
Friedrich Wilhelm Raiffeisen og hans værk: 
Andelsselskaberne
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (født 1818 i Hamm/Sieg,  
død 1888 i Heddesdorf/i dag Neuwied) blev efter sin tid i 

militæret borgmester i Weyerbusch (1845–48), herefter i Flammersfeld (1848–52) 
og til sidst i Heddesdorf (1852–65). Pga. problemer med helbredet blev han i 
1865 nødt til at træde tilbage som borgmester. Allerede i Weyerbusch begyndte 
han ihærdigt og med stor lidenskab at lede efter former, der gennem selvhjælp 
og selvstændigt ansvar kan mindske de konkrete problemer for mennesker  
i nød. Det arbejde fortsatte han konsekvent i Flammersfeld og senere i  
Heddesdorf og udviklede sine former for lånekasse-foreninger med henblik på 
at mindske nøden for landbefolkningen. Med støtte fra landbrugsorganisationen 
for Rheinpreußen og fyrsten zu Wied, kunne han fortsætte sin vej mod grund-
læggelsen af andelsselskaber, som han utrætteligt og succesfuldt kæmpede  
for frem til sin død, på trods af at være blevet blind. Disse grundlæggelser  
udgør udgangspunktet for nutidens verdensomspændende andelsselskaber.

Ideen om andelsselskaber:  
Menneskehedens immaterielle kulturarv
En stor dag for andelsselskaberne – d. 30. november 2016 optog UNESCO  
ideen om andelsselskaber som første tyske forslag i den repræsentative liste over 
menneskehedens immaterielle kulturarv. Verdenskulturorganisationen sætter der-
med en tyk streg under betydningen af andelsselskaberne for menneskers måde 
at leve sammen på. I Tyskland er ideen om – og praksissen for – andelsselskaber 
pga. deres store udbredelse en fundsprægende kulturform. Hver fjerde tysker er 
medlem af et andelsselskab. Globalt set er mere end 800 millioner mennesker  
i dag medlemmer af andelsselskaber. Grundlæggelser af andelsselskaber har 
givet – og giver fortsat – svar på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. De yder 
et bidrag til den bæredygtige udvikling, f.eks. ved at mindske fattigdom gennem 
lokale jobs og social integration; i andelsselskaberne mødes mennesker med 
hinanden i øjenhøjde, hvor alle er medejere af det fælles projekt. Andelssels-
kab-familien har altid set sig selv som en bevægelse, der er fokuseret på sociale 
værdier, og som bygger på de ideelle grundprincipper som solidaritet, ærlighed, 
ansvarlighed og demokrati. Det har i dag en enorm stor kulturel betydning, som 
nu også er blevet anerkendt på internationalt niveau.
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Ansøgningen til denne UNESCO-afgørelse blev i 2013 indledt af det tyske  
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft og det tyske Hermann-Schulze- 
Delitzsch-Gesellschaft i fællesskab, og den blev med succes indsendt til  
UNESCO af den tyske stat.

Biografi for Friedrich Wilhelm Raiffeisen
30. marts 1818 F.W. Raiffeisen bliver født i Hamm/Sieg
indtil 1835  Religiøs opdragelse og skoleundervisning gennem præst 
 Seippel, Hamm
1835–1843  Raiffeisens militærtjeneste i Köln, Koblenz og Sayn
1843–1845 Administrativt job hos Landratsamt Mayen
15. januar 1845  Udnævnelse af Raiffeisen som borgmester 
 for Weyerbusch
23. september 1845 Gift med Emilie Storck, Remagen
22. marts 1848  Udnævnelse som borgmester i Flammersfeld
24. august 1852  Udnævnelse som borgmester i Heddesdorf
1862  Raiffeisen anmoder om pensionering pga.  

helbredsproblemer
fra 1862  Rådgivende funktion ved grundlæggelsen af talrige  

spare- og -lånekasseforeninger
1863 Emilie Raiffeisen dør i Heddesdorf
1865  Raiffeisens pensionering; gift med Maria Pensenroth
1866  Udgivelse af bogen „Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel 

zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung”  
(„Lånekasseforeningerne som middel til at hjælpe landbe-
folkningen i nød“)

11. marts 1888  Raiffeisen dør i Heddesdorf; begravelse på kirkegården i 
Heddesdorf d. 14. marts 1888

Hvad en ikke kan klare alene, klarer mange sammen.


