejderfører. Stillet overfor denne Forsamling af Kamp
fæller fra de fleste kultiverede Lande, er P. Knudsen
bleven grebet af ægte Stemning og den dertil knyttede
Overbevisning om, at Arbejdernes internationale Klas
sekamp kun kan gennemføres, hvor Magten fører
Skjold og Sværd for Retten.
Men i denne Betydning var Revolution for ham
den sociale Omdannelse, fuldbyrdet af Historien,
fremhjulpet af den internationalt organiserede Arbej
derklasse. Og jo kraftigere denne Organisation er, i
jo højere Grad den har erobret politisk Indflydelse,
des fredeligere vil den sociale Omdannelse kunne foregaa. Men en Revolution er den endda — Samfundets
Overtagelse af den privatkapitalistiske Storproduk
tion.
Da P. Knudsen den 30. December 1897 fejredes
i Anledning af, at han i 25 Aar havde ledet Socialde
mokratisk Forbund i Danmark, indeholdt hans Parti
organ en træffende Karakteristik af Jubilaren. Han
bedømtes som Politiker og Taktiker i følgende Ord:
„Knudsen var oprindelig ingen særlig veltalende
Mand. Hans Stil baade som Taler og Skribent er nøg
tern, hans Sfære er Tal og Statistik, hans Tankegang
logisk fremadskridende. Han vælger al Tid det be
grebsmæssige Udtryk, aldrig det billedlige. Men hør
ham paa et Partimøde, paa en Kongres, hvor Menin
gerne brydes varmt, hvor meget staar paa Spil indadtil
og udadtil. Hør ham da uddybe en Situation, paapege
en Misvisning, drage en Konsekvens — hele Kongres
sen lytter, man siger til sig selv : Der er Kærnepunk
tet, dér slog han Hovedet paa Sømmet! - Og han
forlanger hvert Spørgsmaal udtomt, inden der gaas
over til næste Sag paa Dagsordenen.
Som Taktiker ligner P. Knudsen Plovmanden : han

P. KNUDSEN
Billede fra hans seneste Periode.
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har sat sig et Øjemærke ved Markens Ende og taber
det ikke et Sekund af Sigte; han tager med begge
Hænder fast om Plovens Haandtag -- og han vogter
sig i lige Grad for at sætte Jernet saa dybt, at han
kører i Staa, eller saa overfladisk, at Mulden ikke
vendes forsvarligt. Skridt for Skridt drager han den
lige Fure til Markens Ende. — Han er Principernes
Mand, trækker aldrig overbærende eller blaseret paa
Skuldrene overfor Afvigelser til den ene eller anden
Side — Knudsen trækker overhovedet aldrig paa Skuld
rene, han kender ikke ligeglade eller skeptiske Smil.
Han kræver Disciplin : hellere en paalidelig Fjende
udenfor end en upaalidelig Ven indenfor Rækkerne!
Men alt Sektereri er ham fjærnt. Man kan ikke —
har han en Gang skrevet — stampe et stort Folke
parti op af Gulvbrædderne i sit Studerekammer, man
maa ud i Folket, ud i det brogede Liv og tage sit
Standpunkt til alle Livets Spørgsmaal.“
Revolutionsmageri laa langt fra denne Mands Sam
fundspolitik. Han fik mangen Gang Lejlighed til at tale
netop ud fra det politiske Standpunkt, der har skaffet
den danske Arbejderbevægelse en kendt og skattet Stil
ling indenfor det internationale Socialdemokrati. Dette
Standpunkt er netop i høj Grad blevet, hvad det er, ved
P. Knudsen. Han forfægtede det ved de skandinaviske
Kongresser, og han tog det op ved de internationale
Stævner som f. Eks. i Amsterdam, hvor han i 1904
deltog i den store Taktikdebat mellem Tyskeren Aug.
Bobel og Franskmanden Jean Jaurès og pegede paa,
at det danske Socialdemokrati al Tid havde rettet sine
Bestræbelser mod at demokratisere Samfundet, men
kun bygget paa sig selv og derfor, trods mangeaarigt
Samarbejde med et andet Parti, stod fuldkomment
frit, selvstændigt og uafhængigt.
P. Knudsen havde ikke blot Øjet aabent for Vigtig
heden af at stifte internationale Forbindelser. Han tog
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sig med megen Varme af fremmede Partifæller, som
under Forfølgelse fra deres Hjemlands Avtoriteter søgte
Ly eller Hjælp i Danmark. Da en Kreds af russiske
Revolutionære under den Periode, da Alberti var Ju
stitsminister, søgte til København for at afholde Kon
gres her, men hindredes deri, sørgede P. Knudsen for,
at de fik Rejsepenge gennem Socialdemokratisk For
bund, hvorved det lykkedes dem at komme til Eng
land.
I August—September 1910 afholdt det internationale
Socialdemokrati Kongres i København under stor Til
slutning fra alle civiliserede Lande. Det blev en Be
givenhed i P. Knudsens Liv, og den danner tilmed
Slutstenen i hans Virksomhed indenfor den moderne
Internationalisme.
Hvor havde han dog ikke været i Virksomhed længe
forud før Kongressen skulde afholdes! Det var hans
Ærgærrighed og Glæde at modtage Kongresdeltagerne
paa en Maade, der aldrig skulde gaa dem af Glemme.
Og dette lykkedes ham fuldt vel.
P. Knudsen, der jo ikke selv kunde synge, havde
under sine Ophold ved Kongresser i Udlandet skaffet
sig Arbejdersange rundt omkring fra og var navnlig
blevet greben af den franske „Internationale“, hvis
Toner snart skulde vinde Indpas i Alverdens Arbejder
partier. Denne stolte, taktfaste Melodi var som skabt
til at være Fælleshymne for alle Nationers kæmpende
Arbejdere, og den havde allerede erobret sin Plads ved
alle udenlandske Kongresser. Nu vilde P. Knudsen
have den omplantet paa dansk Grund som Slutnings
sangen i en stor Kantate, der skulde hilse de Delege
rede Velkommen og udføres af et Arbejderkor paa ca.
fem Hundrede Sangere. Kantatens Melodiforraad var
sammensat af de forskellige Landes Arbejdermarscher,
og et Par Solopartier udførtes af Kunstnere fra det
kgl. Theater.
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Sjælden har vel P. Knudsen været saa bevæget som
den Dag, da Kantaten blev afsunget under det første
Kongresmøde i Københavns største Lokale i Odd Fellowpalæet. Da „Internationale*^ sidste Toner døde
hen, var det, som om Broderskabets Engel gik gen
nem Salen. I næste Nu brød Bifaldet løs. Mange af
Kongresdeltagerne havde Taarer i Øjnene, og alle
modtog et Indtryk af Skønhed, som aldrig kunde
glemmes.
Denne Kongres var den sidste, i hvilken P. Knudsen
deltog. Knapt to Maaneder efter kaldtes han bort til
de Dødes Boliger. Han havde slidt for haardt paa sin
Arbejdskraft gennem et langt, daadrigt Liv. Nu slog
Kræfterne ikke mere til.
*

Søndag den 30. Oktober 1910 stededes P: Knudsen
til Hvile paa Assistens Kirkegaard. Forud for Jordpaakastelsen gik en imponerende Sørgehøjtidelig
hed i Lørups Ridehus. Arbejdernes Tillidsmænd
og Deputationer fra Nær og Fjærn fyldte det store
Lokale, der var omdannet til et stemningsfuldt
Kapel. Et mægtigt Væld af Blomster dækkede
Arbejderførerens Kiste, og Efteraarsdagens Solskin
sendte sine gyldne Straaler som Afskedshilsen til det
sidste Folkemøde, hvor P. Knudsen samlede sine Tro
faste om sig.
Ved Siden af Baaren var der rejst fire høje Kande
labre, og ned til den modsatte Ende af Salen spændte
en Allé af luende Bannere og Flag. Side om Side stod
de, ikke blot Faner fra Hovedstaden men fra Provins
byer og Landsogne. Ligeledes langs Væggene: Ban
nere og Flag — et lynende Hav af Farver over den
tætpakkede Menneskemængde.
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Blomsters og Palmedekorationers Mangfoldighed
gav paa deres Vis et Udtryk for P. Knudsens Livsgærning og den Sympathi, han nød i vide Kredse.
Svenske, norske og tyske Socialdemokrater havde
sendt Kranse til hans Baare, og Ministre, Rigsdagsmænd, Borgerrepræsentation, politiske og faglige
Foreninger, Sygekasser, en Række humane Institu
tioner o. a. havde sendt Blomster. Blandt alle Kran
sene var der én, som man særlig lagde Mærke til. Der
stod paa den blot med jævne Ord : „Fra de Gamle paa
Almindeligheden“. Men hvilken Sum af Taknemme
lighed laa der ikke i disse Ord! Af alle de Fattige,
Knudsen kom i Berøring med i sin Borgmestertid, var
der næppe nogen, der stod hans Hjærte saa nær. De
Gamle vidste det, og af deres faa Spareskillinger havde
de ved en 2-Øres Indsamling tilvejebragt denne Krans.
Der blev talt mange gode Ord ved Knudsens Baare.
Inderligt formede sig Indledningstalen, der holdtes af
Th. Stauning, hans Efterfølger i Kaldet som Partiets
Leder :

„Vi samles i Dag under Trykket af dyb Sorg for at
tage Afsked med en Mand, hvem vi alle har elsket og
æret.
Vi forstaar hans Hustrus og hans Familjes Sorg,
thi ogsaa vi mindes P. Knudsen med Ærbødighed og
Taknemlighed. Vi mindes hans Pligtfølelse og hans
usvigelige Tro paa den Retfærdtankes Sejr, som lig
ger til Grund for vort Partis Virksomhed.
Vejen fra Randers Kommuneskole, gennem Hand
skemagerværkstedet og Bagstuen i Aabenraa, over
Redaktionskontorerne, Rigsdag og Borgerrepræsen
tation op til Borgmesterens Hædersplads, se det Even
tyr, der nu har faaet sin Afslutning gennem Døden.
Overalt, hvor han færdedes, gjaldt hans Tanke ikke
ham selv men Arbejdernes Vel, og han modtog Plad-
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sen som Fattigborgmester, fordi han troede, at han
her kunde gavne Arbejderne paa den virksomste
Maade.
Nu, da vi staar ved den afdøde Høvdings Kiste, ved
vi, at han døde i Kampen mod den Nød, som hjemsø
ger de Fattige. Han var Livsnerven i vort Parti; al Tid
var hen praktisk og ivrig. Han har lært mig, hvad jeg
kan, og min Tak skal følge Dig, min store Mester!
Tak for al din Gærning. Du var en betydelig, nobel
og retsindig Mand. Dit Minde vil al Tid leve blandt os !
I Arbejderhjemmene og i de Stiftelser, hvor de Syge,
Gamle og de Fattige henlever deres Liv, er der i disse
Dage Sorg, thi de ved, at de har mistet en Ven, som
omfattede deres Ve og Vel med den varmeste Inter
esse. Sorgen ved denne Baare føles af Tusinder uden
for denne Sal. Lad mig da sige Dig det sidste Farvel og
den sidste Tak for, hvad Du har været for os alle og
for vort hele Parti. Vi vil efter Evne fortsætte Din
Gærning med den Kærlighed, som prægede hele dit
Liv“.
Ved Sørgehøjtideligheden blev afsunget følgende
Sang:
Med nøgne Grene staar Alleens Linde,
og Blæsten hvirvler Løvet rundt i Dans,
mens dine Venner samler sig herinde
om Baaren med de skønne Blomsters Krans;
din Haand blev træt, din Tale er forstummet,
for stedse har du lagt din Vandringsstav, .
vor Afskedshilsen toner gennem Rummet
og sænker sig i Vemod ved din Grav.

Du var en Folkets Mand med prøvet Evne,
et Enhedsmærke for den fælles Sag,
Du forrest stod i Stridens store Stævne
og peged fremad mod den lyse Dag,
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Dagens tunge Byrde bar Du gærne,
stærke Mod, din Vilje fandt den let,
Hjærte var saa godt som klar din Hjærne,
aldrig syntes du at blive træt.

Men Løvet visner, Livets Kraft biir dødet,
forgæves søger vi at holde Stand,
kun Aanden svæver over Folkemødet,
og al Tid unge Hjærter staar i Brand ;
Farvel, vor Ven, vi dine Fodspor træder,
og Verden styrer imod Fredens Havn,
dit Liv er endt, men Mindets stolte Hæder
skal evigt være knyttet til dit Navn.

♦
Faa Maaneder efter P. Knudsens Død fulgtes han
af sin trofaste Hustru. De havde ingen Børn, og
Hjemmet opløstes derpaa fuldstændigt. De ligger begge
begravet paa Assistens Kirkegaard.

SPREDTE TRÆK
En af P. Knudsens Lærekammerater, nuværende
Handskefabrikant Th. Ditzel i Viborg, fortæller føl
gende Smaatræk fra den Tid, de boede under Tag
sammen i Randers, i Tiden fra 1865 til 1868.
„Vi havde en skikkelig Mester men en mildest talt
uskikkelig Mesterfrue. Hun brugte Mund tidlig og
silde og slog os med, hvad hun havde i Haanden, hvad
enten det var en Børste eller en Ildtang, og hun kneb
paa den Smule Mad, vi skulde have.
Vor Arbejdstid var fra 6 Morgen til 9 Aften. Den
afbrødes kun af de korte Stunder, i hvilke Maaltiderne
faldt. Og efter Fyraften skulde der børstes Fodtøj, sli
bes Knive og hentes Vand, somme Tider helt nede fra
Gudenaaen. Af Døgnets Timer blev der kun lidt til os
selv. Søn- og Helligdage sled vi ogsaa i Skindene eller
i Skindfarvning og fik først fri ved Middagstid.
Peter havde døjet 2l/3 Aar af den Slags. Da jeg kom,
fik han det noget bedre, og jeg blev nærmest Synde
bukken, som adskillige Gange hørte Madammens
Harme udløst i : „De Læredrenge har Fanden skabt !“
Vi var tidt sultne, men det vidste Peter Raad for.
Ved Arbejde efter Fyraften skaffede vi os nogle faa
Skillinger, der blev omsat i Surbrød. 1 den tidlige Mor
genstund, naar alle sov, kravlede Peter ud ad et Vin
due og svang sig over en Mur, der skilte fra friere
Omgivelser. Hos en nærboende Bager fik han saa de
eftertragtede Surbrød. Og naar saa Vandet kogte paa
Spritapparatet, lavede Peter The, og vore tarvelige
Morgenmaaltider paa det lille, elendige Tagkammer
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bødede betydeligt paa den ellers saa knebne Kost.
Sukkeret fik vi gratis ved at skrabe store, tømte
Sukkertønder, som tilhørte en Købmand og henlaa i
Gaarden. Disse af os selv sammenskrabede Sukker
rester forsødede i høj Grad vor Tilværelse.
Jeg tror, at Peter Knudsen tidt har tænkt tilbage
paa den mørke Tid af sit Liv, da han stod i Lære.
Forholdene i Hjemmet var ogsaa triste. Hans gamle
Mor var fattig og svag. Selv led han en Tid af en haardnakket Sygdom i Benene. Den fortog sig ganske vist
efterhaanden men gjorde hans Kamp for Tilværelsen
endnu bitrere.
Peter havde en udviklet Sans for god Læsning.
Han søgte efter det bedste, som det da stiftede Folkebibliothek ejede. Han læste for sin Fremtid, som skøn
nede han, at der vilde han faa god Brug for Kundska
ber. Men han maatte stjæle sig til at faa Bøgerne byt
tede. Læsning var Kontrebande for Læredrenge. Han
havde en mærkværdig hurtig Opfattelse af det, han
læste og lærte, enten det saa var aandelige eller rent
faglige Spørgsmaal, han beskæftigede sig med. Og
hvad han opfattede, beholdt han ikke for sig selv alene.
Han satte ikke sit Lys under en Skæppe men lod det
„skinne for dem, der var i Huset“. Jeg for mit per
sonlige Vedkommende kan takke ham for, at jeg kom
til hurtig og god Forstaaelse af mit Fag.“

Journalist Melgaard, som af P. Knudsens Slægt er
den eneste, der har nærmere Kendskab til ham og
Hustru, fortæller følgende interessante Smaatræk fra
sin Morbroders Hjemliv:
„Det hændte ikke sjældent, at man kom i hans Hjem
og blev modtaget af Hustruen med et hviskende:
„Knudsen arbejder!“ Saa vidste man, hvad Klokken
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var slaaet. Det betød nemlig ikke blot, at han virkede
paa sit Kontor i Lejligheden, at han havde en eller
anden større Sag under Behandling. Saa krævede
han absolut Ro. Hans Hustru sad saadanne Dage
som den gode Vogter over Freden. Ikke en fik Lov
til at træde over Hjemmets Tærskel, naar hun vidste,
at dette vilde forstyrre hendes Ægtefælle, og med
dem, der slap ind, førte Fru Knudsen kun dæmpet
Samtale.
Det skete ikke sjældent — det hørte i bevægede
Tider til Dagens Orden — at Knudsen arbejdede un
der Maaltidet. Saa veksledes der ikke et Ord. Han
kunde en Gang imellem gøre en Optegnelse, men
iøvrigt saa man paa hans Ansigt, at Tankerne var
langt borte fra Maden.
I saadanne Perioder skete det heller ikke sjældent,
at Fru Knudsen vaagnede om Natten og saa sin Mand
sidde op i Sengen og tale med sig selv. Paa hendes
Spørgsmaal: „Men Knudsen, hvad bestiller du?“ faldt
Svaret gerne omtrent saadan : „Taler med en fornuftig
Mand! Men læg du dig blot igen!“
Skønt han var et baade Ordens- og Pligtmenneske,
kunde det dog ske, at han havde glemt et Brev eller
et eller andet, han gerne ønskede i Bladet næste Dag.
Men kom han i Tanker om Forglemmelsen ud paa
Natten, for han i samme Nu ud af Sengen og ind
hentede Forsømmelsen.
Disse Træk er saadanne som Fru Knudsen har for
talt mig. Det faldt aldrig Knudsen selv ind at udtale sig
om disse Ting.
Selvfølgelig spillede det selskabelige Liv en under
ordnet — for ikke at sige slet ingen — Rolle i dette
Arbejdsmenneskes Hjem. Højst et Par Gange om
Aaret, og som Regel kun en Gang, samledes et større
Antal af Familien og Omgangskredsens Medlemmer
i Knudsens Hjem. Det var gærne paa hans FødselsP. Knudsen

6
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dag. Men da var han ogsaa den fuldkomne Vært, hyg
gelig og omsorgsfuld for sine Gæster, stadig parat
med en Vits eller en munter Historie, og naar han
stoppede op, var hans Hustru straks rede til at øse
af sit ægte, glade københavnske Humør. For dem
begge var saadanne Aftener Festaftener. De, der kun
kendte Knudsen fra saadanne Aftener, forbavsedes,
naar de senere traf ham i det daglige Liv midt under
Arbejdet. Saa var der ikke Tid til overflødig Snak,
og de graa Øjne bag de buskede Bryn kunde skyde
Lyn, medens de paa Festaftener havde smilet muntert.
Men de store Festdage, Knudsen selv levede paa,
var Sejrsdagene, naar et eller andet Maal var naaet,
eller nogle Hindringer paa Vejen mod det var ryddet.

Medens Fru Knudsen hjalp trolig til med at fjærne
de Hindringer, der taarnede sig op for P. Knudsen
i hans Trængselsaar, da han syede Handsker i Baggaarden i Aabenraa, vaagede hun senere i deres gode,
hyggelige Hjem med den største Omhu over, at der
blev taget alle de Hensyn til Knudsen, som hans stærkt
optagne Tid havde Krav paa. Fru Knudsen satte Pris
paa Selskabelighed. Hun vilde meget gærne have en
„hyggelig Passiar“, som man siger. Men det kunde
aldrig falde hende ind at søge større Selskabelighed
indført i Hjemmet. Hun vidste, at det vilde gaa ud
over Knudsen og hans Arbejde.
Gladest var hun, naar Knudsen var faldet til Ro
efter en Periode, der havde sat store Krav til hans
Arbejdskraft, og han saa vilde ofre lidt Tid enten
i Hjemmet eller ved en Aften at gaa med i Teatret
eller ud hos Familie eller Venner. Men slige Udflugter
løb ikke ofte paa.
Og skønt jeg forholdsvis tit er kommen i Knudsens
Hjem, er det kun lykkedes mig en eneste Aften at
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se ham sidde og underholde sig med sin Hustru ved
— et Spil Halma.
Det var et saa usædvanligt Syn, at det straks maatte
bide sig fast. Ellers kunde man som Regel til langt ud
paa Aftenen se Lyset brænde paa 2. Sal i Nansensgade 46, hvor Knudsen havde sit Kontorværelse.“
Forfatteren af foreliggende Bog har staaet P. Knud
sen nær siden 1884 og haft adskillig Lejlighed til at
lære ham at kende.
Der var Uro over ham, ligesom en Slags Frygt for
ikke at kunne faa udrettet nok. Og optaget, som han
var, af sine Tanker, kunde han synes kort for Hove
det, naar Andre, der havde noget at tale med ham
om, afbrød hans eget Tankearbejde. Folk, der første
Gang kom i Berøring med P. Knudsen, følte sig vel
endog stundom stødt af hans Opfarenhed. Men den
gik hurtigt over og gav Plads for Forekommenhed og
Hjærtelighed.
Der var Udsyn i P. Knudsens Tankeverden. „Pro
letarer i alle Lande, forener Eder!“ blev ham ikke
blot et Udraab men et Bud. At samle Alverdens Ar
bejdere i „Internationale“ maatte med Rette netop for
en Mand som P. Knudsen staa som den største po
litiske Opgave, til hvis Udformning han da ogsaa, som
før omtalt, har ydet sit Bidrag.
Men hans praktiske Natur krævede Værdierne om
sat. Hvad saa, om man ofte maatte nøjes med at hugge
Ved i Stedet for at fælde Træer. Den Politik gjorde
P. Knudsen ogsaa til sin — uden at tabe de store Op
gaver af Syne.
Folkerepræsentanter har saavel i den lovgivende
Forsamling som i det kommunale Raad rig Lejlighed
til at beskæftige sig med, hvad der hører baade det
almene og det lokale til. P. Knudsen kunde om Efter6»
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middagen have talt i Folkethinget om socialdemokra
tisk Skattepolitik og om Aftenen i Borgerrepræsen
tationen om Bygningen af en ny Langebro. Han in
teresserede sig for alle offenlige Spørgsmaal.
For blot at nævne Langebro, kan det noteres, at P.
Knudsen traadte i Skranken for at faa Broen bygget
efter det Princip, han fandt bedst, og som ogsaa sej
rede, skønt han imod sig havde en teknisk Sagkyndig.
Han havde stor Interesse for Teknik og søgte med
Flid at sætte sig ind i enhver Opgave, hvor hans prak
tiske Sans kunde bidrage til en heldig Løsning. Han
var saaledes en anden Gang stærkt optaget af Brand
væsenets Redningsstige og Mekanisme, og han skal
nok have givet Anvisning paa Forbedringer.
Det maa ogsaa nærmest tilskrives P. Knudsens’altomfattende Interesse, at et Spørgsmaal som Ordnin
gen af de grønlandske Forhold bragtes frem til Drøf
telse i Rigsdagen. Dette Emne er kommet stærkt i For
grunden under den i Sommer-Rigsdagssamlingen
1916 stedfundne Debat angaaende Salget af de dansk
vestindiske Øer. De forenede Staters Anerkendelse
af Danmarks Højhedsret over Gfønland peger ikke
blot i Retning af, at Danmark vil komme i ubestridt
Besiddelse af den fjærne, vidtudstrakte Koloni, men
opfordrer tillige til, at dansk demokratisk Styre
søger Grønlands mulige Rigdomme udnyttet til Fordel
for Stat og Samfund.
Var P. Knudsen blevet Borgmester, mens han endnu
stod i sin Manddoms fulde Kraft, vilde han utvivlsomt
have taget fat paa Løsningen af adskillige Opgaver,
der tiltalte hans praktiske Natur og humane Tanke
gang. Ved sin Indtræden i Embedet var han syg, ja
næsten en dødsmærket Mand. Men han gav sig endda
i Kast med Opgaver, hvis Løsning han fandt ønske
lig. Han havde ofte paapeget det heldige i, at Kom
munen selv indkøbte Fisk paa Fangststederne for der-
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ved at skaffe Byens mindrebemidlede Familjer Ad
gang til god og billig Kødnæring. Men Henvendelser
til Fiskerne paa nogle sjællandske Fangststeder førte
ikke til det ønskede Resultat.
Det rastløse Liv og det stærke Slid paa Arbejds
kraften bøjede til Slut den viljestærke Mand. Han fik
til sin Skuffelse og Smærte Klarhed over, at der er
Grænser for Udholdenhed. Men han vilde ikke give
op. Humøret dalede vel, og hans Pirrelighed tog til,
men han strittede imod Sygdommen af al Kraft og
overraskede Gang paa Gang sin Læge med at staa
fast, hvor alt pegede mod Selvopgivelse. Kampen for
Livet, det rastløse Liv, han elskede, gjorde ham stejl.
Han led til Tider meget men vilde ikke betragtes eller
behandles som en syg Mand. Saa trak han sig tilbage
fra alle Beklagelser, murede sig inde paa sit eget Væ
relse og nægtede at modtage andre end de ham nær
mest staaende, med hvem han havde Arbejde og In
teresser tilfælles. Og da kunde endnu en Gang hans
hele Jeg fortabe sig i Drøftelsen af den Gærning, der
havde givet hans Liv Indhold — Arbejdet for de Ubemidledes Sag, Kampen paa det politiske og kommunale
Virkefelt
P. Knudsens Hustru var den Gang selv syg og
svækket. Hun formaaede ikke at yde ret meget til
sin Ægtefælles Husvalelse. Men ogsaa hun bar Byr
den med Taalmodighed.
*

I sin Velmagtstid var P. Knudsen, naar man traf
ham en kort Stund udenfor Arbejdet, en frejdig og
glad Natur. Han kunde i saadanne Stunder være for
trolig og meddelsom. Men den „Fare“ laa jo al Tid
nær, at hans selskabelige Omgangskreds var politisk
interesserede Folk, og saa slugtes han hurtigt af de
store Spørgsmaals Bølgeslag.
Han var som „Gammelsocialist“ noget ensidig i sin
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Opfattelse af Sager, der ikke stod i direkte og umid
delbart Forhold til Socialdemokratiet. Afholdsbevægel
sen havde ingen Ven i ham, og selv der, hvor den
holdt sig strængt til Oplysning og Frivillighed, altsaa
uden Appel til Lovgivningsmagtens Indskriden mod
Alkoholtrafiken, var det hans Opfattelse, at Afholds
sagen bidrog til at dele Arbejdernes Interesser. Kun
ét var fornødent : Socialismen ! Og da Lægen paa hans
sidste Aar af Hensyn til hans Hjærtelidelse forbød
ham at nyde Spiritus, gjorde han spøgende sine Ven
ner opmærksom paa, at han var bleven Afholdsmand
— mod sin Vilje.
Da der i en Arbejdersang forekom en Lovprisning
af Bøgen, som det store Egetræ havde holdt nede,
men som til Slut voksede sin Fjende over Hovedet,
tog P. Knudsen ivrigt til Orde mod Bøgetræet. Det
var for ham en Snigmorder, og det hjalp ikke, at man
fremhævede Bøgeskovens Skønhed. Han saa paa Sa
gen fra det Synspunkt, at Bøgebrænde kun havde
ringe Værdi i Sammenligning med Egetømmeret, og
han stillede sig tillige paa Egens Side, hvor Talen
drejede sig om en smuk Skov.
Han fordybede sig ofte i Forbigaaende i Naturen,
hvilket vel dannede en lille Modvægt mod hans po
litiske Slid. Lindetræet havde saaledes vundet hans
Sympahti. Paa sin Vej fra Rigsdagen til Hjemmet hav
de han Lejlighed til at vandre under Boulevardens Lin
detræer. De tog hans Interesse fangen ligefra det Øje
blik, Knopperne sprang ud, til Løvtaget løftede sin
smukke lyse Krone i fuld og fri Udfoldelse. Der var
næsten barnlig Glæde i hans Omtale af dette Emne.
Der burde plantes et Lindetræ paa hans Grav. Thi
kan man skue ned til Jordens Tue efter Døden, da
vilde Lindetræet hvert Foraar glæde den henfarne
Arbejderven og Partifører.
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