
Velgørenhed

Dagpenge, børnepenge, kontanthjælp, folkepension – kataloget af of-
fentlige ydelser er mangfoldigt, og vi er ikke længere afhængige af pri-
vate velgørenhedsorganisationer som socialt sikkerhedsnet. Vi tager 
det måske endda for givet, at nogen griber os, hvis vi snubler. Men i 
1800-tallet var sagen en anden – den private, ofte kristne, velgørenhed 
og filantropi udfyldte et tomrum i de årtier, hvor samfundsforhold-
ene ændrede sig dramatisk, hvor byerne voksede og hvor det offent-
lige nølede med at træde til. 

Karin Cohr Lützen fortæller om dansk velgørenhed og starter hos 
Christianshavns Understøttelsesforening, der i 1860’erne skelnede 
mellem værdigt og uværdigt trængende. I samme periode blev der 
på Magdalenehjemmet skabt huslige rammer for faldne kvinder i 
København, der var på vej ud i prostitution. Sidenhen har sociale 
reformer gradvist løftet det sociale arbejdes byrde op på bredere,  
offentlige skuldre, men fortidens aktive medborgerskab lever stadig 
videre i nutidens frivillige velgørenhedsorganisationer.
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Forfatteren siger: 

“I dag engagerer mange mennesker sig i frivilligt socialt arbejde for at hjælpe sam-
fundets udsatte borgere. Måske ved de ikke, at de står på skuldrene af 1800-tal-
lets filantroper. Adskillige af de tiltag, der dengang blev skabt, findes endnu og har 
været et vigtigt supplement til velfærdsstaten.”

“1800-tallets velgørenhed bliver sommetider kritiseret for at have været for  
værdiladet, at skelne mellem værdige og uværdige trængende og for at overføre 
middelklassens normer på de fattige. Den moderne velfærdsstat er heller ikke 
værdineutral, men vil det overhovedet være muligt at skabe velfærd uden idealer 
om det gode liv?”

Om forfatteren
Karin Cohr Lützen er lektor på Roskilde Universitet.  

Om serien
Velgørenhed er 37. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


