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En julehistorie - eller 
historien om et lille 
fremskridt mod 
velfærdssamfundet

AF PETER MOURITSEN
Arkivar, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE For nogle år siden 
skrev Silkeborg Arkiv en lille jule-
historie til hjemmesiden om Hjælpe-
kassen i Svostrup Sognekommune. 
Hjælpekassen - en kommunal foran-
staltning, der skulle give en hånd til 
værdigt trængende - brugte nemlig en 
ganske stor del af  deres kommunale 
og statslige midler til at uddele julega-
ver til sognets fattige. 

Svostrup Hjælpekasse er det eneste 
hjælpekassearkiv, vi har i Silkeborg 
Arkiv - de andre, der har været i det 
område, der nu er Silkeborg Kommu-
ne, findes på Landsarkivet i Viborg. 
Derfor har det krævet et udenbys ar-
kivbesøg at komme videre med sagen 
og få flere oplysninger om de kommu-
nale hjælpekassers juleaktiviteter. Un-
dersøgelsen tegner et broget billede.

Fattigvæsnet
Hjælpekasserne blev oprettet i 1908 
for at afhjælpe et stort problem i 
samfundet. Nemlig at strække, det 
man betragtede som værdige træn-
gende, en hjælpende hånd. Før dette 
gik den eneste mulighed for offentlig 
hjælp gennem fattigvæsnet, hvilket 
havde alvorlige konsekvenser for de 
fattiges tilværelse. Fik man hjælp fra 
fattigvæsnet, betød det tab af  borger-
rettighederne, indtil hjælpen var tilba-

gebetalt - med den konsekvens, at man 
mistede stemmeret og i visse tilfælde 
retten til ægteskab.

Det var derudover forbundet med 
stor skam og ydmygelse at ligge den 
kommunale kasse til last. Det betød 
naturligvis, at folk der havde mulig-
heden, gjorde alt, hvad der stod i deres 
magt for at undgå fattigvæsnet.

Men de stive regler havde den uhel-
dige virkning, at de kunne trække 
ellers hårdtarbejdende familier ned i 
fattigdom. For eksempel kunne syg-
dom gøre, at hele familier havnede på 
fattiggården for aldrig at komme der-
fra. Var man først havnet i systemet 
og kommet i gæld til kommunekassen, 
var det svært at komme fri igen. Selv 
små ting kunne trække en familie ud i 
armod og gøre den varig afhængig af  
fattighjælpen. Både til stor skade for 
familierne og kommunekassen.

Der var derfor et behov for en mu-
lighed for at give en hånd, uden at 
modtageren mistede hele sin tilvæ-
relse. Oprettelsen af  hjælpekasserne 
blev løsningen. Her kunne man hjælpe 
såkaldt »værdige trængende«, - typisk 
forstået som folk, der ikke gennem 
druk eller dovenskab selv var skyld 
i deres problemer - uden at det betød, 
at de mistede deres borgerrettigheder.

En hånd i nøden
Hjælpekasserne blev nedsat ved, at 
man lod kommunens borgere vælge en 
bestyrelse. I Silkeborg valgte man for 
eksempel 9 mænd og kvinder, mens 
der i Linå var 5. Bestyrelsen skulle 
tage stilling til, om den enkelte ansø-
ger var værdig trængende. Ifølge loven 
var det eneste kriterium for at få hjælp, 
at modtageren ikke i forvejen var på 
fattighjælp - det var således alene op 
til bestyrelsen at afgøre, om ansøgeren 
var værdig trængende. 

Pengene skulle ydes af  kommune-
kassen. Staten havde dog afsat 250.000 
kr. om året og ville med disse penge 
refundere op til en tredjedel af  kom-
munernes udgifter. Men det var suve-
rænt hjælpekassebestyrelsens opgave 
at afgøre, hvem der skulle have hjælp 
og hvor meget. I Silkeborg blev der de 
første år uddelt relativt mange penge, 
og kassen måtte flere gange bede om 
flere. Så noget tyder på, at kassens 
bestyrelse i begyndelsen havde svært 
ved at holde sig til budgettet.

Hjælpen blev givet på flere måder. 
På stort set alle møderne kan man se, 
at ansøgerne fik tildelt hjælpen som 
et fast beløb hver uge - mens det kun 
er yderst sjældent, at det fremgår af  
protokollen, at nogen mistede deres 
ugentlige støtte. Det kunne tyde på, 
at hjælpen ophørte igen, uden det blev 
ført til protokols. Det har ikke været 
muligt at finde nogle retningslinjer 
for dette.

Andre fik bare en enkel udbetaling 
til at dække en større udgift for eksem-
pel til medicin eller anden behandling. 
Det kunne også være en begravelse 
eller konfirmationer, der blev ydet 
hjælp til.

Hjælpekasserne stod flere steder 
også klar til at yde akut hjælp. I Silke-
borg kunne et bestyrelsesmedlem an-
vise et beløb hos kassereren, hvis ikke 
hjælpen kunne vente til næste møde. 
Disse udbetalinger skulle godkendes 
på det følgende bestyrelsesmøde. I 
Svostrup klarede de øjensynligt de 
akutte udbetalinger ved, at bestyrel-
sen selv lagde ud - i hvert fald fik be-
styrelsesmedlemmerne ofte udbetalt 
forholdsvis store beløb på møderne.

Hvem fik penge?
Hvis man skal se lidt på, hvem der fik 
penge fra hjælpekasserne, viser det 
generelle billede, at modtagerne af  
hjælp var arbejdsmænd, træskomænd 
og andre småhåndværkere og forladte 
kvinder og enker. Men også indsiddere 
og aldersrentenydere - altså folk ne-
derst på den økonomiske og sociale 
rangstige.

Mange udbetalinger handlede om 
husleje, lægehjælp og medicin, ar-
bejdsmangel mm. 

I Silkeborg var man lidt mere 
kreativ og ansatte en sygeplejerske i 
samarbejde med fattiggården, så man 
kunne tilbyde behandlinger til de fatti-
ge - sikkert som alternativ til at betale 
lægeregninger. Også hjælp til opvarm-
ning stillede hjælpekasserne op med. 

Der blev indkøbt hundredetusindvis 
af  tørv til uddeling i varmehjælp. Så 
hjælpen, der blev ydet, havde mange 
former og var bredt fordelt.

Og nu skulle det være socialt accep-
tabelt at bede om hjælp. Det mente i 
hvert fald Silkeborg Socialdemokrat, 
der op til valget i 1908 slog stort op, 
at det med hjælpekasserne ikke læn-
gere var uværdigt at modtage hjælp 
fra samfundet. Man kunne nu med ro 
i sjælen tage imod en håndsrækning 
fra kommunen.

At det ikke var alle, der så sådan 
på det, kan man se af  en passage i 
Silkeborg Hjælpekasses protokol fra 
1910. Her tildelte man, uansøgt, en 
bankassistent Jacobsen 25 kr., fordi 
han var syg med tuberkulose. Men 
bankassistenten afviste at modtage 
pengene. Det tyder på, at modtagelse 
af  offentlig hjælp stadig ikke var so-
cialt acceptabelt for alle samfundets 
klasser, men kun noget, »underklas-
sen« kunne modtage med værdighe-
den i behold.

Der er dog ingen tvivl om, at den fat-
tigste del af  samfundet fik en kærkom-
men håndsrækning i kraft af  hjælpe-
kasserne, og set ud fra de mange, 
der gennem årene søgte og fik hjælp, 
var der også et stort behov for dette  
lille, men betydningsfulde skridt frem 

mod velfærdssamfundet.
Under Første Verdenskrig var der 

indkaldt en såkaldt sikringsstyrke, 
der skulle hindre de krigsførende mag-
ter i at krænke den danske neutralitet. 
Det betød, at mange familier pludse-
lig stod uden forsørger. I den situation 
satte samfundet hjælpekasserne til at 
udbetale hjælp til de berørte familier. 
Det betød, at aktiviteten i kasserne 
steg en del i løbet af  krigsårene.

I forbindelse med hjælpen til de 
indkaldte får vi fra protokollerne et 
lille indblik i det arbejde, som besty-
relserne for hjælpekasserne var sat 
til at udføre. Nemlig at kontrollere og 
vurdere, om folk var værdige til hjælp. 

Bag i protokollen for Funder, Krage-
lund og Engesvang Hjælpekasse lig-
ger en kort korrespondance mellem 
Viborg Stiftsamt og hjælpekassen. Her 
fremgår, at hjælpekassen mistænkte 
en Emilie for at have giftet sig med en 
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 | Hjælpekasserne blev 
nedlagt i forbindelse med 
socialreformerne i 1933. Her 
ses bestyrelsen for Silkeborg 
Hjælpekasse ved sit sidste 
møde samme år.
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arbejdsmand Axel Sørensen kun for 
at kunne få den hjælp, der betaltes de 
familier, hvor forsøgeren er indkaldt.

Sagen var den, at et medlem af  
hjælpekassens bestyrelse mente, at 
hun havde sagt, at ægteskabet kun 
var indgået for at kunne få pengene. 
Hjælpekassens formand bad derfor 
stiftsamtmanden svare på, om man 

på den baggrund kunne nægte hende 
hjælpen. Selv om både hjælpekasse og 
stiftsamt mente, at man burde nægte 
hende hjælpen, så går både ægtemand 
og fader i forbøn for den stakkels Emi-
lie, og hun ender med at få hjælpen i 
sidste ende.

Sagen giver et lille indblik i det ar-
bejde som ellers er skjult i protokol-

lerne, nemlig selve sagsbehandlingen 
med at tjekke oplysninger og vurdere 
ansøgernes værdighed til hjælp. Om 
der præcis i det nævnte eksempel var 
tale om et proformaægteskab, er ikke 
til at sige - men hjælpekassens mis-
tænksomhed tyder på, at de havde for 
vane at være på vagt.

Jul i Svostrup
Men hvordan var det så med julestem-
ningen i hjælpekasserne? Som allerede 
beskrevet havde Svostrup Hjælpe-
kasse gennem hele sin eksistens et 
stort og veludviklet julehjerte, der 
resulterede i, at kommunens fattige 
år efter år fik en julegave fra kommu-
nen. Således blev omkring 20 % af  
støtten i Svostrup Sogn udbetalt som 
julehjælp. Men hvordan så det ud de 
andre steder?

Silkeborgs Hjælpekasse stod for at 
uddele privatindsamlede midler i julen 
til byens trængende. Hjælpekassens 
bestyrelse bragte et opråb i byens avi-
ser om at give penge til de fattigste, og 
man kan se, at kassen i 1909 hjalp 77 
og 1910 93 med julehjælp. Men efter 
det klingede den private hjælp stille 
af. Måske blev det overtaget af  andre 
velgørenhedsorganisationer.

Hjælpekassen i Funder, Kragelund 
og Engesvang havde et julehjerte no-
genlunde på linje med Svostrups. Dog 

ikke med helt så mange, der fik jule-
gaver. Men i modsætning til Svostrup 
skrev de ikke ret tit, at pengene gik 
til julehjælp. Blot kan man se, at der 
udbetales hjælp til omkring dobbelt så 
mange lige før jul som på andre tider. 
Samtidig findes der bag i protokollen 
en lap papir fra 1914 med besked til en 
»Købmand Kristensen« om at levere 
varer for 10 kr. til henholdsvis jul og 
nytår til Torvald Madsen, Julianehede. 
Men hvor almindeligt, det har været, 
er uklart - dog kan man se, at hjælpe-
kassen gav Torvald en hånd i julen.

I Linå skete der ingen særIige udbe-
talinger i forbindelse med julen. Så på 
den baggrund har julestemning ikke 
været udbredt til alle hjælpekasserne. 
Dog fik familierne til de indkaldte 
ved Sikringsstyrken julegaver i Linå, 
hvilket også var sagen i alle de andre 
hjælpekasser i krigsårene.

Man kan således, på baggrund af  
denne uhøjtidelige arkivundersøgelse, 
konkludere, at julestemningen herske-
de stærkest i landkommunerne, men 
også, at der var stor forskel på, hvor 
hjertelig julestemningen var. Og det 
ser nærmest ud til at have været kultu-
relt betinget hvor meget, man syntes, 
det var rimeligt at lade kommunekas-
sen betale til julestemningen.

I Svostrup var der for alvor jule-
stemning i Hjælpekassen.
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 | Vi lovede i sidste uge, at finde ud af, hvornår byens første juletræ 
på Torvet blev tændt - det skete i 1934. Det stod ... »omtrent ud for 
rutebilstationen ... og kaster lys og glans over den nederste del af 
Torvet«. Mere om dette juletræ følger til næste år.

Første juletræ tændt i 1934

 | Fattiglemmerne på 
Skellerup Fattiggård anno 
1880. Med hjælpekasserne 
håbede man at give 
samfundets svage et 
alternativ.


