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Juleglæde - og
renterne af den
Renterne fra jule-spareforening kom fattige børn til glæde.
Først med julefester, senere med hjælp til konfirmander
AF ARKIVAR PETER MOURITSEN, SILKEBORG ARKIV

redaktion@mja.dk

SILKEBORG Juleglæden opstod 5. april 1891 i
forbindelse med afholdslogen Good Templars
arbejde i Silkeborg. I hvert fald i skikkelse af
en spareforening, der gennem året skulle hjælpe deltagerne med at spare penge sammen, så
der var lidt ekstra at gøre med i julen. Første
år lykkedes det spareforeningen at spare kr.
1980,40 op. Og måske vigtigere for foreningen,
så gik antallet af sparere fra udgangspunktet
på 50 til 134. Udover de opsparede kr. 1980,40
løb der kr. 14,90 på i renter - ikke noget højt
beløb. Men beløbet har åbenbart sat noget i
gang hos foreningens bestyrelse, for ved den
første generalforsamling 30. december 1891
blev det foreslået, at renterne fra de opsparede
penge fremover blev brugt på et festmåltid for
»en Del af de mange fattige Børn, der huses
i Silkeborg«. Således blev det besluttet, at
fattige børn den følgende jul skulle inviteres til
julefest for renterne af den opsparede Juleglæde.

Fattige børn til julefest
Allerede i 1892 var der opsparet betydelig
flere penge - kr. 9.200 med et renteafkast på
hele kr. 131, som blev brugt på julefest for
300 af byens fattige børn. Det foregik i Good
Templar-logens sal, hvor 150 ad gangen blev
bænket til først grød med smør og (hvidt)øl,
herefter juleeventyr ved pastor Viberg - hvorpå
der blev sunget, bl.a. af logemedlemmernes
sangforening. Til sidst blev der serveret steg
og kartofter.
Året efter i 1893 opsparede de fornuftige
jule-sparere kr. 16.000 og der blev igen indbudt
til julefest for byens fattige børn. I 1893 ændredes konceptet dog noget. I stedet for 300 børn,
der blev bespist med julemad, blev kun 112
børn budt på kaffe og kage og ikke et fyldigt
julemåltid som året forinden. Til gengæld fik
børnene en julegave bestående af et nyttigt
stykke tøj.
Silkeborg Avis dækkede arrangementet og
kunne fortælle, at »Børnene var tarveligt, men
net og propert klædte, og glæden straalede
ud af deres Øjne, medens de under Ledelse
af Fabriksbestyrer Schytz, … dansede rundt
om de strålende Juletræer og sang forskellige
Julesalmer.« Men ikke nok med det - folkene
bag, der jo i vidt omfang var tilknyttet Good

Templar-logen og dermed var både troende
og afholdende gav også børnene nogle gode
råd med på vejen. Som avisen kunne berette,
mindede Schytz børnene »om Julestjernens og
Julelysenes Betydning, samt Forhold til hinanden. Han lagde Børnene paa Sinde, eftersom
de voksede op, da at lære ret at kende Julelyset,
samt vogte sig for de Fristelser som den store
Verden ville byde dem naar de kommer ud fra
Barndomshjemmet.«
Særligt alkohol skulle børnene være på vagt
over for - i avisens referat lød det: »Som den
mørkeste og mest ødelæggende Frister paapegede Taleren Drikkeskikken, bad Børnene
vogte sig for denne Last. De vilde da lære at
kjende, at selv om deres Kaar i Tiden blev
blandt de smaa, vilde Gud dog lægge en Drøjhed i deres Erhverv, saa det kunde strække til
alle deres Fornødenheder. Guds Velsignelse
vilde, naar de blot holdt dem fjærn fra den
berusende Drik, aldrig udeblive.«
Efter formanden for Spareforeningen Juleglædes formanende ord til de fattige børn blev
der serveret kaffe og hvedebrød. Til sidst fik
alle børn en gave - ifølge avisen fik de linned,
kasketter og huer, kyser, uldne skjorter og
andre ting, der kunne være rare i vinterkulden.
Traditionen med juletræsfester for byens
fattige børn fortsatte i flere år. Både med de
formanende ord fra formanden - ofte refereret
i avisen - derefter gaver, som i mange tilfælde
var syet af foreningens damer eller skænket
fra andre loger. Men i 1902 var det slut. På
generalforsamlingen besluttede foreningen at
gå over til at anvende renteindtægten fra »Juleglæden« til at købe konfirmandudstyr til fattige unge i Silkeborg kommune. Hvorfor man
opgav julefesterne fremgår ikke af avisens
referat fra generalforsamlingen, men et gæt er,
at der efterhånden var mange, der arrangerede
juletræsfester, og at der var et stort arbejde
forbundet med det. Traditionen med at spare
op til jul gennem foreningen fortsatte dog. Og
ikke nok med det, den bredte sig.

Mange andre foreninger
I mange sognekommuner rundt om Silkeborg
vandt ideen om at spare op til jul frem. Således
var avisen omkring juletid fuld af meddelelser
om, at denne eller hin spareforening havde

holdt juletræsfest eller generalforsamling, og
hvor mange penge de havde sparet sammen.
Nogle steder overtog man også traditionen
med at bruge renteindtægten til juletræsfester
eller anden velgørenhed, mens andre har delt
pengene ud til sparerne.
Det ser ud til, at de fleste af disse forskellige
foreninger, ligesom i Silkeborg, også byggede
på afholdsbevægelsen. Hvorfor det lige var i
det miljø, man engagerede sig i at organisere
dette arbejde, berettes der ikke om. Men man
kan forestille sig, at afholdsbevægelsen har
set det som en god måde at få kontakt med
nye mennesker. Opsparingen var ikke kun for
medlemmer af afholdsforeningerne, men var
et tilbud til alle. Så hvor afholdsfolkene måske
mødte skepsis og afstandtagen i brede kredse,
når de kom frem med deres budskab om et liv
uden alkohol, så har budskabet om at spare op
til julen været mere neutralt. Og ikke mindst
noget de fleste godt kunne se fornuften i. Men
når først kontakten var etableret til julesparerne, kunne man stille og roligt begynde at åbne
posen med andre budskaber. Om det har virket
efter hensigten er en anden sag.
En konkurrent
I 1908 opstod en ny sparerforening på initiativ
af helt andre kredse end de hidtidige. Hos
Beværterforeningen i Silkeborg opstod i
julen 1908 den idé at danne en spareforening.

Foreningen fik navnet Julens Glæde B.S.O.,
hvilket netop står for Beværterforeningen for
Silkeborg og Opland.

Lidt ekstra til højtiden
Foreningens formål ligner meget afholdsforeningernes. De opsparer penge for deltagerne,
som udbetales kort før jul, så man har lidt ekstra at gøre med til den dyre højtid. Og i lighed
med de andre anvendte de også renteindtægten
til velgørenhed. For eksempel fordelte Julens
Glæde B.S.O. det første års renteindtægter på
kr. 350 sådan, at kr. 75 gik til Silkeborg Asyl
(børnehaven), kr. 125 til Hjælpekassen (form
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EFTERLYSNING
Skulle du have kendskab til materiale,
der kan kaste mere lys på julespareforeningernes aktiviteter, modtager
Silkeborg Arkiv gerne materialet, så
det måske i fremtiden bliver muligt
at skrive historien om Juleglæden og
renterne af den færdig.

17

|| Annonceringen af juletræsfesten i logebygningen i Fredensgade i 1901.

|| Sparemærker fra Julens
Glæde i Funder sogn.
Sparerne købte hver uge, af
et bud, et antal mærker til
at indklæbe i et tilhørende
sparehæfte. De fungerede
som bevis for indbetaling.

for bistandskasse) og kr. 150 til Børnebespisningen (en madordning, der sikrede byens
fattigste børn et dagligt måltid varm mad i
vinterperioden).
Der var tilsyneladende stadig efterspørgsel
efter juleopsparing i Silkeborg på trods af, at
»den anden« opsparingsforening havde virket
siden 1891. Det første år fik Julens Glæde
B.S.O. 450 sparere - Silkeborgs befolkning var
på ca. 8.200 - da man må gå ud fra, at der kun
var en sparer i hver familie, så kan mere end
halvdelen af byens familier have været engageret i én af de to spareforeninger. Desværre
findes der ikke sammenlignelige tal for de to
foreninger. Så vi ved ikke, hvor mange der
skiftede spareforening. Blot kan man konstatere, at den gamle Juleglæde-spareforening
også var tilfreds med opsparingen i 1908, som
jo var første år med konkurrence. Så der har
formentlig været en del sparere her også.

En ny tradition
Juleglæde B.S.O. introducerede også en ny
tradition i deres arbejde med deres opsparere
- nemlig velgørenhedsmærker til at klæbe på
julekortene - en idé, der øjensynligt var lånt fra
det danske julemærke, der var opfundet i 1904.
Overskuddet fra salget af velgørenhedsmærkerne ville ligeledes tilfalde de institutioner,
som modtog støtte fra Julens Glæde B.S.O.

|| Beværterforeningen opstillet til
gruppefoto i begyndelsen af 1900-tallet.

Desværre er disse ting kun noget, der er
omtalt i avisen og i foreningens protokol, som
er bevaret på Silkeborg Arkiv. Der findes desværre ikke meget andet - hverken om Beværterforeningens spareforening eller nogen af
de andre. Det har derfor ikke været muligt til
denne juleartikel at finde ud af, hvordan historien udvikler sig videre for spareforeningerne.
Det sidste vidnesbyrd vi har om Julens Glæde
B.S.O. er en udbetaling af løn til et sparebud
i 1958 - og i 1968 kan man se at afholdsbevægelsens julespareforening annoncerede efter
et »sparebud« til at indsamle indbetalingerne.
Så sporet ender desværre blindt. Dog kan man
konstatere, at foreningerne har været aktive i
mange år. Foreningerne i sognene og har også
kørt længe. Sejling Sogns Julens Glæde virkede
helt frem til 1985 og af arkivet fra Julens
Glæde i Linå fremgår det, at den forening
ophørte med at spare penge op i midten af

|| Good Templar logehuset, hvor Rampelys ligger i dag. Logehuset blev taget i brug i 1906.

