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Til Susan og Anja og Jack

Da min mor blev gammel, bad jeg hende altid om at skrive disse her historier ned. Jeg
havde hørt hørt hende fortælle dem om og om igen hele min barndom, men hun skrev
dem aldrig. De var kun mundtlige. Nu skriver jeg alt, hvad jeg kan huske, hun og an-
dre har fortalt. Jeg skriver det i hånden, for det er min moderlige måde at skrive på,
selv om Holger griner ad mig i  disse tekstbehandlingstider. Det er i øvrigt ham, der
flere gange har opfordret mig til at gøre det.

I må tænke på at jeg for det meste kun kender historierne fra én side – min mors. An-
dre mennesker i familien har fortalt en anden historie. Der, hvor jeg har hørt dem vil
det måske være nævnt. Noget af det vil også være tilført min personlige opfattelse af
begivenhederne, især når det drejer sig om ting jeg selv kan huske. Sandheden er det
altså ikke, men hvem kender den? Det er en familiehistorie, som jeg tror, jeg kender
den. Lad være med at tage den alt for alvorligt, tragedier kan vel også være positive og
menneskelige oplevelser, og alt det der for positive for kedeligt.  Min opfattelse af livet
har nu altid været at det er vigtigere at have levet det på godt og ondt end at have ke-
det sig i tryghed. Hvorfor tror I ellers jeres mormor den sidste halvdel af sit liv for den
bedste trods problemerne?

Nå, skidt med moralen. I har som selvstændige mennesker hver jeres, men brug bare
det her som forståelse for jeres rødder.

Kærlig hilsen
mor
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Jeres tipoldemor

Mormors mormor:

Født på et husmandssted ved landsbyen Ølby, nu Køge Kommune.

Familien havde været større gårdejere, men havde stykket jorden til for mange børn.

Mormors mormor ved jeg ikke navnet på. Hun blev gift Brammer en gang i 1880erne.
Hun var gammeljomfru og passede hus for sin far, men da der havde været for mange
overfald på egnen – på kvinder der var alene hjemme når mændene var i markerne –
søgte hun arbejde som tjenestepige i Køge. Her blev hun ret hurtigt gravid. Barne-
faderen var en 17 årig lærling. Skandalen var stor i den lille by. Ifølge min mor var
hun 32, ifølge mine udregninger måske snarere 42 – det ville ha’ lignet mormor at py-
nte på skandalen – vel og mærke når skandalen var i vores egen familie.

Barnet, en pige, blev døbt Marie og sat i pleje hos noget familie i Ølby.

2 år efter var den gal igen. Min mormor blev født.

Nu var lærlingen udlært former og  næsten 20 år. De blev gift ved kongebrev, og fik
også den første pige hjem. De boede til leje i Kirkestræde i Køge (hvor?), mens manden
arbejdede på det lokale skibsværft1.

Der var problemer med mandens forældre. Svigermor og svigerdatter var næsten jæv-
naldrende.

Da min mormor var ca. 8 år rejste svigerforældrene  til Amerika og tog sønnen med.
Han sendt penge hjem, men for lidt. Mormors mormor havde dog lige arvet en rig tan-
te og sultede ikke på det tidspunkt. Pengene forsvandt dog hurtigt, vist nok brugt på
patentmedicin. Hun var meget religiøs og sendte min mormor i kirke hver søndag –
men gik ikke selv med. Hun var også utrolig overtroisk sociologisk set måske fordi hun
var af landbrugsslægt? Hun var gammeldags og forbød min mormor at gå ud uden
hat / kyse og at soppe i vandet så drengene kunne se hendes ankler.

Hun var lille, spinkel og med kobberrødt hår – så rent rødt at det aldrig falmede. Som
bekendt er de fleste rødhårede  rødbrune eller lignende så de bliver gulerodsfarvede
som ældre fordi det brune bliver hvidt mens det røde ikke falmer. Hendes forblev helt
rødt til hun døde som 82 årig.

Da hendes ældste barn, Marie var 16 rejste hun over til sin far i selskab med noget fa-
milie. Hun giftede sig med en nordmand som 16 årig og fik flere børn Den gren af fa-
milien er stadig i USA, og de har vist aldrig fundet guld på gaderne derovre..

På det tidspunkt slap mormors mormors arv op og hun tog arbejde som husbestyrerin-
de på landet. Det var da husbestyrerinder også helst skulle være kone til venstre hånd
og det var hun vist nok. 

1 Formodentligt A/S Køge Værft 1918-1923. Køge bys historie s. 342-343.
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Efter hendes død fandt man billetter til USA til hende og yngste datter (min mormor)
sendt af manden i netop denne periode, da ældste datter var rejst. De var aldrig blevet
brugt, så nu holdt manden op med at sende penge.

Nu blev min mormor sendt ud at tjene for kost, en rulle tøj, et par træsko og to rigsda-
ler om måneden. De to rigsdaler hentede hendes mor. Hvad mormors mormor senere
levede af ved jeg ikke.

Hun døde 82 år gammel af kræft i hjernen. Da havde hun været blind i ½ år. På hen-
des dødsleje kaldte hun hele tiden på sin mand Wilhelm –  Wilhelm – og da havde han
været død i årevis.

Mormor elskede sin mormor og elskede hendes historier om overtro. Hun sagde også
altid, at hendes mormor havde en meget bedre og mere enkelt smag end hendes mor
(datteren) havde.

Mormors mormor ønskede altid, at hun kunne bo midt i en skov. Hendes ynglingssang
var Nu falmer skoven trindt om land.

Mere ved jeg ikke –
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Mormors morfar

(Tipoldefar)

Wilhelm Brammer født ca. 1863 søn af former2 Hein-
rich Brammer og kone – de var indvandrede tyske
frisere. Blev far som 17 årig, gift som 19-20 årig. Rej-
ste  med  sine  forældre  til  Amerika  omkring  1890.
(mormor og andre i familien sagde altid: Når nu de
var blevet gift  og havde fået 2 børn, burde forældre-
ne så ikke havde ladet være med at blande sig og
lokke ham til USA?) Han var socialdemokrat allere-
de i 80erne. Kom hjem med avisen gemt under jak-
ken. Det var den gang.

Fik sin ældste datter over da hun var 15-16 år men
forsvandt senere for hele familien Han rejste nemlig
rundt for at søge efter arbejde, bl.a. som skovhugger.
En af de mange  der heller ikke fandt guld i USA. Vi-
ste sig vist nok at have været på hospital med alvor-
lig årebetændelse. Døde af det som ca. 44 årig. Brag-
te altså årebetændelsen ind i familien, men var vist
også den eneste, jeg kender til, der døde af det.

Formodentligt et pænt menne-
ske, der prøvede at opretholde
kontakten  til  familien,  men
nok udsat for lovlig mange pro-
blemer. Da han forlod familien
tidligt  ved  jeg  ikke  så  meget
om ham.

2 Person der arbejder med at forme eller formgive noget, fx på et støberi.
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Mormors farmor

(Tipoldemor)

Sydtysker,  sudertysker,  hendes  familie  kom fra
Tjekkoslovakiet. Nærmest dværg, mørk. Hvordan
hun blev dansk gift  ved jeg ikke.  Hun var født
Griebel, gift Nielsen. Hun fik 2 sønner  og 2 døtre
(måske  flere?)  Af  døtrene  var  der  Wilhelmine
(kaldet  Mine.)  Hendes liv  kender jeg ikke,  men
hun døde  meget  gammel.  Hendes  anden  datter
blev enlig mor til en datter og forsørgede barnet
som hjemmesyreske. Faderen var en gift  mand,
hvis datter ellers  var forlovet  med min morfars
bror – Julius. Forlovelsen gik sig en tur, da søste-
ren fik barn med Julius svigerfar. Julius giftede
sig med en anden pige som han gjorde ulykkelig
ved aldrig at forsørge kone og 2 børn.

Han var udlært maler men ønskede kun at blive
kunstmaler.  Konen jagtede familien  for  at  låne
penge, men fik af sin svigerinde, den enlige mor,
svaret: Hvis Julius ikke kan eller vil forsørge sin
familie, så kan hun jo selv arbejde – det gør jeg. 

Julius døde i 40 års alderen da børnene var teenagere. Han havde kræft og tog selv en
overdosis af den smertestillende morfin. Konen døde få år efter. Hans malerier kender
jeg ikke. Min mor sagde bare, at dem havde konen vel solgt for at kunne leve.

For at vende tilbage til mormors farmor: Hun var antifeminist. Når en af hendes døtre
sparede op til en parasol (den tids højeste pigemode) af sin løn som tjenestepige og bad
sin mor opbevare pengene så gav jeres kære tipoldemor pengene til sine sønner, for
drenge havde jo brug for penge. Da pigen havde sparet nok op og ville hente pengene
var de der ikke – selv hendes far blev forarget på konen på datterens vegne. Min olde-
mor var i øvrigt nærmest dværg.

Min morfars søskende:

Wilhelmine, kaldet tante Mine – ingen oplysninger.

Paula: Fik et barn uden for ægteskab – formodet fader middelaldrende gift mand3.
Forsørgede sig selv og barnet som syreske. Aldrig gift. Barn: (Vistnok III Julius). 

3 Diskret ophold er ikke alene titlen på et teaterstykke af forfatterne Jesper Jensen og Klaus Rifbjerg fra 1964,  men 
også datidens jordemødres tilbud til unge ugifte piger, der er kommet galt af sted inden et eventuelt ægteskab.
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Hun irriterede også altid min morfar, hendes kære søn, på besøg hver søndag – men
uden familien – de havde jo så mange børn og dem var der ikke plads til. 

En gang fandt svigerdatteren (min mormor), en babysitter og gik med – det gjorde hun
kun en gang. Alt drejede sig kun om sønnen hos den tipoldemor.

Ganske vist var det også hende, der fortalte min  morfar, at han blev nød til at ”gifte
sig med den pige”, men det var da min mormor ventede sit andet barn med ham – det
første forsørgede hun selv.

Den gang fik kvinderne lidt mere end et barn med samme mand i håb om at på et eller
andet tidspunkt giftede han sig med dem. Ak ja. 

Tipoldemor blev blev gammel nok til at blive lettere senil. I al fald glemte hun at tale
dansk og kunne kun tale tysk til sidst.

Hendes døtre, mormors fastre forskede i slægten og mente, at den oprindelig havde
heddet von Griebel – men mormor og hendes søstre fnisede og sagde, at det nærmeste
vi nok kom adelen var hvis en adelsmand havde forgrebet sig på  tjenestepigen.

Sådan.
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Mormors farfar

(Tipoldefar)

Husmand på egnen ved Try  gg  evælde å  . Hed Jens Nielsen (ældste sønner havde skifte-
vis i århundrede hedet Jens Nielsen eller Niel Jensen.

Da efternavnene blev faste i forrige århundrede hed ældste søn netop Jens Nielsen –
derfor kom hele den familie til at hedde Nielsen og ikke Jensen. Han havde  en ven
ved navn Olav, en norsk sømand der sejlede i fast rutefart  mellem Bergen og Køge
havn. Hvis isen kom mens skibet var i Køge overvintrede han der, og så lejede søman-
den logi i omegnen. Denne Olav logerede mange vintre hos min mors farfar og farmor.
Et år overvintrede han i Bergen og næste forår var han ikke med skibet. Han var gået
gennem isen under skøjteløb. Derfor blev min morfar opkaldt efter den afdøde ven,
men da hans mor jo var tysk blev Olav til Olaf.

Ellers ved jeg kun om mormors farfar, at min morfar engang var at køre i slæde med
ham med 2 heste.

De køre over flade snedækkede marker da hestene pludselig forsvandt. Man så kun 4
ører stikke op ad sneen. Tipoldefar tog pisken og slog som besat løs på hestene til de
kom op ad grøften. Min morfar huskede det, fordi han aldrig havde set sin far slå he-
ste.

Pisken var kun til at slå smæld med med.
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Morfars Mormor

(Tipoldemor)

Hun kom fra Malmö og hed Bengta Svenson, blev gift Petersen.4 
Fik 4 børn, hvoraf den ældste, min fars onkel Sofus beklagede sig over, at hun var en
sådan satan overfor sine 2 ældste børn, ham selv og min farmor, men en engel overfor
de 2 yngste, en dreng og en pige. Det er jo set før. 

Da manden drak tjente hun penge ved at drive pantelåner forretning i Adelgade, Bor-
gergadekvarteret i København.

Hun endte med at eje hele ejendommen og det fortælles at hun tjente yderligere penge
ved at holde høns på loftet, hvor de gik mellem dynger af pantsat  tøj og krattede.

Hendes mand havde en gammel båd, der lå fast forankret ved pæreskuderne.

Der sad han og hans kammerater og drak i stedet for at passe deres arbejde og tjene
penge til kone og børn. En dag lå båden på kanalens bund – tipoldemor var gået der-
ned med et vridebor gemt under frakken.

Bestemt dame, familiens eneste kapitalist.

4 Født 1859.
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Morfars Morfar

(Tipoldefar)

Petersen, snedker fra Nordsjælland af kulsvigerfamilie. Drak for meget.

Andet ved jeg ikke.

Morfars Farmor og Farfar

(Tipoldeforældre)

Kender jeg ikke, ved kun at de formodentlig hed Hansen og  var fra Vordingborg eg-
nen.
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Mormors mor

(Oldemor)

Emilie Brammer, gift Nielsen.
Født ca. 1882.
Død februar 1954.

Født i Køge eller Ølby. Boede det
meste af livet i Køge. Som barn op-
levede hun bl.a. at gå på en lands-
byskole nær Roskilde, hvor børne-
ne skulle sidde med foldede hæn-
der og stirre lige ud (det var håb-
løst gammeldags, selv dengang).

Skolen blev drevet af 2 ældre ugif-
te søstre og en af dem hev engang
min  mormor  op  til  tavlen  for  at
spørge  hende  om,  hvilke  synder
hun havde. Da barnet ikke var sig
større  synder  bevidst  blev  hun
hængt  ud:  Har  man  hørt  mage
Emilie kender ikke arvesynden.

Da hun var 14 år blev hun sendt
ud  på  en  gård  ved  Højelse.5 Der
boede  sønnen  +  svigerdatteren  +
den tidligere gårdejers enke. 

Konen var altså på aftægt hos sin søn regerede stadig familien og tjenestefolk med
hård hånd. Min mormor beklagede sig til sin mor over den plads , hun havde skaffet
hende. Men hendes mor påstod de var flinke folk. (De lod nemlig min mormors mor
stille hver måned for at hente datterens kontante løn; hun fik jo kost og logi, ikke?) 

Det var der min mormor oplevede at blive sat til at skylle og vridegammeldags tykke
hjemmevævede lagner ved vandposten i flere graders frost. Den gamle kone på gården
stod i husets halvdør og kommanderede: Vrid hænderne. Nå, hun blev trods alt lidt
nervøs da min 14 årige mormor besvimede af kulde og anstrengelse.

Det var også den om morgenmaden efter gammel sjællandsk skik bestod af spegesild
og min mormor påstod at sildene altid kun bestod af haler.

5 Højelse er en lille landsby i Køge kommune.
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Når der kom gæster kogte man andesuppe. Den gamle kone sagde så: Lutter (lugter)
det ikke godt Emilie, man kunne næsten brød til lutten. Min mormor ”Jeg fik sgu hel-
ler ikke andet”. 
Da Emilie var 16 år, fandt hun sig selv en ny plads. En
enke,  hvis  mand  var  omkommet  under  forsøg  på  at
redde 2 andre der blev kvalt af gas under brøndgrav-
ning (udsivende  jordgas  dræbte  mange brøndgravere)
forsørgede nu sig selv og selv og sine 4 børn ved at hol-
de systue.

Hun ville ansætte min mormor til delvis barnepige, del-
vis lærling på systuen. Altså eksamen for at lære til-
skæring og dameskrædderi. Emilies mor forbød datte-
ren at skifte plads fordi lærepladsen gav færre kontan-
ter  ved siden af kost og logi – og moderen var  jo vant
til  at  hente  datterens  kontante  løn.  Derfor  mægtede
gårdmandsfolkene den umyndige pige at rejse – så tru-
ede hun med at sige, at de blandede  vand i mælken, til
mejeriet.  Som hun  siden forklarede  sine  børn,  havde
hun ikke anet, hvor alvorlig den hemmelighed var – for
nu  fik  hun  pludselig  ekstra  penge  og  manden  tilbød
straks at køre hende til den nye plads – bare hun lovede at tie stille

Så fik hun lært at sy. Som ung havde hun kilometerlangt ud til omegnens gårde bæ-
rende på en tung håndsymaskine for at bo på gårdene, mens hun syede tøj til gårdens
kvinder, men hun var udlært og forsørgede sig selv.

Hendes mor søgte at hindre hende i at forlove sig. Det lykkedes end en mand, men
mislykkedes da hun traf min morfar og blev gravid. Han giftede sig dog først med hen-
de da hun ventede sit andet barn, min mor.

Hun boede som enlig mor i et hus på hjørnet af Køge Torv og Kirkestræde, og der blev
min mor også født. To små værelser på 1. sal med vinduer mod Kirkestræde. 

I tiden fra hun var 23  til hun var omkring 31 fik hun 7 børn – det ottende blev en
abort, og så var det slut.

Børnene var

Ingeborg
Emma (mormor)
Ellen
Dagmar
Nanny
+ nr. 7 der døde 6 uger gammel.

Vilfred døde 5-6 år gammel, muligvis af en nyresygdom.
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Ellen døde som 16 år af lungebetændelse. Hun var født  for tidligt, kun 10 måneder ef-
ter min mor, og hun havde en medfødt sygdom i ørene så hun var døv. Ifølge min mor
gik hendes kroniske mellemørebetændelse og hun døde på øvrigt totalt formørkelse.
(Det var mormors version – måske var det almindelig sindssyge, men det fik man al-
drig til at indrømme). Under alle omstændigheder var hun døv. Hun dumpede i skolen
og lærte først at læse da hun så landede i klasse med sin yngre søster der kunne viske
hende lektierne.

Min mormor kom aldrig  over  Vilfreds død.  Som
mor var hun den perfekte husmor, syede altid for
folk så børnene fik ordentlig mad og pænt tøj.

Mormor fortalte altid, at hun aldrig så sin mors
ansigt end fra ryggen når hun sad og syede. Hun
legede  aldrig med børnene undtagen med Vilfred
(den eneste  dreng). Efter hans død nægtede hun
at holde jul i flere år. Hun var resten af livet bit-
ter på sin mand, fordi han efter drengens død tog
sin hat og gik en tur med ordene: Nu er der ikke
brug for mig her mere. Hun tilgav aldrig at han
foretrak at leve det første shock ved en ensom gå-
tur i stedet for hjemme sammen med hende.

Mormors mor var på billeder tynd med smalt an-
sigt og meget rund ryg. Som ældre blev hun noget
rundere. 59 år gammel fik hun en hjerneblødning
og blev lam i hele højre side. Hun lærte sig selv at
skrive og strikke med venstre hånd.
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Jeg har kun kendt hende som lam. Vi boede i samme hus, Stormøllevej 63 i Køge 8 år
og hun var helt uinteresseret i Olaf og mig, - kun i hendes ældre børnebørn. Hun var
flink men meget fjern – beskæftigede sig næsten aldrig med os. Som helt gammel flyt-
tede hun til Amager for at bo hos Dagmar og Jens. Her virkede hun lidt mere nærvæ-
rende.

Hun døde da jeg var 12 år. 

Jeg følte ikke noget særligt ved det – det var et pludseligt lynnedslag og påvirkede mig
kun fordi min mor sørgede. Ikke fordi min mormor var sur eller streng ved os. Bare
fjern – sej og vel. En gang da jeg var alene hjemme og havde slået knæet, kaldte hun
og trøstede mig med en kage – jeg var helt forbavset. 

Jeg har aldrig følt jeg havde en mormor som de andre børns.

Ifølge min kusine gik hendes liv vist som gammel med at hæge6 om skuffelsen med
Vilfreds små skjorter. Efter hendes død viste det sig at hun havde testamenteret mig
sin kommode –  fordi hun kunne huske, hvor flovt det havde været at komme ud at tje-
ne  efter  skolen uden at  eje  en kommode som de andre piger.  Lidt  verdensfjernt  i
1950erne, men tanken var smuk.

6 Nedertysk: værner om.
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Oluf Nielsen

Mormors far
(Jeres oldefar)
20.4. ca. 1873-1949.

Maler og skiltemaler.

Kom i malerlære lige som sin bror
fordi  han  kunne  tegne.  Var  dog
ikke  nær  så  kunstnerisk  som
ham. Malede i sin fritid – mest bi-
belske  motiver  som  min  moster
Nanny smed ud efter hans død.

Var  på  størrelse  som en  normal
12-14 årig – altså dværg  ligesom
sin mor. 

Som  ung  drog  han  på  valsen  i
Tyskland – hans mor var jo tysk
men også i  Sverige. Han fortalte
vist  familien  mange  spændende
oplevelser fra den tid, men da jeg
senere har læst præcist de samme
ting af andre gamle navere går jeg
ud fra, det meste har været van-
drehistorier, lidt i retning af skip-
perkrøniker. 

Da han var sidt i tyverne vendte
han  hjem til  Køge  for  senere  at
giftte  sig  med min mormor (hun
påstod  vist  altid,  at  han  havde
været  ungkarl  for længe  og  var
sær).

Han var en flittig mand og endte
som en lille malermester uden an-
satte.  Byggede huse i  fællesskab
med 2 svigersønner der var hen-
holdsvis  tømrer,  murer  og  han
selv  maler  –  alle  huse  i  Køge  i
30erne. Han arbejdede dog nedsat
til han døde.

Han var en flink men svag mand. Han drak ikke, kun en enkelt snaps ved søndags-
frokosten – og  så sang han viser. Når han var arbejdsløs passede han hele hushold-
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ningen  mens  konen  syede.  Ellers  var  han  almindelig  ”husfader”  af  typen  der  for
eksempel forbød sine teenagedøtre at købe en grammofon og jazz plader. Dem måtte
de så gemme under sengen og spille når han var ude. 

Min mor holdt meget af sin far – og jeg holdt meget af min morfar. Den eneste af mine
bedsteforældre der nogensinde beskæftigede sig med mig.

Han var en god socialdemokrat7 der ved hvert valg tog sin kone under armen og fortal-
te hende hvilken kandidat han havde bestemt de skulle stemme på. Han var også stif-
tende medlem af malernes fagforening for Køge og Roskilde og endte som æresmed-
lem.

Min mor elskede sin far og som ung pige kørte hun til på cykelture med ham om søn-
dagen. Så drak de kaffe på en kro og her fandt hun det meget pinligt at han efter tysk
skik kaldte tjeneren ”Ober”  og gav for lidt drikkepenge. Nok til sådan en, sagde han –
(mange håndværkere foragter tjenerfaget som noget underdanigt). 

7 I Bettys arkiv finder jeg hæftet: Sange til Majdemonstrationen 1898 trykt af Arbejderpartiets [Socialdemokratiets] 
Bogtrykkeri i Aarhus. Altså fra før de store 1. maj demonstrationer året efter. De tre sange i  hæftet er: 8 Timers 
dagen, Arbejdersang og Socialisternes March. Kun Socialisternes March har indtil videre overlevet til nutiden.

Der er ingen ejer noteret.
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Hver aften kom min morfar op til os. Så byttede han og min far avis og læste ved siden
af  hinanden  og  kommenterede  nyhederne  i  både  Østsjællands  Folkeblad  og
Østsjællands Socialdemokrat.

Min far og min morfar trivedes sammen. Når han kom hver aften var det nok også for-
di min moster Nanny og min onkel Svend + deres 2 børn var flyttet ind hos min mor-
far og mormor i stueetagen. Og min morfar kunne vist ikke fordrage sin svigersøn
Svend. Min morfar tog sig tit af mig og Olau, vist mest mig. Han rettede min far når
han drillede os og bildte os ind man kunne fange fugle ved at strø salt på halen af
dem. Han lavede os endda en fælde i stedet, men vi fangede nu ikke nogen fugle. Han
skældte aldrig ud; (så vidt jeg husker) formanede bare og det rettede vi os efter. Han
lærte mig at skrive med skønskrift.

Jeg holdt meget af min morfar og græd en del da han døde af mavekræft 76 år gam-
mel. Jeg var 8 år, og efter hans død blev hele min mors familie uvenner – arven selv-
følgelig.

Min mor og hendes søstre havde enkelte billeder han havde malet i sin fritid, men
smed senere alt ud. (Noget af det var nu også religiøse motiver, både mormor og mor-
far havde en stærkt religiøs periode efter Vilfreds død). Kunstner som sin bror var han
ikke, men pænt håndværk var det da. 
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Inger Hansine  Petersen8

Morfars mor
(Jeres oldemor, min farmor)

Voksede  op i  København som ældste  barn af  fire.
Blev fabriksarbejder, hvilket vist var mindre beskyt-
tet og derfor mindre ”sædeligt” end tjenestepige. Fik
5 børn angiveligt med den samme mand uden at bli-
ve gift med ham. Første barn, Erna, blev sat i pleje
os indremissionske bønder i Tølløse. Næste barn, In-
ger, sat i pleje hos folk på Lolland. Næste barn, Al-
fred, var en dreng og dem ville folk ikke så gerne ta’
i pleje. Ham beholdt hun, ligeledes de to næste, Karl
og Gerda. Da min far (Karl) var 2 år, hans bror Al-
fred 4-5 år og Gerda spædbarn, fjernede  børnevær-
net  alle   3  børn  på  grund  af  vandrøgt9.  Vist  nok
druk. 

Børnenes far påstod hun brugte penge som græs og hellere ville spille klaver end ar-
bejde. Familien sendte hende til New York efter skandalen. Her boede hendes søster,
der senere kunne fortælle: Da Hansigne kom sagde jeg til hende at herovre måtte hun
arbejde. Nej sagde hun, Jeg vil giftes. Nu var der jo ikke en flok børn til at hindre det.
Hun blev gift med en ældre enkemand, en vinhandler, der havde en datter på hendes
alder. De to hadede vist hinanden, datteren så måske  faderens kone som en golddig-
ger., hvad ved jeg. Da Hansine var først i 40erne blev hun en morgen fundet  bevidst-
løs for foden af trapperne fra første sal til køkkenet. Havde vist nok slået tindingen
mod komfuret ved at falde ned ad trappen. Hun blev båret i seng og lå uden tilkaldt
læge, så døde hun 

Hendes families forklaring. ”Man brugte vist ikke så meget med læger dengang”. 

Personligt har jeg godt nok undret mig over at hendes søster og børn påstod det, men
måske har de ikke ønsket skandale. I hvert fald, hendes mand måtte udbetale det hal-
ve af sit bo i arv til hendes børn – gad vist om han anede de eksisterede?

Den arv kom så min far og Gerda til nytte, idet de danske myndigheder helt overså
Erna og Inger, der var sat i pleje og Alfred var lige død.

Det er uvist, hvornår hun døde men formodentlig  omkring 1918.

Ingen ved om hun nogensinde så så sine børn efter fjernelsen, men min far husker 2
damer, der besøgte ham på børnehjemmet. Den ene sagde: Nå, det er Hansignes børn.
Den anden blev udenfor. Den ene var hans moster fra New York, hjemme på besøg.

8 Født   10 Maj 1875.
Bopæl: Absalonsgade 19.4 Sal.
9 Københavns Børneværn.
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Var den anden hans mor, der ikke ville se de børn hun alligevel havde mistet for altid?
Var hun så doven, ligeglad og fordrukken som nogen sagde?Ærlig talt hun er en gåde
for mig. Hun kan jo ikke have været helt letsindig mandfolkegal, når hun fik 5 børn
med samme mand, og en mand,  der forsvinder, hver gang pigen får børn kan jo nok
ha’ fået tingene til at bryde sammen for hende. Hvorfor droppede hun så ikke manden
når han ikke ville gifte sig? Andre havde sagt farvel og tak længe før.

Var hun så vanvittigt forelsket eller følte hun sig fanget i en fælde med flere og flere
børn. Selv hendes søskende besvarede  aldrig rigtigt spørgsmålene.

Hun var en pinlig skandale, har jeg indtrykket af som der skulle ikke tales for meget
om hende.
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Morfars far

(min farfar, jeres oldefar)
Alfred Larsen

Han var tømrer og kom fra Vordingborg egnen. Ifølge beskrivelsen var han en lille var
han en lille bred meget blond mand med store udstående øjne.  Åbenbart lidt i retning
af Olav. Min fars morbror Sofus sagde altid: ”Tømreren var en meget flink fyr, men
hvorfor giftede han sig aldrig med Hansine? Det gjorde vi andre  jo når det ”gik galt””.
Ja Sofus havde selv været igennem et ulykkeligt ægteskab på grund af graviditet.

Min ”kære” farfar blev vist nok meget gammel. Min far opsøgte ham én gang da han
selv var i begyndelsen af fyrrene. Der blev han belært om at hans afdøde mor havde
brugt alle pengene så hurtigt hun kunne, kun gad at spille klaver og i øvrigt holdt
masser af kærester, så han i virkeligheden slet ikke var far til nogen af børnene. Her-
til kunne min far, som mand til mand, spørge ham, om han var så stor en idiot, at han
i 18 år havde betalt børnepenge til 5 børn som han slet ikke var far til. Så måtte man-
den indrømme at det var han nok ikke. Siden har ingen gidet undskylde sig for ham,
selv om jeres mormor i hellig familiefølelse sendte ham julekort i flere år efter. Da jeg
fandt det ubegribeligt, sagde hun bare, at det gjorde man til familien (? ? ?)
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Mormor

1906-1977
Født 12. 8. 1906
Død 29. 10.1977

Emma Margrethe Petersen.

Næstældste barn.

Påstod altid at have haft en frygtelig trist barn-
dom – nok fordi hun følte sig uden for. Dels fordi
hun tilbragte hele barndommen iført korset mod
hendes dårlige ryg, hvad der hindrede hende i at
bevæge sig rask som andre børn, dels fordi hun
efter 4. klasse kom i anden skole end søstrene
og nabobørn og gik i skole om eftermiddagen når
andre gik om formiddagen. Endelig fordi hendes
1 år ældre søster Ingeborg var ret dominerende
og altid i jalousi prøvede at snuppe hendes ve-
ninder.  I øvrigt kan jeg godt huske at Ingeborg
fortsatte som voksen f. eks. med at stikke til min
mor om at min far kunne hun da få hvis hun ville. 

De 4 søstre led i øvrigt utroligt af  søskendejalousi hele livet igennem. Det husker jeg.
Evig konkurrence. De var meget lidt søde overfor hinanden, måske med undtagelse ad
Dagmar, der hakkede på sin stakkels svigerdatter i stedet. Overfor mig var de i øvrigt
søde og rare selv om de livet igennem (mine mostre) behandlede som ca. 10 år gammel
– selv som over 30 år med tre børn. De var nu så vant til, at jeg var så meget yngre
end deres egne børn.

Alle 4 søstre led af en mindreværdsfornemmelse ved at være kvinde -  efter Vilfreds
død. Hvad fatter gør er altid det rigtige og sønner er det eneste vigtige. De tre som
havde en søn og en datter beskyldte konsekvent hinanden for at forkæle drengen og
forsømme pigen. Mormor var endda i stand til at fortælle mig, at det var komisk at
Nanny beskyldte Ingeborg for det når nu Nanny selv var endnu værre.

Jeg var taktfuld nok til ikke at fortælle min mor hvor slem jeg synes hun selv var til
kun at interessere sig for Olav.

Nå, det var min opfattelse af mormor som mor.

Som mormor har i jo kendt hende helt anderledes.

Hun gik som bekendt på byens betalingsskole på fripas og tog strålende eksamener. 10

10 Tøxens Skole. Eksamensbeviset for Almindelig Forberedelseseksamen er dateret Køge, den 30. juni 1923.
Tøxens Skole 1859-1984 : et festskrift udgivet i anledning af skolens 125 års jubilæum, 4. febuar 1984. / : Tøxens 

Skole, 1984.
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Så blev hun kontorassistent på et revisorkontor og kedede  sig de næste 17 år.

Hun tjente pænt efterhånden, fik som enlig kvinde råd til pænere tøj end sine søsken-
de – og beklagede sig over, at de i misundelse nassede de smarteste og dyreste ting fra
hende og brugte hende som gratis babysitter.

Mormor var ikke god til at sige fra.

En gang i 1930erne gjorde hun oprør. Søgte en stilling i København og lejede et væ-
relse, men stillingen var et sygevikariat og hun kendte kun Dagmar  og endeligt var
det for dyrt, idet hun også skulle skulle betale husleje for boligen på 1. sal i sine foræl-
dres hus. Det havde hun jo ikke turde sige op Hun vendte altså hjem igen.

Hendes liv gik med at læse – virkelig god litteratur  og digte (på engelsk!) samt tage
på familieudflugter teltture på cykel etc.

Jeg ved hun af og til var forelsket – men hun nævnte aldrig mændene. Ikke nogen
ventede at se hende gift. Hendes ryg havde været dårlig siden barndommen. 

Hun nægtede altid at tale om det – det var tabu.

En gang sagde hun knogletumor kuvøse, en anden gang smadret ryg som spædbarn da
hendes mor var faldet med hende, snublende over en udspændt snor. 

Barndommen gik med at sove i en særlig gipsform og bære korset om dagen Da læger-
ne fandt ud af, at specialsyede støvler kunne hjælpe, fik hun dem på sygekassens reg-
ning. Vild luksus, ingen arbejderbørn havde andet end træsko. Desværre fik hun dem
aldrig på – hendes forældre talte sammen i en krog, og så blev de taget fra hende  og
givet til Vilfred. 

Familiens eneste dreng skulle naturligvis have familiens eneste støvler. Da han døde
var de for små til hende og lægerne anbefalede jo ikke nye når hun alligevel ikke fik
lov at bruge dem. Hun mindedes, hvordan de slubrede om fødderne på Vilfred under
søndagsturen.

Da hun var 14 blev hun opereret på Ortopædisk hospital – og kom hjem med den puk-
kel på ryggen, jeg husker.

Som hun var udset til at være gammeljomfru, hende der blev boende hjemme og hjalp
forældrene og den gratis babysitter. (At der ikke bare var forfølgelsesvanvid fra hen-
des side, viser følgende episode jeg husker:  Familien talte om noget tøj, der skulle gi-
ves væk, fordi det var blevet så gammeldags, at ejerne ikke kunne være bekendt at gå
med det. Det skulle mormor ha’. Nej tak så kan jeg jo heller ikke vise mig i det. Hen-
des mor, min mormor sagde forbavset: ”Kan du ikke?” Jeg var omkring 11 år og forar-
get på min mors vegne. Selv bed hun det i sig. 

Når mormor beklagede sig over, at de to ældste søstre  skulle hjælpe en masse i huset
og senere at alle skulle have ”byplads” altså lettere rengøring og byærender hos ældre
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damer mod betaling – ja så var det tidens lod for arbejderbørn. Penge tjent efter skole-
tid var forældrenes, ikke børnenes lommepenge. Det gjaldt alle – men hun havde nok
ret i at familien diskriminaliserede hende på mange punkter grundet hendes handi-
kap. Til gengæld medførte hendes hjerne jalousiproblemer. Hendes søstre var træt af
lærere, der skældte dem ud fordi de ikke var så dygtige  som Emma. (Det har Nanny
selv fortalt mig). Selv var hun træt af at være noget særligt, så strukket i næsen at
hun fik lov til at gå i skole til hun var 17 når de andre blev tjenestepige som 14 årige.

Hun ville meget hellere være syerske som sin mor og sin søster Ingeborg. Hun ville
være den normale hustru og moder, der syede og strikkede. (Eller kun ville ha’ lov til
at bruge hjernen.) 

Hun har engang fortalt, hvordan hun stod grædende foran Københavns Universitet –
det var der hun havde fortjent at komme ind og læse historie takket være hendes gode
eksamen – og så skaffede hendes forældre bare en kontorplads uden at spørge hende
før de aftalte pladsen.   Uden lærekontrakt og handelsskole, hun var jo bare en pige. 

Nu var hun hverken fugl eller fisk – bare familiens ubetydelige gammeljomfru.

~
I  begyndelsen af  besættelsen ændrede mormors liv
sig. Selv fortalte hun, at hun gik til stationen med et
brev – og der  stod en barndomskammerat  med en
ukendt  mand.  Kammeraten  præsenterede  dem  for
hinanden (min far havde bemærket, at hende ku’ han
godt  tænke sig).  Hvor  de  formelt  blev  præsenteret
ved jeg ikke. 

Dengang  talte  pæne  piger  jo  ikke  med  fremmede
mænd på gaden – før de var præsenteret af 3. person.
Hvis min  viktorianske mor blev antastet af en vildt
fremmed og tog imod en kop kaffe ville hun  aldrig
have indrømmet det.

Nå min far fortalte samme historie,  så den passer
nok. Han fortalte også mange år senere at hun var
jomfru – med ordene: Mor er sandelig god nok, hun
kom bare lidt sent i gang”. Mormor  ligeledes.

Hun blev hurtigt gravid og jeg blev født da mine forældre var 35 og 37 år gamle.11

11 Ifølge den borgerlige vielsesattest blev smedesvenden og kontoristen gift den 6. april 1941. Det fremgår af Bettys
fødselsdag, at bruden var gravid ved vielsen. Betty er, på grund af moderens dårlige ryg født på Rigshospitalet. På
bagsiden af et kort fra Rigshospitalets Poliklinik for Børnesygdomme  står der, at pigen vejede 2800 g ved fødslen.
Det vejede hun også ved udskrivelsen fra hospitalet, 16.11. 1941! En poliklinik er en offentlig klinik hvor patienter
gratis  kan  komme til  ambulant  undersøgelse  eller  behandling uden  først  at  have  fået  en  henvisning fra  deres
praktiserende læge. De var oprindelig beregnet for ubemidlede. Bettys dåbsattest er dateret 28. marts 1942.
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Fra da af blev min mor en anden. Hun syede og strikkede insisterende på at lave god
mad (det lærte hun aldrig) og læste kun ugeblade og krimier. Hendes forventninger til
min far var nok noget verdensfjerne – derfor gik al hendes omsorg til Olav – sønnen. 
Hun påstod at hun ville ha’ kedet sig ihjel med en pæn stabil ædruelig ægtemand – og
jeg tror hende. De skændes igennem 35 år, og hun blev mere og mere naiv viktoriansk
og verdensfjern. Hendes hjerne blev kun hentet frem når der skulle skrives selvangi-
velser eller ansøgninger  - og så fungerede den stadig perfekt.

Som mor var hun kærlig til at stimulere vores fantasi, tegne og lave legetøj til os.. Ikke
spor hysterisk når børnene rodede – men sådan husker jeg hende også.

Hun var så glad for den sidste halvdel af sit liv at hun ikke ønskede jeg skulle uddan-
nes – kvindens sande lykke var i køkkenet og føde. Hun  var også besværlig i sin trang
til mand og børn ind i familiens favn – rullede sig ud som dørmåtte for at kræve tak-
nemmelighed og lydighed til gengæld.  Besværlig med sin evige skræk for ”påvirkning
fra uheldige kammerater”(læs sex ) men der var jo generationen. Hendes fantasi, re-
gellyst og besværlige overtro husker jeg selv. 

Som mormor var hun nok sjovere end som mor, men det er vist normalt.

Sine sidste år tabte hun livslysten. Vi havde jo ikke så meget brug for hende mere.
Derfor døde hun nok en anelse bitter  – men hun det med at at blive bitter. Sommeti-
der med god grund, sommetider af vane. 

Dagen før hun døde fortalte hun mig at det havde taget hende mange år at acceptere,
at man også kunne holde af et barn, der var vidt forskellig  fra en selv. Det chokerede
mig. At der opstår at der opstår problemer  med medmenneskelige psykologiske for-
skelle – jo. Men at man ikke skulle kunne holde af vidt forskellige børn med hver
deres personlighed  (heldigvis)  også selv om de slet ikke ligner mig – Det havde aldrig
strejfet mig.
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Måske burde hun ha’ de mængder af børn hun altid fablede om – og som lægerne be-
stemt forbød hende. De gennemtvang endda en abort (og muligvis en sterilisation?) da
Olav var spædbarn, så var hun da blevet klogere. Nu havde hun kun en dreng og en
pige at vælge imellem – og drengen lignede mest hende, jeg lignede min far af skind og
ben. Flere børn af samme køn havde nok hjulpet – og hun var typen at børn var kvin-
dernes eneste sande lykke.

Tænk hvis hun var stillet over for problemet: 2 drenge, hvor den ene lignede hende og
en lignede min far? Hvad havde hun så gjort (Eller to vidt piger, som jeg heldig nok til
at få). 

Svaret svæver i luften men husk: 

Ligemeget hvor besværlige forældre virker på børn – så er det altså sværere at være
forældre end barn. Det får I forhåbentlig selv lejlighed til at opdage. 

Det har jeg selv erfaret – det gør det lettere at acceptere egne forældres fejl – og så-
mænd egne unoder som barn. Jeg var ingen engel. 
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Morfar

(Min far)
Karl Valdemar Petersen12

f. 19.7.1904
d. 8. 5. 1980

Født i København13.

Hans oprindelige dåbsattest , som jeg har, noterer omhyggeligt, at han var uægte. Se-
nere har han åbenbart skaffet sig en ny, sikkert under påskud af at den første var
bortkommet. 

Den første har i øvrigt også nogle stempler bagpå, der tyder på at han har været i ar-
bejdslejr engang – 30ernes geniale måde at tvinge disse dovne arbejdsløse uden fast
bopæl til at bestille noget. Ikke sært at han lod som om den var væk.

Han blev døbt i Marmorkirken – som 2 årig.

12 Karl staves med C på dåbsattesten. Forældrene var: snedkersvend Hans Peter Alfred Hansen og Inger Hansine 
Petersen.

13 På Fødselsstiftelsen.
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Mormor mente at han først blev døbt da børneværket havde fjernet ham14. Lyder sand-
synligt.

De første fem år af sit liv kunne han ikke gå – årsag ubekendt. Meget tyder nu på en-
gelsk syge – han var nok vanrøgtet af sin mor. (Hans kranie lignede også et tilfælde af
engelsk syge – skader i øvrigt ikke forstanden). Han gik rullende som en sømand re-
sten af livet. 

Mormor påstod altid, at børnehjemmet var jødisk (med henblik på hans mormor der
var pantelåner). Der lå mig bekendt et jødisk børnehjem i Nakskov15 – men jeg tror nu
at der også må have været et kristent i byen. Han var i al fald døbt og blev opdraget i
særdeles kristen tugt og ære – derfor hadede han kirken og de hellige resten af livet. 

Da han var 9 år gammel fik børnehjemmet ny forstander. Hun hentede legetøj ned fra
loftet. Det havde aldrig haft før så morfar fortalte hvordan alle ungerne stod under
loftlugen og greb det stykke der blev smidt ned mens de hylede: ”Det er mit”. De blev
belært om at det var fælleseje. 

Den nye forstander var lige så religiøs som de forrige, men nok mere moderne. Ifølge
min mor var hun mandehader, mange af børnene var jo også resultatet af svigtende
mænd. Hun favoriserede pigerne (!) den type religiøse ugifte lærerinder, holder klas-
sens kønneste pige som favorit, husker jeg godt fra min egen skoletid i Hvidovre. De
var ret almindelige blandt de lidt ældre dengang. 

Børnene fik mange tæsk.

Da min fars ældre bror Alfred blev konfirmeret blev
han sendt ud og sejle på Atlanten. Han nægtede, men
de  slæbte  ham  skrigende  ned  til  båden  i  Nakskov
havn. I New York rømmede han, blev fanget og skudt
hjem med en norsk skib. Det blev torpederet og han
blev altså kun 15 år gammel.

Min far var 13 og har selv fortalt hvor han græd og
græd. Storebroren var jo hans faste holdepunkt i ver-
den. Men børnehjemmet måtte vel sikre skibsdrenge
til  den  danske  handelsflåde  under  1.  verdenskrig,
hvor normale forældre ikke ofrede deres børn. Sådan.

Så  blev  morfar  konfirmeret.   Matrostøj  og  guldur.
Kommunen brugte lommeurene fra de døde gamle fra
plejehjemmet til børnehjemmets konfirmander. (Øko-
nomisk). 

14 Københavns Børneværn.
15 Ifølge Dansk-jødisk museum var der dengang en jødisk menighed, synagoge og begravelsesplads i Nakskov. Om 

der også var tilknyttet en børnehave til menigheden ved jeg ikke i skrivende stund. Desværre ligge vi ikke inde med
nogen oplysninger om en jødisk børnehave i Nakskov omkring 1910, oplyser Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.
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Nu var hans mor død, der var penge i Overformynderiet, så i lære som grovsmed i
nærheden af Næstved. Boede der under 4 års læretid. Beklagede sig ikke over mester
og kone. Egentligt var de vist meget menneskelige og forstående, men han var nok for
smadret til at være hel nem. De lod ham holde kaniner – han  lod dem dø af vanrøgt og
sult. De fandt sig i han spillede harmonika hele natten, når han var ked af det – selv
om det holdt dem vågne.

Efter svendeprøven købte han sig en motorcykel (brugt)  og flyttede tilbage til Naks-
kov. Her boede han et par år på pensionat. Blev medlem af Afholdsforeningen  – fordi
her kom pigerne. Blev smidt ud for druk. Forelskede sig – mødte fuld op hos pigens fa-
milie juleaften. Blev smidt ud. Arbejdede for  Peter Freuchen16 – forlod arbejdet, da
Freuchen prøvede at redde ham fra for meget druk. Turede rundt. Fik sin mødrenes
arv udbetalt 21 årig. Købte et smedeværksted der gik hurtigt fallit. Forretningsmand
var han ikke.

Turede hele landet rundt. Ifølge hans søster Gerda var han helt håbløs. (Min mor var
mopset Gerda burde ha’ reddet ham). Hun reddede klogt nok sig selv til Canada. 

16 I Bettys bibliotek finder jeg to af Peter Freuchens mange erindringsbøger: Min grønlandske ungdom, 1953 udgaven
og Fra Thule til Rio, 1957. Begge bøger udgivet på det socialdemokratiske forlag Fremad.
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Efter besættelsen17 blev
der  rationeret  –  også
sprut. Desuden blev bi-
ler og traktorer klodset
op. Karl sagde,  grovs-
mede  var  efterspurgte
og  drikkeriet  begræn-
set.  Så  blev  han  gift.
Drak  vist  moderat  i
starten – men det holdt
ikke. Min barndom gik
med at vente på far og
hvad han havde levnet
af  ugelønnen. Han var
helt  umulig  som  fuld.
For rund, rastløs, kom-
manderende  med  os,
ingen  steder  var  der
fred, og gik man ud og
lege  gjorde  han  os  til
grin ved at rende rundt
og råbe på os. Så helle-
re  blive  indendørs   så
de  andre  ikke  kunne
opdage  hvor  tosset  en
far man havde.

Lykken  var  at  blive
halvvoksen  og  kunne
fjerne sig fra kvarteret
når den var gal.

Jeg skrev dagbog som 12 årig. Læste den igen som voksen18. Hver anden dag var be-
skeden: Far er fuld igen. Helt umulig. Lykken var når han sov. 

Det var frygteligt – men ind imellem var han ædru eller bare moderat fuld som jeg
mest husker ham på hans gamle dage. Så var han både velbegavet og fornuftig. Han
var også energisk, en dygtig arbejder der kendte sit værd. Han sad en gang i fagfore-
ningens bestyrelse, men det var nu ikke ham. Han læste meget mest god skønlittera-
tur  (modsat mormor). Min mor gjorde ham altid dum – det var han ikke. 

17 9. april 1940.
18 Betty begynder at skrive dagbog den 24. december 1955 og slutter den på sin fødselsdag i 1956. Heri beretter hun 

bl.a. om sine første kærestesorger: Jeg troede du var anderledes end andre drenge. Nu ved jeg du er ligesom enhver 
anden. Jeg hader mænd, det er din skyld, jeg vil aldrig forelske mig igen! Hvorfor gik du?
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Da jeg fyldte 18 og kunne be’ ham rende og hoppe blev han nærmest from som et lam.
Jeg har tit tænkt på hvorfor min mor aldrig satte ham stolen for døren. Var hun så
bange for ham som hun påstod? Han var ikke voldelig, han slog hende aldrig. 

Supplerede de hinanden, så han fik fornøjelsen af  at skabe sig som et uartigt barn, og
hun fik fornøjelsen - og magten – ved martyrrollen? Formodentlig. 

Han favoriserede mig på Olavs bekostning – nok noget med jalousi. Det havde jeg nu
ikke meget glæde af – min mor var mest hjemme og besad den reelle magt – hun var jo
ældre.

Jeg lærte som voksen at sætte pris på min far, at respektere ham og forstå hans pro-
blemer. Jeg havde også ondt af ham. Men overtage min mors rolle i hans liv – som
prügelknabe –  nægtede jeg. 

Han gjorde store dele af min barndom til et helvede – derfor fik jeg så ambivalente fø-
lelser ved hans død,  at det gav langvarigt nervesammenbrud.  Det hjælper ikke at
skjule det19.

I øvrigt har mit liv som voksen været godt – især når jeg selvstændig kan bestemme
det.

19 Carl Petersens sidst kendte adresser er Sognegårds Alle 11, stuen, Hvidovregadens Plejehjem og Hvidovre Hospital,
hvor han dør.
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Efterskrift ved Holger Terp

Al  historieskrivning  herunder  erindringer  er  en  mere  eller  mindre  vellykket  kon-
struktion af dele af fortiden. En i nuet forsvunden verden. Erindringer om tredje per-
son er ikke kun personlige, subjektive og selektive oplevelser og minder, de kommer
også i spring. Og der er store mangler i biografien. Det er ikke alt der skrives ned og
gemmes i arkiv. 

Rollefordelingen i denne familiekrønike, der er en kandidat til den mindste danske in-
den for emnet er den, at Betty Grete Nielsen er fortælleren i familiekrøniken og jeg,
Holger Terp, er formidleren og forfatteren til Bettys biografi. Biografien er ikke aftalt
med hovedpersonen, idet ideen til den først kom efter at Betty alt for tidligt var gået
bort.

Alle fodnoter er mine. Alle fotografier er indsat af mig.

Navnet Betty er engelsk. Hendes forældre var anglofile under besættelsen. Mellem-
navnet Grete var hun ikke glad for og brugte det sjældent. Hun ville ikke skifte efter-
navn til Terp. Hun var tilfreds med det almindelige Nielsen. Er De i familie med den
kendte massemorder Nielsen? Nej vel.

Desværre har jeg ikke fundet mange dokumenter så som beviser på endt skole- og fag-
uddannelse og dagbøger fra de her i skriftet omtalte personligheder eller korrespon-
dance mellem familiemedlemmerne i Bettys arkiv. Personer der er og bor sammen
skriver normalt ikke breve til hinanden og kun Betty gemte sine kalendere.
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Eksempelvis mangler der også i familiekrøniken biografiske oplysninger om hendes
bror, forhenværende sadelmager Olav Valdemar  Petersen  født et par år efter  Betty,
har hun fortalt.  Forholdet mellem de to søskende var ikke godt. Olav har jeg aldrig
mødt. Betty har dog fortalt, at lige efter vi mødte hinanden telefonerede han til hende
og sagde at han ville tæve mig, fordi broren nu ville komme til at mangle hende som
den selskabsdame hun af ham var blevet udset til at være. Olav gjorde dog ikke mere
ved truslen. Han kom aldrig. Broren var gift og barnløs. Deres børn var, ifølge Betty,
jagthunde.
Fotografier var dyre i gamle dage og derfor forholdsvs sjældne i arbejderfamilier. Først
i 50erne blev fotografiapparater så billige, at alle kunne være med. Det resulterede i et
hav af fotografier i Bettys arkiv som kun er markeret med årstal.

Betty fik først sit PC-kørekort fra Dansk Dataforening den 8. marts 2000. Året efter
laver hun en lille præsentation: Fred er at skabe, for at vise, at hun godt kunne bruge
computeren. Hun havde sine egne computere mens vi boede sammen fra 1992 og frem-
efter, men hun var ikke særlig glad for at bruge dem til noget praktisk, undtagen når
hun skrev sine mange obligatoriske jobansøgninger og op til jul forfattede omfattende
dosmersedler til de traditionsbundne juleindkøb: Juletræ, gran, kalenderlys og mad i
lange baner. Internettet og sociale meder brugte hun aldrig. 

En ting brugte hun dog computerne til. Hun lagde 7 kabaler i timevis. Så kunne hun
til gengæld sidde ved computeren i en uendelighed og spille kabaler. 

Derfor skrev hun kun  denne håndskrevne familiekrønike i en ganske lille lommebog
på bare 10 gange 8 cm. Gad vide hvordan historien kunne være endt i omfang, hvis
hun havde brugt computeren eller en lommebog i et lidt større format?  
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Men måske var der trods alt ikke mere end to typer skandaler at skrive om i familien,
hvis patriarkalske mænd  i beretningsperioden udviklede sig fra små husmænd til fag-
lærte arbejdere. Der både var i fagforening og menige medlemmer af Socialdemokrati-
et. Lige som mændene i så mange andre arbejderfamilier blev det i årenes løb . 

Virkelige skandaler i form af straffelovsovertrædelser er ikke eksisterende i denne fa-
miliekrønike.

Det første sæt skandaler i familien handlede om formering – specielt før ægteskabets
indgåelse og det andet sæt skandaler handlere om kvindernes manglende muligheder
for højere akademiske uddannelser, også selv om deres kvalifikationer og forudsætnin-
ger for netop en universitetsuddannelse var helt i top. Nu er kvindernes muligheder
for at gennemføre akademiske uddannelser blevet bedre, men deres lønforhold …

Uddannelser 

Betty startede i første klasse i Køge i 1949. 

Betty brød sig ikke om heste. Som barn gående på vej til skole oplevede hun at der
kom to løbske heste hen imod hende med det resultat, at Betty måtte springe ned i en
grøft for ikke at blive trampet ned af hestene, har hun fortalt.

Der er ingen vidnesbyrd om hendes tidlige skolegang i Køge, bortset fra forældrenes
håndskrevne konfirmationssang til hende.
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VED BETTYS KONFIRMATION DEN 25. MARTS 1956

Mel.: Jeg elsker de grønne lunde

Vi hilste dig lille Betty
velkommen til verden dengang
Du lille og spæd og elsket
så lyset for første gang.

Vi hilser dig Bet så vakker
På denne din højtidsdag
For hvert smil vi hermed takker
For glæderne du os gav.

En vinter så hård du døjed’
I krigens og ufredens tid.
Du trodset med smil i øjet
Det onde i verdens strid

Det første år rundt i landet
Du flakked – for far han er smed
Og heste kan sko blandt andet.

34



Snart til din undrende glæde
En lille bit’ bror du fik
En dukke, der kunne græde
Det kunne du ej forstå

Så voksed i op tilsammen
Så skulle du til skolen gå.
Du blev en skolepige
med fletter og øjne blå.

Din læsning din sang og regning
Så legende let for dig går
Nu holder du mest af tegning
Du u.g. i tegning får

Du skolen forsat passe
Man bliver ikke voksen så let.
For os er du stadig lille
For os er du stadig Bet’.

Nu nærmer sig livets sommer
For dig er det våren endnu
Vi håber, at lykken komme
Med glæder til lille du.

Far og Mor.
Familien Petersens sidst kendte adresse i Køge i 1944 er Stormøllevej 63.
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I omslaget til Luthers katekismus med en kort forklaring : en lærebog for den ukonfir-
merede ungdom. 339 oplag 1952, havde Betty tegnet en pige med et skilt med teksten;
Religion er opium for folket. På forsiden er der et langt hyl af en kvinde der siger sure
præst. Denne svarer: Jeg er munk. Citatet  Religion er opium for folket stammer fra
Karl Marx, som formulerede det i 1844. Hvor teenageren kendte det marxistiske bon-
mot fra, ved jeg ikke. Det svarer i øvrigt lidt til den gamle romerske vending: Brød og
cirkus om underholdningsindustriens rolle i det moderne samfund. Underholdning er
opium for folket.

Betty var ikke overraskende imod alle former for religion i den tid vi kendte hinan-
den20.

Betty  modtog  sit  bevis  for  bestået  mellemskoleeksamen  fra  Holmegårdsskolen  i
sommeren 1957. Efter at familien tilbage i i 1951 var flyttet  fra Køge til Vesterskel
19, Hvidovre, hvor de først boede i et ulovligt koloni-eller sommerhus, har Betty for-
talt. 

Hun kom dog ikke i gymnasiet eller på kontor, men på fabrik. Hun var jo kun en pige.

20 Myten om skabelsen : De mange dyr i skabelsesberetningen i Biblens game testamente. / : Holger Terp, det danske 
Fredsakademi 2018.
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Den kongelige porcelænsfabrik

Betty var lige som sin mor også rigtig god til at tegne, men ikke specielt kunstinteres-
seret, startede sit arbejdsliv som porcelænsmaler på akkord på Den kongelige porce-
lænsfabrik i Frederiksberg, Valby fra den 6. september 1957 til den 6. maj 1965 og
malede de svære flødekander. 

Hun klagede sig over lønnen og arbejdsforholdene på fabrikken – dårlig isolering i lo-
kalerne – de frøs om vinteren og specielt de mandlige medarbejderes sex chikane mod
de yngre kvindelige kollegaer berettede hun mange historier om og sagde selv op.

På  Den  kongelige  porce-
lænsfabrik stødte Betty på
Hjemmeværnet. Var der en
bare  nogenlunde  begavet
mandlig  arbejder  på  fa-
brikken,  blev vedkommen-
de prikket på skulderen og
kraftigt anbefalet medlem-
skab  af  organisationen,
hvor  de  havde  et  sådant
godt  Gemeinschaft und-
skyld kammeratskab. 

Betty  hævdede  overfor
mig,  at  den eneste jord vi
havde at forsvare, var den
jord,  der  var  i  vores  al-
tankasser og at hun gerne
ville have et maskingevær
derud, fordi altanen vendte
mod  vest.

Hun protesterede over an-
skaffelsen af produkter fra
fabrikken  resten  af  livet,
men  accepterede  trods  alt
mit spisestel som jeg havde
købt  længe inden vi  lærte
hinanden at kende.
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20 år senere efter afsluttet folkeskole er Betty igen på skolebænken og tager i sommer-
ren 1979 eksamen i enkeltfag i Folkeskolens udvidede afgangsprøve: regning / ma-
tematik, dansk og tysk, med karakterer der svingede mellen 10 og 11.  Og det selv om
hun senere sagde, hun ikke kunne regne, fordi hun var talblind. Matematikken havde
hun til gengæld ikke problemer med fordi der blev brugt bogstaver i faget, forklarede
hun.

Da Betty efterfølgende tager en HF eksamen gentages de tårnhøge karakterer. Et 13
tal,  og 6 11 taller er der noteret i eksamensbeviset som har gennemsnittet 10,2. Vel og
mærke længe før der gik inflation i eksamenskaraktererne.

Bettys mor drømte om at blive historiker ved universitetet og Betty selv ville have væ-
ret jurist. Der var ingen som tilbød dem legater og studiepladser. Københavns Univer-
sitet var dengang ikke glade for kvindelige studerende eller undervisere. Der var imid-
lertid kun revalidering nok til at Betty kunne uddanne sig som bibliotekar.  Det smag-
te jo altid lidt af fugl idet bibliotekaruddannelsen kun er en mellemlang uddannelse
på fire år. 

I 1985 skrev Betty en praktiktidsopgave på Biblioteksskolen om: Kulturpolitik og bi-
bliotekspolitik i Hvidovre Kommune på 26 sider. Ud over hendes hovedopgave på Bi-
blioteksskolen, familiekrøniken og hendes store opgave i historie fra HF er opgaverne
fra  Biblioteksskolen  stort  set  det  eneste  skriftlige  dokumenter  jeg  har  fra  hendes
hånd. 
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Sammen  med  Pernille  Schalde-
mose  skrev  Betty  hovedopgave
ved Biblioteksskolen i 1987: Fiol-
teatrets repertoire gennem 25 år.
Opgaven  blev  ikke  publiceret.
Pernille var ordblind. Fiolteatrets
arkiv er  nu registreret  online  af
Det kongelige bibliotek og en ud-
givelse af  Fiolteatrets repertoire
gennem 25 år er derfor overflødig.

Et  enkelt  læserbrev  i  Hvidovre
avis har jeg fundet om forholdene
på den gamle Strandmarksskole.
Læserbrevet  har  titlen  Skolefor-
holdene minder om amerikanske
ghettoer, formodentligt dateret 2.
marts  1976?.  Strandmarksskolen
blev brugt som skole frem til 1977
hvorefter  den  er  blevet  opholds-
sted for forskellige foreninger, op-
lysningsforbund,  hjemmeplejen,
fritidshjem  og  vuggestue.  Nu:
Strandmarkens Fritidscenter.

Kulturpolitik  og  bibliotekspolitik
i  Hvidovre  Kommune er  skrevet
på en dyr elektrisk skrivemaski-
ne,  hun  anskaffede  i  forbindelse
med opgaveskrivningen. At døm-
me ud fra opgavens indholdsmæs-
sige kvaliteter, kunne Betty være
blevet en glimrende forfatter eller

politiker. Jeg har genudgivet opgaven, fordi der i mellemtiden tilsyneladende ikke er
skrevet meget der er online tilgængeligt om kulturpolitikken i Hvidovre kommune.

I årene 1990-1991 deltager Betty i fire efteruddannelseskurser på Biblioteksskolen:
Biblioteksbetjening af kurdiske lånere, Europa og omverdenen, Billedanalysekursus
og Introduktion til DanMARK formatet. 
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Ægteskaber

Efter at Betty fik sine første børn i midten af 1960erne , blev hun som så mange andre
kvinder dengang, hjemmegående husmor eller Frue, som stillingsbetegnelsen er i hen-
des grønne pas fra 1977. 
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Holger Timmermann

Bettys første mand hed Holger Timmermann. Hvor
det unge ægtepar boede aner jeg ikke. Betty talte me-
get lidt om ham. 

Holger  Timmermann har  jeg ikke  kunnet  finde bi-
ografiske oplysninger om, hverken i Bettys arkiv el-
ler online. Han var, sagde hun, en fejltagelse hun be-
gik som ung. De må være blevet gift omkring 1959 og
noget usædvanligt dengang, skilt meget kort tid efter
muligvis på grund af druk.  
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Flemming Frausing Nielsen

Den næste mand hun giftede sig med 26.
juli 1965 hed Flemming Frausing Nielsen f.
16.  december  1942.  Betty  ventede  sig  sit
første barn ved brylluppet. Selv om han var
medlem af SF, blev Flemming ikke militær-
nægter  af  praktiske  årsager.  Flemming
endte som   værnepligtig  soldat  i  1962 på
grund  af  soldaternes  kortere  tjenestetid.
Han var  senere ansat som elektriker,  fly-
mekaniker  hos Sterling Air  line  s   i Kastrup
lufthavn. Ægteparret fik tre børn: Susan f.
9. marts 1965, Anja f. 6. juli 1966 og Jack f.
20. april 1971.  Flemming og Betty blev se-
pareret den 13. april 1982 og skilt den 21.
september 1983.  På det tidspunkt var både
Flemming  og  Betty  arbejdsløse  og  på  bi-
standshjælp.

Betty  og  Flemming  blev  skilt,  fordi  han
brugte alt for mange penge af sin løn på for-
skelligt elektronik, eksempelvis dybt ulovli-
ge  walkie-talkies med  enorm rækkevidde,
der medførte besøg af politiet. Således var
der for lidt kostpenge til Betty og deres tre børn i voksealderen, forklarede Betty til
mig. 

Da Flemming blev ældre, blev han sindssyg. Han er død nu.

Flemming overtog familiens bil og al elektronikken ved skilsmissen.

Senere forsøgte Flemming sig som marskandiser. Jeg mødte ham et par enkelte gange.
Eksempelvis ville han have mig til at vurdere værdien af nogle af de mange bøger han
havde på lager. De fleste  af bøgerne viste det sig var bogklubbøger som jeg vurderede
som værende økonomisk værdiløse.

Da Betty og Flemming blev skilt var skilsmisser blevet almindelige i Danmark.

Der er ingen oplysninger om ham online.
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Holger Terp

Bettys  tredje  mand  var  altså  mig.
Jeg ledte efter fred på tryk og fandt
noget overraskende for mig selv, mit
livs  store  kærlighed,  hvilket  blev
gengældt  med  det  samme  af  en
kvinde,  der  var  lige  så  forbavset
over udviklingen i vores samliv som
jeg selv var det. Vi mødte hinanden
tilfældigt da hun var 47 år i somme-
ren 1988 og vi blev gift hjemme på
Bettys  imitativ  20  år  senere  på
dagen før min store hjerteoperation.
Betty var ti år ældre end mig, men
det spillede overhovedet ingen rolle i
vores nære og tætte forhold så læn-
ge det varede. 

Nogle  folk,  der  ikke  kendte  os  så
godt  troede,  at  vi  var  mor  og  søn,
specielt  når vi  kom gående hen ad
fortovet med Betty i kørestolen.

Jeg ved godt, at det lyder ualminde-
ligt banalt på tryk og jeg er overho-
vedet  ikke  poet  –  så  det  bliver
desværre ikke anderledes, men når
jeg hver morgen så, når Betty våg-
nede, at hun strålede som en sol af
glæde over livet, reagerede jeg ved at 
blive nyforelsket i hende hver evig eneste dag. 
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Fysisk set var Betty en lille tynd pige. Efter
eget udsagn når hun skændes med vægten ve-
jede hun alt for lidt. Et hoved mindre i stør-
relse end mig,  var hun. Og bag enhver stor
mand står der en lille kvinde og undrer sig.
Betty brugte størrelse 36/37 i sko – og gik al-
tid  ind  i  skotøjshandlernes  børneafdelinger,
når hun skulle erhverve nyt fodtøj.  

Jeg var fysisk stærkt tiltrukket af Bettys køn-
ne skikkelse. Hun var også meget mere intel-
ligent end mig. Betty havde et markant ken-
detræk som hun kaldte den Petersenske fami-
lienæse – det eneste store organ på hende. 

Familieskandalerne  ophørte.  Vi  havde  ikke
brug  for  udenomsægteskabelige  sidespring.
Hun er den  eneste kvinde der har lavet suge-
mærker på mig. Jeg lagde mig aldrig oven på
Betty på grund af hendes rygproblemer. Lig-
gende på tværs af hende kunne vi få under-
stellene til  at mødes. Berøringer og kærtegn
var vigtige for Betty og gjorde hende glad.

Vi fik ikke børn sammen selv om vi forsøgte os
ihærdigt på det. Min egen udlægning af vores
samliv kan læses i min selvbiografi: Danmark
på bunden. Vi blev til en meget lille familie på
to personer med Bettys børn og børnebørn i
periferien.

Økonomisk  set  var  de  første  15  år  af  vores
samliv ingen dans på roser. Det er det sjæl-
dent for to personer på dagpengenes laveste
arbejdsløshedsunderstøttelse med store udgifter til  eksempelvis optikere, tandlæger
og tandteknikere som jo ikke er billige at besvære.  Økonomisk var vi konservative. Vi
sparede op til vi havde råd til at købe det, vi ville erhverve. Det eneste dyre vi købte
sammen er en 3 / 2 lædersofa som vi købte, da Betty var blevet så syg, at kun ikke
længere kunne komme ind og ud af vores dobbeltseng..

Blandt Bettys særheder var at hun aldrig kyssede mig på munden - muligvis på grund
af gebisset, hun dansede aldrig, vi var meget sjældent til koncerter. Vi var en enkelt
gang i teatret, hvor jeg ikke kunne se, hvad der foregik på scenen og mens hun var
rask fortalte hun mig aldrig om sine drømme, bortset fra en, hvor hun efter vores for-
rige kat død, havde set den på en eng, hvor den jagtede sommerfugle. 

46

Betty uden trusser på mens vi stadig var raske. 
Man bemærker kaffekoppen, ølflasken, askebægret og

hendes glæde og lykke over livet



Betty var ikke en samler af noget som helst, måske bortset fra krydderier som ofte
blev købt i invandrerbutikker på Vesterbro, når vi havde været i Zoo eller i de små ha-
ver i Pile Alle, hvilket vi var en gang om året på den dato, hvor vi mødte hinanden.

Betty havde grønne fingre. De eneste steder der ikke var blomster i lejligheden var i
køkkenet, entren og i badeværelset. Hun havde en enkelt meget slidt botanisk fagbog:
Lægeplanter og trolddomsurter fra 1969.

Bettys cremebudget var ikke eksisterende. Hun brugte ikke penge på makeup og læbe-
stifter.  Hun brugte vat og vatpinde. Betty brugte heller ikke penge på spil. Hun hæv-
dede, at alle de penge hun ikke spillede op, havde hun vundet.

Vedrørende ordenssans i lejligheden lod Betty følgende citat fra Bo Baldersons Partile-
deren afgår ved døden s. 143, indramme:

”Jeg mistror folk med rene velordnede hjem. Hvad har de at skjule? Spørger jeg mig
selv. Hvilke spor har de været så ivrige efter at fjerne. Har de parteret et lig under ly-
sekronen og prøver at fjerne alle blodpletter? Orden er mistænkelig”, siger jeg altid.
”Et rodet, upasset hjem vidner om god samvittighed. Der bor mennesker, som ikke har
noget at skjule, mennesker som sover godt om natten og ikke står op ved daggry for at
rydde beviser til side”

Vi hadede reklamer, kommercielle bebudelser, læs tiggeri,  både dem i postkassen og
dem i fjernsynet. Reklamer er ressourcekrævende og fordyrer de produkter, de anpri-
ser Reklamer anpriste som hovedregel også produkter vi ikke hverken havde råd til el-
ler brug for, eksempelvis reklamer som er henvendelser til erhvervslivet og biler. In-
gen af os havde andre kørekort end mimrekortene til de offentlige trafikmidler. Og de
er dyre nok endda for to folkepensionister. 

Betty blev mig en god hustru og livsledsager – jeg spiste godt i mange år, fordi hun var
rigtig god til at lave godt krydret og som hovedregel økologisk mad. Ikke kun de dan-
ske traditionsretter kom på bordet, men også kinesisk, indisk, italiensk og mad fra
mellemøsten mestrede hun.  Den godt slidte Klassisk kinesisk kogebog var en af Bet-
tys mest anvendte kogebøger. Vi havde i øvrigt heller ikke religiøse fordomme ud i det
kulinariske. Jeg havde flere gange foreslået indkøb af en stor elektrisk røremaskine,
men hun protesterede mod det, fordi der angiveligt ikke var plads til den i køkkenet. 

Da vi flyttede sammen fik vi to sæt køkkenudstyr og servicer.  

Det tog mindst en time om dagen at handle madvarer ind, fordi de oprindelige butik-
ker i Strandbyparken lukkede på grund af konkurrencen fra kædebutikkerne i Frihe-
dens Stationscenter. Der havde oprindeligt været en lille købmandsbutik, et ismejeri
og en slagter nu et pizzeria, vores eksterne køkken, hvor vi på vaskedagene en gang
om ugen købte en grilkylling.  Købmandsbutikken og ismejeriet har ikke kunnet udle-
jes i mange år, det vil med andre ord sige at den lokale afdeling af boligselskabet mi-
ster formuer i tabte lejeindtægter. 
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Betty regerede suverænt i køkkenet lige indtil hun blev syg. Og så var det mig der fik
køkkentjansen. En af hendes livretter helt tilbage fra barndommen af, var finker. Når
faren kom hjem efter drukturene der startere ved lønudbetalingen om torsdagen og
fortsatte til han havde drukket de fleste af pengene op havde han trods alt finker med
hjem, berettede hun. I mellemtiden spiste resten af familien hvedepandekager baseret
på hvedemel og vand, bagt i gasovnen og kun med puddersukker på. En anden af Bet-
tys livretter var hjemmelavet forloren skildpadde lavet fra bunden af, hvilket tog os en
lille uges tid. Først den klassiske  brune suppe  der altid tager et par dage at tilberede
og så resten af tilbehøret som tog lige så  lang tid at tilberede. Til gengæld var der så
aftensmad nok til to – tre dage og noget godt at fylde i fryseren. En anden af hendes
livretter var Kulsvigerkonens spaghetti som hun forklarede det, så havde italienske
bønder alle ingredienserne til retten på gården. Bettyss opskrift: Svits bacon,løg og
hvidløg i olie i sauterpande til løg er bløde og bacon sprød. tilsæt hvidvin kog det lidt
ind. pisk æg med parmesanost i en skål. Den kogte afdryppede spaghetti blandes med
bacon i sauterpande. Hæld æggemassen i og vend rundt det skal være en cremet sovs
kværn peber over og drys med evt. persille.

Da Betty  fyldte 60 i 2001 gik hun modvilligt på efterløn tvunget af omstændigheder-
ne. Det var da efterhånden længe siden Betty havde haft tidsbegrænsede vikariater.
Men hun ville det gerne. Derfor skrev og sendte Betty den ene jobansøgning efter den
anden. Forgæves. Og det til trods for kvalifikationerne, efteruddannelserne og anbefa-
lingerne fra hendes tidligere arbejdspladser. Ingen ville ansætte en nok så dygtig fol-
kebibliotekar der hævede de ansattes gennemsnitsalder.
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Lykken for Betty var tryghed i tilvæ-
relsen bl.a.  ved at  få  gaver  i  form af
chokoladeæsker, blomster, smykker  og
tøj og med gaverne fulgte dermed også
opmærksomhed. Betty ville ikke have
en vielsesring da vi blev gift. Det var et
hundetegn for hende. Men jeg købte til
hendes store glæde en stor ravkæde og
en rubin ring til  hende.  De smykker
bar hun resten af livet.

Betty  arvede  også sin  mors  interesse
for det huslige. Hun drak, lige som sin
mor,  kaffe,  morgen,  middag og  aften.
Betty fortalte, at hendes forældre altid
havde en hvid madame blå med Sikker
Hansen overføringsbilleder på stående
på kakkelovnen i hendes barndomshjem.  

Jeg købte med noget besvær en af dem til hende til hendes store overraskelse.

Som ældre forklarede Betty, at hun aldrig havde fået gaver hele sit liv, bortset fra en
arvet kommode.  

Det sidste par års tid spiste hun en halv æske chokolade om dagen og i  den aller sid-
ste tid skule tøjet helst være enten rødt eller hvidt.  Røde bluser og hvide bukser.

Betty havde en stor drøm. Hun ville gerne til Mexico og studere landets kunst, kultur
og historie.  Den rejse fik vi ikke sparet penge sammen til.

Vi blev først skilt da døden skilte os.  
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Bettys bibliotek

Betty havde klæbehjerne og i modsætning til mig en enorm viden om skønlitteratur. 
Vi fik aldrig diskuteret hendes skønlitteratur, fordi jeg var mere interesseret i faglitte-
ratur.  Bettys bibliotek var ikke særligt  stort,  specielt  ikke sammenlignet  med mit
eget. En 8-9 hyldemeter bøger havde hun i alt. Det kan hænge sammen med hendes
ringe økonomi som forsørget ægtefælle og senere som enlig mor. Desuden havde hun
ikke så meget reolplads. Før vi mødte hinanden ejede Betty ikke en eneste kogebog.
Den lille hyldemeter kogebøger der stod i Bettys bibliotek havde jeg købt til hende.
Betty havde kun en lille håndskrevet bog med opskrifter.

Mange af Bettys romaner er billigbøger uden den store handelsværdi fra begyndelsen
af 1960erne, specielt fra det socialdemokratiske forlag Fremad, eksempelvis: Per An-
ders Fogelström: Sommeren med Monika og Eva Hemmer Hansen: Skandale i Troja
begge to fra 1964. Det var meget få af hendes romaner, hun skrev sit navn i, eksem-
pelvis Dea Trier Mørchs Vinterbørn fra 1977. Morgengaven skrev hun ikke navn i.

De fleste af hendes lidt deprime socialrealistiske romaner blev købt mens Betty ar-
bejdede på den kongelige porcelænsfabrik og inden hun blev gift med Flemming. 
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Efter vi flyttede sammen blev min samlinger af bøger og musik også Bettys.  Hun fryg-
tede i mage år, at jeg ville dø før hende – og at hun ikke anede, hvad hun så skulle stil-
le op med samlingerne. De er bortset fra musikken ikke registreret.

Betty havde arvet sin fars interesse for god skønlitteratur af forfattere som  Alexander
Comfort: Hævnen hører os til fra 1947. Ditte Cederstrand : En københavnsk familie.
Fjodor Dostojevskij: Minder fra dødens hus. Steen Hasselbalch, 1964 er et værk som
både beskrives som en roman og som en selvbiografi. Graham Greene – både på dansk
og engelsk. Gustav Wied samlede værker.  Hans Hellmut Kirst: Skyggen fra fronten –
en af de få pacifistiske kriminalromaner overhovedet – som jeg kender til som hun
endda skrev sit navn i, hvilket hun gjorde meget sjældent. Hans Jæger: Fra Kristia-
nia-bohêmen, 1966 udgaven. Kun første bind. Hans Kirk: Daglejerne, Fiskerne, De
nye tider og Slaven, Hans Scherfig, Harald Herdal: Man skal jo leve fra 1934, Heinrich
Böll: Huse uden fædre, Gruppebillede med dame, En klovns ansigt, Og han svarede
dem ikke samt Toget  kom præcis,  Ivar Lo-Johansson,  José Saramago,  Joyce Cary:
Glæd dig ved livet, Ludvig Holbergs  Niels Klims underjordiske rejse, 1911 udgaven.
Kerstin  Ekman:  Hekseringene  og  Springkilden,  Richard  Llewellyn:  Grøn  var  min
barndoms dal fra 1941. Siegfried Lenz:  Tysktime. Gyldendal,  1996 Tove Ditlevsen:
Man gjorde et barn fortræd. Fremad 1953. Vilhelm Moberg: Rid i nat! :  roman fra
Värend år 1650, 1944 udgaven på dansk. Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner – hen-
des eneste digtantologi. Yashar Kemal: Havet som blev krænket og Mehmet, samt Bo
Balderson, hvis mange satiriske og meget humoristiske svenske kriminalromaner var
blandt hendes romanfavoritter.

I  hendes  antologi:  A  pocket  book  of
modern American short stories edited
and with an introduction by Philip Van
Doren  Stern.  Published  in  1968  by
Washington Square Press er halvdelen
af novellerne markeret som læste.

Betty havde tillige  en dansk novelle-
samling:  Danske  forfattere  beretter:
En  oldenborregrosserer  og  andre  for-
tællinger om vindere og tabere. / : Ole
Storm. Lademann, 1968.

Læseren  må  selv  bedømme om hvor-
vidt Bettys litterære smag var god.

Hun  havde  også  lidt  faglitteratur  i
form  af  ældre  sprogordbøger,  værker
anskaffet  under  bibliotekaruddan-
nelsen så som 4. udgaven af Bibliote-
ket som informationscentral fra 1983,
Grimbergs  verdenshistorie,  5  bind  af
Palle Laurings Danmarkshistorie,  Po-
litikens  Danmarkshistorie  og
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Haagerups leksikon i fem bind. Alle ældre værker købt i 1960erne. Betty havde en en-
kelt østtysk historiebog: Reichstagsbrandprozess - Dokumente Briefe Aufzeichnungen.
/ : Georgi Dimitroff. - Berlin : Dietz Verlag, 1983. Og for ikke at glemme antologien
Køge bys historie fra 1932. Også min bibliografi Fred på Tryk skrev hun sit navn i.

Jeg var flyttet til Hvidovre medbringende Erik Arups Danmarkshistorie - som Betty
ikke kendte til, Schultz Danmarkshistorie samt Paul Hammerichs Danmarkshistorie:
Gamle Danmark købte jeg på DVD hos vores lille lokale købmand da Ekstra Bladet
rundsendte den i 2001. DVD'erne brugte vi aldrig på grund af de mange genudsendel-
ser af dem i DR TV2.

Den spanske eksilforfatter: Arturo Bareas trilogi om borgerkrigen i Spanien som stod
blandt Bettys bøger er et grænsetilfælde. Jeg kan ikke huske om det var mig eller Bet-
ty der  købte dem på et loppemarked. 

Værket består af selvbiografierne Smedjen, Den blodige Vej og Oprøret.  J. H. Schultz
forlag, 1946-1947.

Betty havde en håndfuld biografier af  Arvid Rundberg, Harald Herdal, Ditte Ceder-
strand, Erik Clausen og Peter Freuchen. Betty satte også sit navn i Kurt Jacobsens:
Stalin og revolutionen fra 1981. I den tid vi var sammen købte hun kun et par enkelte
bøger: Salman Rushdies The Satanic Verses og Koranen, udgivet af Vandkunsten i
2006. Hun nåede til Sura 5 – og så læste hun ikke videre. Så meget interesserede reli-
gion hende heller ikke. Desuden blev der med tiden indkøbt  forskellige kogebøger og
ATS som mandelgaver.  

Også et par tegneserier var hun glad for. Specielt Claus Deleurans eventyr : Mikkeline
på skattejagt. Sheltons: Fat Freddy’s kat, Raymond Briggs: Julemanden – som trofast
blev læst hver eneste jul.  Erik Hjort  Nielsens: Hvidt og sort som mælk og blod – ene-
ste  publikation i  Bettys  bibliotek med stærkt  erotisk handling,  og sidst  men ikke
mindst: G. B. Trudeaus: The Bundled Doonesbury, hvis CD udgave hun desværre kun
havde stor glæde af, dengang der var Windows 95 på vores computere.

Vi læste aviser og tidsskrifter, men gemte som hovedregel ikke aviserne. Vi holdt In-
formation i alle årene, vi var sammen, Hvidovre avis  udkommer en gang om ugen og
Dagbladet Arbejderen, så længe Arbejderen udkom på papir. I 1998 skrev jeg artiklen
Ansvarsaben -  et  adfærdspsykologisk eventyr  i  Dagbladet  Arbejderen,  31.  oktober.
Betty var så glad for artiklen, at hun gemte avisen i sit arkiv

Blandt de forskellige tidsskrifter Betty holdt kan nævnes Dialog, Bibliotek 70 – fra
fagforeningen. Køkkenrullen fra Kvinder for fred, Skalk og Kvinder udgivet af Rød-
strømpebevægelsen i København – en næsten komplet samling af tidsskriftet.. Nogle
af disse tidsskrifter blev gemt. Almindelige ugeblade interesserede hende overhovedet
ikke og hun købte dem aldrig. Hun gad ikke engang se i dem når hun var i vaskeriet.
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En par enkelte af mine bøger smed Betty i papirkurven. Arent Berntsen: Danmarks og
Norges frugtbare herlighed, - genoptryk af originalen fra 1656, som ifølge Wikipedia,
foruden en udførlig beskrivelse af Danmark-Norge indeholder mangfoldige oplysnin-
ger om jordbrugsforholdene, særlig om beregningen af jordegods ved køb og salg, mål
og vægt og lignende, hvilket gør denne bog til en uundværlig håndbog for enhver, som
vil  studere  1600-tallets  kulturhistorie.  Bettys  begrundelse  for  kassationen  var,  at
bogen var umulig at læse. Det var bogens frakturskrift  eller krøllede bogstaver og
gammeldags sprog hun brokkede sig over. Jeg fiskede bogen op ad papirkurven igen og
satte den på plads i reolen. Også årbøgerne fra fredsforskningsinstituttet i Stockholm
ville hun have smidt ud. Det blev de ikke. Også selv om årbøgerne skiftede emne fra
aktuel politik til historie.
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Humanistisk kulturpolitik

Som teenager cyklede Betty og hendes veninder til bi-
ografer i Valby, for dem var der ingen af i Hvidovre,
berettede hun. I Bettys efterladenskaber ligger der ni
filmkprogrammer  fra  begyndelsen  af  1950erne  med
den flotte amerikanske filmskuespiller  Rory Calhoun
1922-1999. Han medvirkede bl.a. i mange cowboyfilm.
En af disse film hed Sølvpisken. Bettys interesse for
westernfilm – der aldrig havde noget med virkelighe-
den at gøre, bevarede hun hele livet igennem – som
ældre nøjedes hun dog med at se dem i fjernsynet med
kommentaren: Den har jeg set  og så kom der et hand-
lingsreferat af filmene.  Det var ikke min kop te. Dre-
jede det sig om  krigsfilm,  hvad enten det var fiktion
eller dokumentarudsendelser var vi dog begge to enige
om. Dem gik vi i en stor bue uden om. Bettys eneste
undtagelse fra reglen om ikke at se krigsfilm var Kri-
minalkommissær Foyle.

Vi spiste som hovedregel aftensmad sent. Efter madlavningen så Betty så fjernsyn det
meste  af  tiden.  Naturudsendelser.  Dyrlægeprogrammer.  Kriminalserier  –  specielt
Frost og den gamle Barnaby, den nye Barnaby brød hun sig ikke om og amerikanske
hesteoperaer. Fint skal det være. Javel hr. minister. Monty Python's Flying Circus,  og
Erik Clausens film var også på programmet. Sport, eventyrfilm og livsstilsprogrram-
mer interesserede hende overhovedet ikke, men hun lod mig nådigt og under protest
se fodbold en gang imellem når der var landskampe. Jeg sagde flere gange til Betty, at
hun ikke fik et nyt fjernsyn, før der kom bedre programmer i fjernsynet. Det havde
lange udsigter, hævdede hun og brokkede sig også over, at al underholdningen i fjern-
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synet tog sendefladen fra seriøse programmer og hun larmede over de evindelige  ge-
nudsendelser der gav begrebet genbrug et helt nyt indhold.

Betty kunne ikke spille på musikinstrumenter. Selv om hun postulerede hun var tone-
døv og ikke kunne synge en eneste ren tone i hele sit liv og aldrig sang noget som helst
i den tid vi var sammen, ejede hun et eksemplar af Kvinder synger, udgivet af Rød-
strømpebevægelsen i  København i  i  1977. Desuden havde hun gemt Højskolesang-
bogen og Salmebogen som minder fra sin konfrmationstid – de var ligesom hendes bi-
bel aldrig i brug i min tid sammen med hende. I øvrigt var hun ikke glad for at deltage
i folkeskolens sangundervisning. Når de andre elever sang, mimede hun. En dag stille-
de sangunderviseren sig lige bag ved Betty, for at høre hendes sang. Det gjorde han
kun en gang. Betty forsatte med at mime i sangtimerne. Gymnastik og husgerning var
hun heller ikke glad for. Der var alt for mange stegte sild til middag, forklarede hun.
Mens vi var sammen spiste hun ikke andre fisk end stegte ål og spegesild ved et vel-
dækket bord. 

Musik interesserede ikke Betty synderligt meget. Hun ejede ingen bøger om musik.
Heller ikke radio, båndoptager, grammofon og Lp'er ejede Betty da vi mødte hinanden.
Ingen jazz, opera og klassisk musik  hørte hun nogensinde på med mindre jeg spillede
det.  En lille håndfuld tidlige Elvis Presley plader købte hun i sin ungdom – i 1957
måtte hun købe pladerne i Malmö – man kunne dengang i midten af 1950erne hver-
ken købe dem i Danmark eller høre dem i radioen, berettede Betty. De svensk indkøb-
te plader er nu forsvundet. Den ældste  Elvis Presley plade hun havde da hun døde er
dateret 1957, men den er fremstillet i Horsens året senere i 1958.

En anden musikalsk interesse hun fik med årene var skotsk sækkepibemusik som jeg
købte til hende i forbindelse med mine sangbøger om krig og fred. Den melodiske irske
sækkepibemusik brød hun sig til gengæld ikke om.
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Buffy Sainte-Marie og Björn Afzelius politiske sange lyttede hun med stor glæde fra vi
lærte hinanden at kende til da hun blev ældre. Gennem årene købte jeg det meste af
deres musik til Betty. De sidste par dage før hun døde spillede jeg Björn Afzelius for
hende på grammofonen hele tiden. Om hun værdsatte det, ved jeg ikke. 

Vi morede os godt sammen. Vi grinte af de samme ting.  Ikke nødvendigvis vittighe-
der. En af de visetekster vi morede os meget over var: Før vi fik bil. Når almindelige
mennesker er arbejdsløse er det fordi arbejdsgiverne er dovne. Grundloven er dan-
marks riges grundlov. Ikke de fattiges. Vi er rigere end USA. Vi har ingen gæld. Var
der en bank som ville låne os penge, havde vi ikke tillid til den. Civilt område militær
adgang forbudt står der udenfor vores hoveddør.

Betty var medlem af SF og senere da vi mødte hinanden  DKP i Hvidovre samt erklæ-
ret pacifist og feminist og som sådan var hun et aktivt medlem af Hvidovre Kvinde-
gruppe, uden at være  lesbisk. Der var en biologisk forskel på mænd og kvinder som
Betty efter eget udsagn satte pris på. For Betty drejede kvindesagen sig om politik, so-
lidaritet  og økonomi.  Historien om Hvidovre Kvindegruppe, 1975-1987, er tilsyne-
ladende ikke skrevet endnu. Arkiv: Forstadsmuseet, Hvidovre Lokalarkiv. 

Hvidovre Kvindegruppe.

Snakker du tit med dine kvindelige medkursister om de proble-
mer mange af os har med børnepasning, manglende fred og ro til
lektielæsning hjemme, for slet ikke at tale om økonomien? At
mange kursister i steder for økonomiske problemer har proble-
mer med overanstrengelse på grund af erhvervsarbejde gør jo
ikke sagen bedre. Hvorfor så ikke støtte hinanden i en kvindeba-
sisgruppe, hvor vi ud fra vores kendskab til hinandens baggrund
kan bruge hinandens erfaringer ("jamen er det ikke bare mig,
der har det sådan?) og gøre nye i fællesskab og opdage, at det
kan lade sig gøre at ændre på tingene. 

Hvidovre Kvindegruppe, som startede i 1975, har lokaler:
Brostykkevej 102.
Der er åbent hus
mandag kl. 10-12.
torsdag kl. 19,30-21,30

hvor alle kvinder er velkomne til at kikke ind og snakke med os om, hvad vi laver og
hvad vi kunne gøre.
Betty Nielsen21.

21 Genlyd Forberedelseskursus Hvidovre-Rødovre Februar 1980 nr. 5 s. 4-5.
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Pacifistisk sikkerhedspolitik

NÅR DE ØVERSTE TALER OM FRED

af Bert Brecht

NÅR DE ØVERSTE TALER OM FRED
Véd det jævne folk

At der blir krig.

Når de Øverste forbander krigen
Er mobiliseringsordren allerede udstedt.

DE ØVERSTE
Har forsamlet sig i et værelse.

Du mand på gaden
Lad alt håb fare.

Regeringerne
Underskriver ikke-angrebspagter.

DU lille mand
Skriv dit testamente.

Vil vi fred her til lands? Så skal freden forberedes. Fred handler om at udvikle sik-
kerhed og sikre udvikling. Vi vidste, at skal man undgå konflikter og krige, må man
opbygge venskaber baseret på tillid med alle dem vi endnu ikke kender. De andre. Na-
boerne. Leve elskværdigt. Dette gælder både på det personlige plan så vel som i inter-
national politik. De fremmede er per definition venner vi ikke kendte endnu.  Vi var
for en verden uden grænser, føderalisme.

Betty var også medlem af Hvidovre for fred og Kvinder for Fred som i 1984 lidt naivt
oplyste: Vi kan ikke fatte hvordan våben kan skabe fred. Betty var pacifist lige som
sin mor. Familien Petersen havde lige som så mange andre familier i arbejderklassen
oplevet den store bolignød under og efter besættelsen. Under den senere kolde krig
blev det almindelige boligbyggeri forhalet, fordi de skiftende danske regeringer opru-
stede militært i stedet for at bruge skattekronerne på hårdt tiltrængte sociale forbed-
ringer. Denne politik protesterede Bettys mor imod over for Betty.

Vores fælles udsyn var både globalt og lokalt. Politisk var vi enge om næsten alt, spe-
cielt om den enorme dårskab eller galskab, hvormed stort set hele verden regeres poli-
tisk, patriarkalsk og lalleglad liberalt økonomisk og det ikke kun i vores levetid. Vi
vidste, at de politiske partier og deres historie er tæt forbundet med parlamentaris-
mens udvikling. Formelt set er det lovgiverne i tinge der udformer de love og forord-
ninger som regulerer alt i samfundet, herunder den hemmelighedsstemplede lovgiv-
ning.

Vi vidste, at der har været sociale bevægelser så som fredsbevægelser lige siden india-
nerkrigene kort før USAs uafhængighed. 
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Klimabevægelsen er det seneste skud på stammen af sociale bevægelser.

Vores fælles interesser var ikke kun indenfor det politiske men også indenfor historie-
området. Fag som ingen af os var uddannet i. Danske historiske publikationer siden
1482 har jeg registreret i bibliografien: Ny dansk historisk bibliografi. Vi viste, at hi-
storiefaget altid bruges politisk. Vi var og er de glade amatører på disse områder som
fik vores viden og dokumentation om verdens skæve gang ikke kun fra de etablerede
medier, men også fra alternative medier, specielt fra fredsbevægelserne og alternative
nyhedsbureauer rundt omkring i verden. 

Økonomisk og politisk ulighed kommer ikke af sig selv. Ulighed er et politisk skabt re-
sultat. Der er derfor et flertal af fattige. 

Krige som er en forbrydelse mod menneskeheden kommer heller ikke af sig selv. Når
en krudttønde er ved at eksplodere reduceres faren for en eksplosion ikke ved at sende
benzin i form af soldater og våben til krudttønden. Det er noget af det dummeste man
kan gøre. For at afværge eksplosionsfaren skal der sendes brandfolk i form af diploma-
ter og konfliktløsere22. 

Pennen er stærkere end våben. Vi vidste og var enige om, at sandheden altid er kri-
gens første offer, fordi propaganda er krigens første våben på massemediernes slag-
mark, således, at de menneskelige lidelser forstærkes som en følge af propagandaen.
Propaganda er altså i denne sammenhæng politikkens videreførelse med andre midler
som resulterer i krige.

I de sidste 20-25 år af Bettys liv har Danmark været deltaget i dårligt planlagte ame-
rikansk anførte ualmindeligt ufornuftige, umådeligt kostbare og totalt nytteløse krige
i Afghanistan,  Balkan, Irak, Libyen og Mali. Biden-administrationen trak sine ameri-
kanske tropper og stort set alt andet ud af Afghanistan i efteråret 2021. Men arbejdet
med den særlige generalinspektør for Afghanistans genopbygning (SIGAR) fortsætter
og der er stadig mange ting at stå til regnskab for. De danske soldates franske visit i
Mali var arrangeret af det kendte rejsebureau beliggende i Holmens Kanal 9.

Alle var det danske krige hvis menneskelige omkostninger, bogholderi og regnskaber
ikke er opgjort endeligt og hvortil der stadigt tilføres nye udgifter eksempelvis til pleje
af krigsveteraner23. Vi vidste at et dødsfald er en tragedie. 10.000 dødsfald som en føl-
ge af krig er upersonlig statistik. Dræber en civil borger et andet menneske idømmes
morderen en straf og træder uden for samfundets accepterede normer og får ofte præ-
dikatet gal hæftet på sig. Dødsofre i krig betragtes ofte som acceptable tab, men de er
stadig resultatet af den kyniske, skamløse  galskab der iværksætter krige. Krig er med
andre ord systematisk og planlagt galskab.

22 Leder: Kun diplomati kan forhindre krig. Information, 7. februar 2022.
23 Krig som beregnet ondskab  . / : Holger Terp. Det danske Fredsakademi, 2021.

Leder: Undersøg Danmarks krige ordentligt. Information, 27. September 2021.
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Det var en dansk krigspolitik vi aldrig accepterede fordi krigene mod terrorismen efter
911 løste ikke nogen politiske problemer og skabte ikke andet end endnu flere terrori-
ster. Vi vidste, at vold ikke kan overvindes med voldsanvendelse24.

Vi vidste at militarismen er kapitalismens højeste stade som udtrykkes gennem stadig
militær oprustning og den evige brutale krig. Optimalt globalt. 

Iværksættelse af krige for kyniske, hjerteløse  profitmotiver er altid politisk begrunde-
de magtdemonstrationer som forudsætter massiv politisk propaganda i form af aktuel-
le fjendebilleder skabt af det militærindustrielle mediemæssige kompleks til  propa-
ganda overfor knapt så kyniske medborgere. Under den kolde krig var fjendebilledet
vesten mod kommunismen. Nu er det vesten mod Rusland, Kina og Islam, specielt i
Mellemøsten og Nordafrika, hvor der er olie og markeder at slås om og erobre.

Hvad skal det dog nytte? spurgte vi os selv om det danske forsvar. Forsvaret i Dan-
mark er ikke som nogen anden offentlig eller privat virksomhed. Det militære forsvar
producerer ingenting. Det forbruger kun. I gamle dage havde det i det mindste ammu-
nitionsfabrikker og klædefabrikker der producerede uniformer. Alle virksomheder er
normalt sat i verden for at producere et eller andet. Et landbrug producerer fødevarer.
Fabrikker producerer transportmidler og kommunikationsudstyr. Et vaskeri  rengør
tøj. Men altså ikke forsvaret. Forsvaret bidrager kun til bruttonationalproduktet ved
dets forbrug. Det er fordi miltært udstyr normalt kun kan bruges til en ting: krig.

Vi var imod alle former for militarisme, våben og krig. Militarismen er som en global
pandemi af yderst farlige giftstoffer og kemikalier, der er altødelæggende og ruineren-
de, der hvor den dukker op i politik og samfund.  Militarismen gør enkelte aktionærer
i våbenindustrien rige og gør de mange ofre for krige fattige. Militarismen arbejder på
to fronter: Kontrol og overvågning med befolkningerne i de lande, hvor den har afgø-
rende  politisk indflydelse og iværksættelse af krige, hvor modparten vurderes til ikke
at være i stand til at forsvare sig selv alt for effektivt til trods for, at de som eksempel-
vis Irak, købte store mængder våben i vesten i årene under og efter den anden kolde
krig. Krigene skaber og forstærker politisk kaos omkring slagmarkerne i form af, døde
og sårede, hungersnød, ruiner, forurening  og flygtningestrømme samt en lang række
psykiske sygdomme både hos alle de civile, soldater og veteraner der har oplevet kri-
gens rædsler.

Militarismen, krige, industri, landbrug og forbrug forstærker klimakrisen. Allerede nu
skaber klimaforandringer voldelige konflikter i Vestafrika25. Alvoren af klimakriser-
nes stærkt eskalerende omfang og naturødelæggelser er stadig ikke gået op for politi-
kerne endnu.26 Morten Bødskovs grønvaskede pluginhybridbiler og  transportminister
Benny Engelbrechts afgang i februar 2022 er gode eksempler på den danske regerings
sløve indsats  i klimapolitikken. Blandt grønvaskede virksomheder kan nævnes: indu-
strigiganten FL Smidth der markedsfører sig som en grøn og bæredygtig virksomhed,
men er samtidig storleverandør til forurenende kulminer verden over.

24 The Conquest of Violence. An essay on war and revolution. / : Bart de Ligt. Dutton, 1938.
25 Climate Change and Violent Conflict in West Africa: Assessing the Evidence. / : Kheira Tarif. SIPRI, 2022.
26 Tanker om fremtidens Danmark   : Mens lokummet brænder rundt omkring os. / : Holger Terp Det danske 

Fredsakademi,  2019.
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Menneskelivets og biodiversitetens mangfoldighed er stærkt truet både af militaris-
men og den i vesten herskende neoliberale kapitalisme som bevidst skaber en voksen-
de ulighed mellem rige og fattige. Først og fremmest skabes ulighed på grund af profit
skabt af konkurrence og på grund af klimaforandringerne og de vanvittigt høje, sta-
digt stigende militærudgifter globalt og dernæst på grund af de mange kostbare sy-
stembevarende atomvåben.27 Militærudgifternes himmelflugt startede med søsætnin-
gen af det amerikanske stjernekrigsprojekt i 198328 og har forsat stigningen lige siden.
Vi viste, at i virkeligheden stoppede den kolde krig ikke efter Sovjetunionens sammen-
brud i 1991. Den kolde krig forsatte ufortrødent, hvilket kan dokumenteres med de
stadig  stigende  militærudgifter,  fastholdelsen  af  den  kolde  krigs  fjendebilleder  og
USAs konfliktfyldte militære omrigning af Rusland og Kina.

”(Stockholm, 26. april 2021) De samlede globale militærudgifter steg til 1981 milliar-
der dollar sidste år, en stigning på 2,6 procent i faste priser fra 2019, ifølge nye data
offentliggjort i  dag af fredsforskningsinstuttet i  Stockholm (SIPRI).  De fem største
brugere i 2020, som tilsammen tegnede sig for 62 procent af de globale militærudgif-
ter, var USA, Kina, Indien, Rusland og Storbritannien. Kinas militærudgifter voksede
for 26. år i træk

Stigningen på 2,6 procent i verdens militærudgifter kom i et år, hvor det globale brut-
tonationalprodukt (BNP) faldt med 4,4 procent (oktober 2020 fremskrivning af Den
Internationale Valutafond), hovedsageligt på grund af de økonomiske konsekvenser af

27 Hiroshimadag 2000   : Atomvåben, atomvåbenforsøg og radioaktivt affald 1945-2020. / : Holger Terp. Det danske 
Fredsakademi, 2020.

28 Sikke et spild! 778 milliarder dollar til Pentagon og tæller stadig. / : William D Hartung
Countercurrents,  03/02/2022. 
2021 var endnu et fremgangsår for det militær-industrielle kompleks, da Kongressen kvitterede for næsten rekordhøje 

778 milliarder dollars i udgifter til Pentagon og relateret arbejde med nukleare sprænghoveder i Energiministeriet. 
Det var $25 milliarder mere, end Pentagon selv havde bedt om.
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Covid-19-pandemien. Som et resultat nåede militærudgifter som andel af BNP – den
militære byrde – et globalt gennemsnit på 2,4 procent i 2020, op fra 2,2 procent i 2019.
Dette var den største år-til-år stigning i den militære byrde siden den globale finansi-
elle og økonomiske krise i 2009”.

Atomvåben koster også kassen i mere end en forstand lige fra udvindingen af de rå-
stoffer der indgår i dem til udviklingen og vedligeholdelsen af våbensystemerne. Samt
ikke at forglemme de enorme og stadigt voksende omkostninger i forbindelsen med op-
rydningen efter produktionen af atomvåben.  Der skal naturligvis også ryddes op efter
de mange uheld med atomvåben rundt omkring i verden. Og der er ingen af de nuvæ-
rende atommagter som frivilligt vil opgive deres ret til  at besidde og i sidste ende
bruge deres mange atomvåben uanset konsekvenserne.

For at være kalibreret så profitabel som mulig for aktionærerne forudsætter kapitalis-
men konstant vækst over alt. Flere varer. Mere salg og omsætning samt mere profit.
Også selv om der er naturlige grænser for økonomisk vækst, da de til rådighed væren-
de ressourcer  nu er  begrænsede,  fordi  nogle  grundstoffer nu er  mere eller mindre
sjældne og nogle af dem så som uran og plutonium endda radioaktive. Kapitalisterne
råder indtil videre også kun over en enkelt meget ustabil planet, som de kan udnytte
jorden. Og jorden vokser som bekendt ikke i størrelse.

Den i mere end grænseoverskridende internationale handel med alle former for våben
og ammunition fortsatte selv under Corona pandemien med uafbrudt fremgang for de
største våbenfabrikker verden over, hvis man skal tro analyserne fra fredsforsknings-
instituttet i Stokholm.

63

https://en.wikipedia.org/wiki/1966_Palomares_B-52_crash


Vi vidste, at der i mange år lå en fabrik der fremstillede kemiske våben midt i et vil-
lakvarter i  Hvidovre, tæt på, hvor vi bor.  Nordisk Syntese Laboratorium A/S lå på
adressen Strandholms Allé 38-40. Der er stadigvæk i 2022 et kæmpestort hul i jorden
der, hvor fabrikken lå.

Desuden vidste vi at den globale våbenproduktion, våbenhandel  og at de mange krige
med deres beregnede ondskab, vi observerede i vores tid, globalt forurenede miljøet og
vil  forværre  klimakriserne  i  mange  generationer  fremover.  Det  er  fordi  militæret
overalt er storforbruger af partikelorurenende fossilt baserede brændstoffer til deres
forskellige våben og transportmidler.   Også soldaternes brug af ammunition under
krig og øvelser er en vigtig men noget overset forureningskilde der forurener slagmar-
kerne og deres omgivelser længe efter en våbenhvile. De alt for mange atomvåbenfor-
søg under og efter den kolde krig er et tredje  eksempel på den skadelige militære
forurening der gør store arealer rundt omkring på jorden ubeboelige.

I Bettys arkiv fandt jeg følgende maskinskrevne citat:29

”… Bertrand Russell skrev allerede i 1917:
Fra de højeste til  de laveste er næsten alle mennesker optaget af den økonomiske
kamp; kampen for at erhverve det, som er deres ret, eller for at beholde det, som ikke
er deres ret. I virkeligheden eller i vores ønsker domineres materielle goder vort livs-
syn og udelukker som regel alle genereøse og skabende impulser. Have-sygen – det li-
denskabelige begær at eje og beholde  – er krigens vigtigste årsag og roden til alt ondt

29 Maja Ekelöf. Rapport fra en gulvspand. Gyldendal, 1971 s. 25.
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til alt det onde, som hjemsøger politikkernes verden. Læs Bertrand Russell, så begyn-
der man at tænke.”

Ejendomsretten er roden til alt ondt eller med andre ord: Gavner den førte politik de
rige eller de fattige? 

Og man kan også få rigtig god forstand af at læse andre pacifister og fredsforskere
som vil fred, forbrødring og forsoning  med fredsommelige midler.  Den pacifistiske
danske fredsforskning er stort set ikke eksisterende.

I vores generation tyngede hverken humanismen, pacifisme  eller næstekærligheden
flertallet af de danske Christiansborg politikere og deres partier. Et par eksempler:
Blødersagen, Tamilsagen, Eritrea-sagen og S  tatsløsesagen  . Vi udvidede derfor begre-
bet ikke stuerene til at omfatte alt landspolitisk til højre for  SF og Enhedslisten. 

Vi vidste, at vi levede i en global landsby. Vi var begge født i Danmark men vi var
imod den nye danske nationalisme som den blev udtrykt i  højreorienterede partier
som Dansk Folkeparti, hvis holdninger ...  

Vi  betragtede det  danske  medlemskab af  NATO som den største  danske  politiske
skandale i nyere tid. Danmark blev fuppet ind i NATO i 1949, fordi amerikanerne ville
have baser og atomvåben på Grønland30. Det fik de31. Danmark blev også fuppet ind i
EF, det nuværende EU i 1972. Skal disse køer slagtes? Vi var imod EU fordi vi fryg-
tede at EF/EU med tiden ville udvikle sig til en militær stormagt.  

30 Grønland under den kolde krig : Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68. DUPI, 1997.
31 Grønlands historie  : Stikord og litteraturhenvisninger. / : Holger Terp  2015.

65

https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_NATO
http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/gord/gr%C3%B8nlands%20historie.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Statsl%C3%B8se-sagen
https://da.wikipedia.org/wiki/Statsl%C3%B8se-sagen
https://da.wikipedia.org/wiki/Eritrea-sagen
https://da.wikipedia.org/wiki/Tamilsagen
https://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B8dersagen


Vi var også imod atomkraft baseret produktion af elektricitet i Danmark på grund af
problemer med sikkerheden, affaldsproblemerne og de mange uheld inden for atom-
kraftindustrien som gør, at denne industri aldrig bliver grøn og økonomisk bæredygtig
til trods for meget aktuel propaganda herom i medierne32. Bare tænk på Fukushima
katastrofen eller katastroferne i 2011. Det er formodentligt meget billigere og bedre
økonomisk set at investere i vedvarende energiformer som eksempelvis vindmøller.

Dette første nævnte skandaløse udenrigspolitiske forhold, NATO medlemskabet, om-
fattede naturligvis også kaprustningen under og efter den kolde krig og den såkaldte
aktivistiske danske krigspolitik efter den kolde krigs afslutning.  NATOs støtte til fa-
scisterne i Grækenland, Italien, Portugal, Tyrkiet og Spanien viser organisationens
politik under den kolde krig

Vi vidste, at signalefterretning og overvågningsteknologi bruges til politiske og militæ-
re formål.

De mange politiske skandaler i Danmark forsatte med efterretningstjenesterne hem-
melige og dermed udemokratiske overvågning og registrering af alle politiske opposi-
tionsgrupper og bevægelser både før og efter anden verdenskrig. Vi vidste, at PETs re-
gistrering af lovlig politisk aktivitet har været politisk begrundet lige siden regering-
serklæringen herom i 196833.  Dette er grundigt udredt af Petkommissionen.  Forsva-
rets Efterretningstjenestes undergravende tophemmelige samarbejde med NSA om-

32 Grønt EU-stempel til atomkraft og gas skulle skabe klarhed i investeringer, men investorer vender tomlen nedad : 
EU-Kommissionen har præsenteret et nyt regelsæt, som giver både atomkraft og gas det bæredygtige stempel. Det 
er at »definere pomfritter som salat«, lyder kritikken. Reglerne er så løse, at det kan låse investeringer og 
energisystemer fast i de to teknologier i årtier. / : Tore Kelleer. Information, 3. februar 2022.

33 Regeringserklæringen   og PETs  registreringer på det politiske område 1968-1969" (PDF). PET-kommissionens 
Bind 3
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kring overvågning og indsamling af forskellige former af elektronisk kommunikation
blev afsløret allerede i 1969 i forbindelse med med Kejsergadesagen34. Det forsatte i
Echelon samarbejdet  i  nullerne.  Snowden  afsløringerne  i  2013  bekræftigede  dette
samarbejde35.

”Det massive omfang af NSA's spionage, både udenlandsk og indenlandsk, blev afslø-
ret for offentligheden i en række detaljerede afsløringer af interne NSA-dokumenter,
der begyndte i juni 2013. De fleste afsløringer blev lækket af den tidligere NSA-ansat-
te  Edward Snowden. Den 4. september 2020 blev NSA's overvågningsprogram dømt
ulovligt af en amerikanske appeldomstol. Retten tilføjede også, at de amerikanske ef-
terretningschefer, som offentligt forsvarede det, ikke fortalte sandheden.” Wikipedia,
2022

Også ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste har tilsyneladende et alternativt for-
hold til sandheden, specielt når der er uafhængig kontrol af virksomheden. Tilsynet
med Efterretningstjenesterne vurderer ifølge en pressemeddelelse dateret 24. august
2020, at ”FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 –
i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med  chefen
for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsy-
net urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregi-
velse af oplysninger”.

En storm i et glas vand?

Berlingske Tidende har den 13. september 2020 afsløret, at en af grundene til Clintons
besøg i Danmark i 1997 var, at han ville takke for aftalen om at tappe oplysninger fra
transitkabler i Danmark.

Varetægtsfængslingen af chefen for FE Lars Findsen i december 2021 og sigtelsen
mod den forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen – begge to sigtet for
overtrædelse af Straffelovens § 109, skal formodentligt ses i dette lys36. Straffelovens §
109: ”Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhand-
linger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettig-
heder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkono-
miske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år”. 

De hemmelige sigtelser kan kun stamme fra Statsministeriet.  Rigets sikkerhed og
hensynet til fremmede magter handler i virkeligheden om politikernes sikkerhed for
ikke at komme  alt for meget i offentlighedens søgelys for deres ansvar for Forsvarerts
efterretningstjeneses  aktiviteter,  specielt  fordi  de  militære  efterretningstjenesters

34 Anslag mod statens sikkerhed :  Efterretningssagerne 1969-71. / : Torben Krogh. Rhodos, 1971.
35 Overvåget : en insiderberetning om Edward Snowden, NSA og den amerikanske overvågningsstat. / : Glenn 

Greenwald. Informations forlag, 2015.
36 Claus Hjort kan have overtrådt straffeloven ved at bekræfte spionsamarbejde med USA : Venstres forhenværende 

forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var på kant med straffeloven, da han fremlagde oplysninger om et dansk-
amerikansk aflytningssamarbejde, vurderer flere juridiske eksperter. Claus Hjort Frederiksen selv vil ikke udtale sig
om sagen. / : Bo Elkjær. Information, 13 januar 2022.

Leder: Det er ikke tilsynet, der bryder tavsheden om spionaftalen. Det er Hjort, Fogh og Ellemann : Tidligere 
statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen tager fejl i deres angreb 
på regeringen i skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Information, 15. februar 2021. 
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overvågning og høst af elektronisk kommunikation i Danmark kan vurderes som sim-
pelt tyveri af data og må derfor være ulovlig, idet det er et brud på menneskerettighe-
der som  brevhemmeligheden 37.  Ulovligheder beskyttes gemmen hemmeligholdelse
som endda kan ifølge  Sikkerhedscirkulæret fra  2014,være klassificeret  som yderst
hemmeligt. At denne virksomhed har foregået i yderste hemmelighed i mere end 50 år
gør ikke sagen bedre38. 

Vi vidste, at i Danmark ville en institution som det amerikanske  National Security
Archive være fuldstændig utænkelig fordi kopier danske efterretningstjenesters arki-
ver aldrig er blevet offentliggjort.

Mens vi venter på kommissionen om Forsvarerts efterretningstjeneste ...

Hvis Danmark fremover skal betegnes som værende et demokratisk retssamfund må 
efterretningstjenesterne ikke være hævet over loven39. Efterretningstjenesterne gør jo
kun hvad politikerne beder dem om, må man formode.

Vi  vidste,  at  våbenindustrien stadig er  dødens  købmænd.  Hvem har  gavn af  kon-
flikterne omkring Ukraine? Våbenindustrien. Den på alle måder uetiske relativt store
danske våbenproduktion og  våbenhandel til alle der havde råd til at købe – uanset
deres reaktionære poliske holdninger  er skandaløst.

Og sidst men ikke mindst de stadig stigende danske militærudgifter  gennem de sidste
20-25 år som tilsyneladende kun tjente et eneste formål, ikke at producere sikkerhed –
det kan man ikke militært, men at forhindre socialpolitiske forbedringer da der efter
sigende ikke var råd til dem. Til trods for at Danmark vurderes som værende et endog
konjunkturbestemt meget rigt land  Det er et spørgsmål om prioriteringer. De danske
forsvarsudgifter er officielt, ifølge opgørelser fra Forsvarsministeriet, steget fra 23.682
mio. kr. i 2013 til 25.325,7 mio. kr. i 2020 og forventer at stige til 29.323, mio. kr. i
2023. 

Det koster eksempelvis formuer, at fregatten Esbern Snare var taget alene på piratj-
agt i Guineabugten ud for den vestafrikanske kyst.

Sikkerhed er fælles for alle mennesker og betyder læ, eksempelvis ved at bygge diger,
hvor der er fare for højvande og oversvømmelser efter en stormflod. Man kan nu en-
gang ikke bygge diger med tanks og kanoner. Vi skal altså prioritere de offentlige ud-
gifter anderledes i fremtiden. Købe flere sandsække, mere grøn omstilling og færre
kampfly og andet militært materiel.

Man kan kun bruge penge en gang. Militærudgifternes enorme størrelse  er baggrun-
den for de mange offentlige sociale besparelser specielt på sygehusområdet og indenfor
andre sociale områder samt indenfor uddannelsespolitikken igennem den seneste ge-
neration og denne politik er sjældent til debat blandt politikerne. Hvordan kunne det

37 Leder: Nick Hækkerup gør sig selv til grin med anklager om, at EU-domstolen er på forbrydernes side: Dommerne 
i Luxembourg står ikke på forbrydernes side, når de afviser generel og udifferentieret logning af borgernes 
teleoplysninger. De står på borgernes side. Information, 29. januar 2022. 

38 Skandalen over alle skandaler. / Birte Sørensen. Arbejderen, 26. januar 2022.
39 Efterretningstjenesterne på afveje  . Demos, 21. januar, 2022.
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danske samfund ikke se ud, hvis store dele af militærudgifterne blev omstillet fra mili-
tære til civile offentlige bæredygtige formål?

Militært baseret sikkerhed er et oxymoron, en logisk selvmodsigelse. At have et mili-
tært baseret forsvar er som at spille russisk roulette med vores alle sammens fremtid.
Aktuelt er dommedagsuret i februar 2022 nogle ganske få sekunder i midnat. 

Timeglasset er altså ved at rende ud for den nuværende liberale økonomiske verden-
sorden, kaldet globaliseringen. Fremtiden ser ikke alt for lys ud med mindre der sker
store politiske og økonomiske forandringer i retning af grøn omstilling ikke kun i Dan-
mark, men globalt. Klimakriserne  forværres fremover. Vesten er aktuelt midt i en
kold krig med Rusland og i nogen grad også mod Kina. Kan menneskeheden  overleve
og skabe sig en tryg og sikker fremtid med en klimavenlig grøn bæredygtighed i en
verden uden oprustning,  atomvåben, atomkraftværker og fossilt  brændstof?  Er der
håb forud? Svaret blæser i vinden.
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Bettys sygdomme

Nogle af Bettys sygdomme var familiært betinget, nedarvede. Andre skyldes hendes
livsstil. Hun røg som en skorsten omkring 40 cigaretter om dagen lige til hun blev syg.
Då dalede forbruget til 20 og sidst til 10 cigaretter om dagen. Da hun kom hjem fra
tryghedshotellet gav jeg hende ikke flere cigaretter og hun var så svag, at hun ikke
længere protesterede over det.

Bettys forskellige skavanker kom snigende med årene. Allerede efter hendes første
fødsel kom blære- og årebetændelsen. Så kom oposterosen, knogleskørheden, i ryggen
– som pressede organerne i  hendes mave sammen så hun så ud som om hun var
gravid i syvende måned, Kol, svamp under det højre bryst  og sidst men ikke mindst
tab af stort set alle tænder, fordi hun i sin barndom drak alt for lidt mælk. Det var
svært for forældrene at købe mælk, fordi de flyttede hele tiden rundt til der, hvor faren
fik arbejde som grovsmed. Og hun kunne ikke lide mejeriprodukter bortset fra stærke
kommenoste. Vi købte et gebis til hende. Så kunne hun da i det mindste tygge sin mad
igen så længe det varede.

Senere kom besværet med at gå. Trapper var Betty ikke glad for Hun turde ikke selv
at gå ned ad en trappe, hvilket forhindrede hende i at gå hjemmefra. Først fik hun en
rollator til låns af kommunen og siden købte vi en kørestol til hende fordi der angive-
ligt var mere end et halvt års ventetid på at få en udleveret fra kommunen.

Medicinen mod  oposterosen fik Betty indsprøjtet to gange om året på endokrinologisk
afdeling på Hvidovre hospital. Her fik hun også skannet hjernen og brysterne. Under-
ligt nok led hun hverken af kræft eller sukkersyge.

Betty mistede også med tiden interessen for krydret mad.
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Med skavankernes anmarch forsvandt vores omgangskreds og venner. Selv hendes
børn og børnebørn forsvandt.

Jeg har også gennem hele livet haft mine egne skavanker. En fødsel syv uger for tid-
ligt resulterede i en krøllet hjerne – som arbejdsgiverne aldrig accepterede, et blindt
venstre øje og stærkt nedsat syn på det højre øje. Så fulgte en hjerneblødning – og in-
validepension, to bypas operationer – den sidste i januar 2021, diabetis 2 og en ambu-
lant grå stær operation på højre øje i februar 2020 som forhindrede at jeg også blev
blind på det øje. 

Efter min store hjerteoperation i maj 2008, blev jeg impotent.

Det som gjorde søde Betty og mit forhold stærkt og godt i alle årene var, at vi fra be-
gyndelsen accepterede hinandens forskellige skavanker og særheder og var solidariske
overfor hinanden.  
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Alzheimers demens – sygdommene til døden   

Jeg er ikke sundhedsfagligt uddannet, så det følgende er stærkt subjektivt og uviden-
skabeligt på alle måder.  Kun mine egne personlige oplevelser af Bettys sidste tid med
Alzheimers demens. Sygdomme jeg ikke anede en dyt om i begyndelsen.

Jeg har kun fundet en god bog på dansk som beskriver Alzheimers demens sygdoms-
forløbet. Nej bogen er ikke skrevet af en sundhedsfaglig uddannet person men af en
professor  i  nordisk  litteratur,  Thomas  Bredsdorff,  hvis  kone,  Lene,  fik  diagnosen
Alzheimers. Desværre fik jeg først Tøsne og forsytia : noget om livet med Alzheimers i
marts 2022 - et stykke tid efter Bettys død. 

Jeg begynder i 2017 at skrive dagbog. 

Demens er, ifølge Sundhedsstyrelsen, ”en fællesbetegnelse for en række sygdomstil-
stande, der karakteriseres ved vedvarende og progressiv svækkelse af de kognitive
funktioner,  herunder  hukommelse,  intelligens,  personlighed  og  følelsesliv.  En lang
række sygdomme kan føre til demens, heraf er Alzheimers sygdom den mest udbredte
og udgør 60-70 % af demenstilfældene i Danmark . Alzheimers er en neurodegenerativ
sygdom, hvor hjernen og dens funktioner nedbrydes – ofte langsomt. Alzheimers skyl-
des proteinaflejringer i  hjernen,  hvorved neuronerne tager skade.  Efterhånden for-
mindskes hjernevævet, og først sent i forløbet opstår de første tegn på hukommelses-
besvær”40. 

”I Danmark anslår vi, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med de-
mens”.41 ”Kvinder  udgør  mere  end  to  tredjedele  af  ældre  med  demens”,  oplyser
Sundhedsstyrelsen.

”I Danmark er der årligt 7.700 nye tilfælde af Alzheimers og anden demenssygdom, og
12.000 mænd og 20.000 kvinder lever med Alzheimers og anden demenssygdom, når
opgørelserne baseres på Dødsårsagsregisteret og Landspatientregisteret”42. 

Og:

”En anden nyere dansk undersøgelse fra 2020 har opgjort omkostninger til en række
forskellige hjernesygdomme herunder demens. De direkte omkostninger i denne un-
dersøgelse dækker over omkostninger til medicin, forbrug af sundhedsydelser, herun-
der indlæggelser, lægebesøg, fysioterapi, fodterapi, kiropraktik, genoptræning, psyko-
log og tandlæge samt omkostninger forbundet med plejehjem og hjemmepleje i den
kommunale sektor.

Undersøgelsen viser, at meromkostningerne – det vil sige de ekstra omkostninger, der
er forbundet med at have demens sammenlignet med personer med samme alder og
køn uden demens – beløber sig til ca. 223.000 kr. i 2015-priser per person med demens

40 Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. / : Sundhedsstyrelsen, 2015. s. 178.
41 Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet.
42 Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. / : Sundhedsstyrelsen, 2015. s. 178..
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i Danmark. Samlet set giver det meromkostninger på 8 mia. kr. for alle borgere regi-
streret med en demensdiagnose.”

Demens og Alzheimers som dødsårsag har dog set en kæmpe stigning i de sidste par
år. Tilbage i 2000 blev der registreret 1.275 dødsfald som følge af disse to, mens dette
tal allerede i år 2013 var oppe på 3.411 personer.43 

Demens kan også skyldes alt for høj trafikstøj viser en dansk undersøgelse fra septem-
ber 2021.

Der var i virkeligheden tre faser i Bettys sygdomsforløb. Den første fase var perioden,
hvor sygdommen ikke var diagnosticeret. Sygdommen skred frem ved Bettys episodi-
ske hukommelse og formuleringsevne forsvandt lidt efter lidt. Den anden fase varede
til  og  med  opholdet  på  Krogstenshave.  Hertil  var  sygdomsudviklingen  forholdsvis
langsom. Alle dem i kommunen  som havde med Betty at gøre regnede med, at Betty
ville klare sig til hun kom på plejehjem i eller omkring februar 2022 og jeg så frem til
ar hun skulle opleve min 70 års fødselsdag. I den tredje  fase af sygdomsudviklingen
hele oktober, 2021 gik sygdomsudviklingen pludselig meget hurtigt. Man kunne iagt-
tage, hvordan Betty blev dårligere dag for dag.

Det hele starter i efteråret, vinteren 2016 med, at jeg opdager, at Betty får stadig stør-
re vanskeligheder med at kommunikere mundligt. Hun kunne sige en hel sætning,
men glemte navneordet i sætningen.  I begyndelsen var det nemt at gætte det mang-
lende navneord, men efterhånden som tiden gik blev det sværere at gætte det. Hun
blev også helt talblind og kunne ikke længere huske sit CPR nummer, når sygeplejer-
skerne eller læger spurgte efter det. 

I januar 2017 fik Betty af en neurolog diagnosen  Alzheimers demens.  En uhelbrede-
lig sygdom. I fem års stadigt fremskredne sygdom forandrede hendes personlighed to-
talt. Der var et tydeligt personlighedsmæssigt før og efter at diagnosen blev stillet.
Betty forstod ikke, at hun blev mere og mere syg. Livskvaliteten blev langsomt forvær-
ret i takt med at sygdommen udviklede sig. Hun mistede interesseren for politik og alt
udenfor hjemmet. Jeg skrev dagbog i hele forløbet. Ikke alle dage er lige begivenheds-
rige.

Betty fik så sin demensmedicin – som skulle dæmpe sygdommenes udvikling og hjem-
mehjælp fra kommunen. På et tidspunkt erklærer neurologen dog, at sygdommene var
så fremskreden, at hendes medicin ikke længere fungerede. I begyndelsen af sygdoms-
forløbet fik Betty daglig hjemmehjælp til personlig rengøring og opvask. 

Under min sidste hjerteoperation som skyldes overanstrengelse i slutningen af januar
2021, hvor jeg var hospitalsindlagt i fem dage på Rigshospitalet, tiggede og bad jeg
hjemmehjælperne om at sørge for, at Betty fik sin morgenkaffe og noget at spise i løbet
af den lille uge jeg ikke var hjemme. Betty kunne dengang kun gå rundt  lejligheden,
men ellers kunne hun på grund af sin sygdom ingenting. Betty kunne gå ud i køkke-
net, og når hun var der, havde hun glemt, hvorfor hun var gået derud og kom ind i
stuen igen med tomme hænder. Da jeg kom hjem fra Rigshospitalet, opdagede jeg, at

43 Sygdomsforekomst på verdensplan: Hvor står vi i år 2050? (del 3).
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det eneste hjemmehjælperne  havde serveret til hende i løbet af hospitalsindlæggelsen
var kage om fredagen, vores lager af jordbærgrød og vand. Ikke engang kaffe havde de
brygget til hende. Deres undskyldning for ikke at servere varm mad til Betty var, at vi
ikke ejede en mikrobølgeovn. Jeg købte en kort tid efter, men den kom stort set aldrig i
brug, fordi jeg ikke kunne finde ud af det.

Dagbogsopslag

15 oktober. Skolernes efterårsferie starter. Oppe klokken 6. Det regner om morgenen
og har regnet hele natten.  Om formiddagen er her overskyet. I gang ved computeren
klokken 6:50 efter fodring af katten og oprydning i køkkenet. Opdatering af dagbog
klokken 7. Betty morgentoilette og morgenmad klokken 7:56 til klokken 9. Jeg sætter
Betty i sofaen, hvor hjemmehjælperen forsøger at made hende, men Betty har tilsyne-
ladende glemt at synke sin mad og gylper den op. Hjemmehjælperen tror, at Betty har
lungebetændelse og vil have, at lægen ser til hende. Jeg lægger Betty i seng igen. Hun
er vågen, hoster lidt og er stille. Jeg ringer til lægen lidt over klokken 8. Endnu ingen
resultat fra urinprøven. Recept på protindrikke kan hentes hos lægen, men hjemme-
hjælperen har bedt mig om at våge over Betty inde i stuen. Betty begynder at kalde på
sin mor.

Hjemmehjælperne ringer fra kontoret op oplyser, at der kommer et akutteam til Betty
inden for en time. Akutteamet kommer dog først klokken 11:50 og anbefaler til lægen,
at Betty bliver indlagt.  Lige efter at de er gået kommer lægen uopfordret på hjemme-
besøg med besked om at Betty skal indlægges på grund af Alzheimers demens, Kol,
lungebetændelse og en infektionssygdom. Indlæggelsen skal finde sted på Amager Ho-
spital, fordi der ikke er plads på Hvidovre. Lægen trækker mig ud i køkkenet og siger,
at Bettys situation er meget alvorlig og at hvis hun får det værre på hospitalet, skal
hun hjem igen. Han vil desuden give mig al den hjælp, han kan give. Med andre ord.
Det er min tolkning, at reelt er Betty desværre døende. Jeg ved endnu ikke, hvornår
transporten kommer, men jeg har tænkt mig at tage med den.  Jeg slukker compute-
ren klokken 13:53. 

Falk transporten kommer klokken 14 og vi er på Amager Hospital i Sundbys  akut-
modtagelse en time senere, hvor Betty på grund af hendes tilstand straks indlægges i
en enestue, mens der er tre-fire patienter i senge ude på gangen i afdelingen. Ved 18.
tiden indlægges Betty på Geriatrisk afdeling grundet hendes Alzheimers demens, Kol,
slim i munden på grund af en dårlig mundhygiejne og en efter lægernes vurdering
voldsom blærebetændelse. De vil dog ikke foretage udsigtsløse operative indgreb, men
vil sende hende hjem, så hun kan dø i fred. Jeg tager klokken 19. en taxi til metroen
som er overfyldt. Jeg kommer i tanke om, at det er fredag aften. Hjemme igen med de
offentlige transportmidler allerede klokken 20 med en grillkylling som jeg deler med
katten. Ingen insulin om aftenen. Bagefter aftensmaden falder jeg i søvn, fuldstændig
udmattet.  Jeg vågner klokken 23:30 med krampe i  højre  fod.  En Panodil  dæmper
smerten. Der var 41 endog meget  flittige besøgende på hjemmesiden.

16 oktober. En  læge fra Amager Hospital ringer til mig til klokken 11.  Hun mener, at
de vil beholde Betty til i morgen, samt at gentagne hospitalsindlæggelser ville svare til
at tisse i bukserne for at holde varmen. Bettys lungebetændelse og spisevægring er
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tegn på, at hun er inde i Alzheimers sidste fase som kunne vare fra 14 dage til et par
måneder.  Der er behov for palliation, lindring og den palliative indsats sigter mod at
fremme livskvaliteten  bl.a.  med  en  tryghedskasse  med  lindrende  medicin,  oplyser
lægen. Ifølge Sundhedsstyrelsens Palliativ pleje, omsorg og behandling, viser Betty
tegn på at hun allerede nu er i den terminale fase. 

Tidshorisonten lægen opstillede i forbindelse med udskrivningen viste sig desværre at
være rigtig.

Betty fik anvist protindrikke fra apoteket. Problemet med dem var, at de var mælke-
baserede, noget som Betty ikke gerne spiste. Synke og tyggebesvær kaldes dysfagi.
Betty kunne ikke længere bruge sit gebis på grund af indfaldne kinder.
18 oktober. Betty først hjem efter Covid 19 test klokken 17:57. Jeg giver Betty et par
dråber vand og lægger dynen omkring hende, hvorefter hun falder i søvn skiftevis ho-
stende og gurglende, men ellers er hun rolig.  Der kommer en hjemmehjælper som
nøder noget medicin i Betty der af hospitalet har fået en ny medicinliste og en meddel-
else om at DEXA scanningen på Hvidovre Hospital er sat på pause.  I udskrivnings-
brevet vurderer lægen, at patienten lider af svær Alzheimers demens og har meget be-
grænset funktionsniveau. 

Til sidst kunne hun ikke mere selv gå på toilettet eller vaske sig.  Vi støttede først
Betty ud på badeværelset og vaskede hende, men det blev stadigt vanskeligere for
hjemmehjælperne og mig at få Betty derud. Hun skulle nærmest bæres på toilettet.
Hjemmehjælperne løste problemet ved at vaske Betty i sengen.

Hjemmehjælperne gav hende også ble på. I begyndelsen gavnede de kun lidt for Betty
protesterede mod bleerne ved at tage dem af, når vi vendte ryggen til hende, med det
uundgåelige resultat, at der skete mange uheld i sengen, som hjemmehjælperne ud-
trykte det og efter et større uheld på det gamle gulvtæppe måtte dette fjernes af hånd-
værkere.

Samtidigt begyndte Betty i sommeren 2021 at drømme og hun troede i ramme alvor,
når hun berettede drømmene til mig at begivenhederne i hendes drømme var virkelige
hændelser og hun blev sur på mig, hvis jeg ikke troede hende. Et tilbagevendende
tema i hendes drømme var, at hun var inviteret til en stor fest i et hus i nærheden af,
hvor vi boede. Med Betty i kørestol gik vi gade op og gade ned i forgæves forsøg på at
finde huset, hvor festen skulle holdes. Huset eksisterede kun i hendes fantasi. 

En gang ville Betty til fest. Jeg protesterede. Så gik Betty ud ad døren og lukkede den.
Og kom ikke længere end til reposen,  fordi hun turde selv gå ned af trappen.

Med til Bettys mange drømme hørte også, at hun fik sig en ny kæreste, vores læge. På
et tidspunkt var hun helt ulykkelig og ude af den, fordi hun havde drømt, at han var
død. Jeg ringer til ham og forklarer situationen. Han tog det pænt og snakkede med
Betty i telefonen. Desuden kom lægen på flere hjemmebesøg. I den sidste tid var han
den eneste som kunne kommunikere med Betty.
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Og så gik det pludseligt hurtigt og stærkt ned af bakke med Bettys skrøbelige helbred.
I anden halvdel af september 2021 kommer Betty i  14 dage på aflastningshotellet
Krogstenshave  – hvis omsorgsfulde personale bedømte hende til at være meget social
mens hun var der.  Opholdet skete som et led i at forberede Betty til en plejehjems-
plads omkring februar 2022.  Det blev imidlertid ikke aktuelt.
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Da Betty  kommer hjem igen fra aflast-
ningshotellet, står der så en kommunal
hospitalsseng  med  helt  nyt  indkøbt
sengetøj  til  hende  inde  i  stuen.  Hun
lægger sig ned i den og rejser sig ikke
mere  op  igen  fra  sengen.  Hun  enten
ikke ville  eller kunne gå på sine ben
mere.

Betty begyndte også i løbet af efteråret
2021 at  tale  i  vildelse,   højt  og  fuld-
stændigt uforståeligt talte hun med sig
selv  med  sætninger  uden   grundled,
udsagnsled og navneord. Betty kunne
begynde på en sætning og så glemme,
tror jeg, hvad det var hun ville sige, og
så  forsætte  med en  ny  sætning uden
sammenhæng med den første, med det
resultat, at hvad hun sagde blev kom-
plet uforståeligt.

Og hun råbte, ikke særlig højt, efter hjælp – hendes eneste sætning, der var forståelig
– men hun kunne ikke formulere, hvad det var hun skulle have hjælp til og til aller-
sidst kaldte hun gentagne gange på sin mor, at hun skulle komme og hjælpe hende.  

Og hun kunne slet ikke forstå, hvorfor moren ikke kom og hjalp hende i sin nød. Betty
kaldte flere gange om dagen på moren i den sidste tid, forgæves. 

Bettys sygdomsudvikling medførte, at hun ikke længere kunne huske,  at hendes mor
var død for mange år siden. Mens forældrene levede var Betty mest knyttet til sin far,
men ham kaldte hun ikke på.

Jeg forsøgte at berolige Betty ved at hævde, at moren lige var gået et øjeblik og snart
ville komme tilbage igen til hende, og nogen gange lykkedes det mig at berolige hende.

Jeg passer og plejer hende i den sidste tid som jeg havde gjort det i løbet af de sidste
fem år 24/7 godt hjulpet af de mange kommunale hjemmehjælpere, der kom op til hele
fire gange om dagen i den sidste tid, hvor  Betty kun drak kaffe, vand og spiste meget
lidt flydende kost fra apoteket frem til den 22. oktober, hvor hun blev bevidstløs og lig-
ger ganske stille og roligt i sengen med helt åben mund – muligvis på grund af vej -
rtrækningsproblemer og  helt uden feber og synlige smerter lige indtil hun døde. Jeg
vædede Bettys læber og mundhuler med vand og appelsinsaft så godt jeg kunne i løbet
af de sidste dage af hendes liv.
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80 års fødselsdagen, dødsdagen

Jeg sang fødselsdagssang til Betty om morgenen på hendes 80 års fødselsdag, men
hun fik hverken fødselsdagsgaver, lagkage eller hilsner, bortset fra et kort fra Hvidov-
res borgmester, der kom tidsnok til at Betty kunne glæde sig over det. 

Efter at have vinket et par gange med den næsten sorte højre hånd løftet op, som en
slags sidste hilsner, døde Betty hjemme tilsyneladende uden feber og smerter, dybt be-
vidstløs på sin 80 års fødselsdag, 29. oktober 2021 mellem klokken 18:45 og klokken
19:15. 

Døden skyldes  formodentlig en kombination af Alzheimers demens, Kol og andre syg-
domme så som blærebetændelse, spiseværing og liggesår. Hele fødselsdagen sad jeg
ved siden af Bettys sygeseng og holdt hende i hånden.  Jeg var gået ud i køkkenet for
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at lave aftensmad, da Betty gik bort og hendes kærlige liv og glæde forsvandt sporløst
for mig. Et liv var slut.

Det var den første gang i mit liv, at jeg har set en død person i virkeligheden. Døden
var langsom i Bettys tilfælde. Organerne satte ud en efter en i løbet af den sidste uges
tid.

Al  den  gratis  smertestillende  medicin  fra  apoteket,
kaldet  tryghedspakken,   Betty fik som terminal  pa-
tient, lige før hun døde, blev ikke brugt da hun ikke
havde dødsangst. I øvrigt var dødsdagen den samme
dato hendes mormor var død på i 1977. 

Betty insisterede over for mig på, at hun ikke ville be-
graves sammen med sine forældre – ligge på Risbjerg
Kirkegård og høre på at de skændes i al evighed, det
ville hun ikke. 

En af vores faste hjemmehjælpere sagde kort tid efter
at Betty døde, at hun aldrig havde set nogen dø så fre-
deligt, idet de fleste mennesker normalt er bange for
at dø. 

Al Bettys tøj blev efter hendes død givet til den lokale Røde kors butik.
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Tiger

Betty var meget glad for katte. Før vi lærte hinanden at kende havde hun en kat der
hed Let. 

Hun havde et par enkelte bøger om katte, hvor en af kandidaterne til hendes ynglings-
bøger var antologien: De bedste kattehistorier fra 1991 som lå på vores lille spisebord
helt frem til hun døde.  Betty havde også en enkelt roman om katte. Den franske for-
fatter Sidonie-Gabrielle Colette jalousihistorie  Katten. Grafisk Forlag, 1944. Som ju-
legave i 2020 forærer jeg Betty den amerikanske fotograf  Walter Chandohas:  Cats.
Photographs 1942–2018. Taschen, 2019. Et kunstværk af en bog i stort format på alle
måder.

Betty som ikke kunne læse tekst mere, sad og kikkede og glædede sig over bogens
fremragende fotografier af katte og børn i timevis.  

Den 1. december 2021,  altså lidt over en måned efter Bettys død,  døde hendes højt el-
skede og meget selskabelige 15 år gamle abessiner kat, Tiger, efter kort tids sygdom. 

Vi var sammen taget til Ingers Kattehjem i Glostrup den 7. maj 2018 efter en indekat.
Desværre var der ikke nogen katte da vi kom, mens men vi var der kom en ind og som
Betty senere forklarede det, talte katten meget til hende mens vi var der. Jeg sagde
nej tak til at vi skulle erhverve en formodet 11 år gammel kat med forskellige skavan-
ker og vi tog hjem uden katten.  Hele aftenen sad Betty og sagde: Den var så sød. Den
var så sød. Et par dage senere hentede jeg det elskværdige og selskabelige dyr til Bet-
tys store glæde.
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Ulykkelig. Deprim. Over Bettys bortgang. Nej. Det orker jeg ikke. Det er alt for an-
strengende at  være nedtrykt,  ked af  det  og det  kræver for mange følelsesmæssige
ressourcer og jeg er doven anlagt på visse områder. Lidt savn en gang imellem. Livet
forsætter for mig med et kæmpestort overskud af rigtigt mange gode minder fra et
halvt liv i et hjem med trygge kærlige rammer, hvor jeg udviklede hjemmesiden Det
danske Fredsakademi som desværre ikke fik den politiske indflydelse vi i sin tid hav-
de håbbet på at det ville få. 

Nu med en elendig økonomi bestående af den almindelige folkepension og boligsikring
–  hvor de faste  uoverskuelige udgifter står i kø hos den enlige folkepensionist uden
biologisk familie eller selskabelige husdyr. Jeg har dog ingen gæld endnu, men heller
ikke udsigt til ekstra indtægter efter februar 2022.

Eksempelvis modtager jeg den skattepligtige efterlevelsespension i tre måneder efter
Bettys død – og tak for det, men Udbetaling Danmark oplyser i en skrivelse, at ”ind-
komsten for november har været højere end oplyst”, hvorfor jeg har fået 506 kr. for
meget i boligstøtte som trækkes i min boligstøtte i januar 2022. Det samme er tilfæl-
det for december som fratrækkes i februar. Æv og øv. YouSee meddeler, at der er fire
regninger i kø. Ifølge en afgørelse fra Hvidovre kommune lever Betty endnu. Mit hel-
bredstillæg ophører,  ”da din og din samlevers  likvide formue ikke er oplyst”.  Ikke
noget med at besvære sig og spørge mig først om, hvor mange penge der står på konto-
en. Samleverens likvide formue er ifølge Skifteretten og Danske bank ikke mere eksi-
sterende men Bettys såkaldte formue er stadig den 20. januar inkluderet i min likvide
formue selv efter at  Bettys konto blev lukket den 16. december efter at bedemanden
blev betalt. Det hænger sammen med  efterlevelsespension, hvis sidste rate udbetales
i februar 2022. 

Elpriserne – herunder prisen for transport af strøm, varmeudgifterne, stiger i pris og
der er stigende priser på basale fødevarer ikke kun i Danmark, men globalt.  Også inf-
lationen er stigende aktuelt.  Værdien af folkepensionen og andre overførselsindkom-
ster forringes tilsvarende.

Rammerne, lejligheden, har jeg fået.  Huslejen for januar 2022 er betalt. Jeg drømmer
videre med åbne øjne som tryghedsnarkoman om at blive boende i mit hjem indtil jeg
dør. Hvordan kan man være eller forblive rask i et sygt samfund?  Hvor sundhedsvæs-
net og ældreforsorgen er underdrejet dels på grund af alt for mange års politisk be-
grundede besparelser og dels på grund af Corona, O  m  ikrom   pandemien.  Jeg er gået i
frivillig selvisolation  indtil videre på grund af de aktuelle tårnhøje smittettal – også
selv om jeg savner nogen at snakke med i løbet af dagen andre end mig selv.
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Kulturpolitik og
bibliotekspolitik i

Hvidovre Kommune 44

Betty Nielsen.
Praktiktidsopgave, Danmarks biblioteksskole, 1985

Indledning

I sin 1. maj tale 1982 udtrykker  Hvidovres borgmester sine tanker om kulturpolitik-
ken45. Det fremgår heraf, at kommunen i høj grad satser på kulturen, idet den forebyg-
ger sociale problemer.

Hvordan har kulturen det så i Hvidovre? Godt, hvis man skal måle efter hvor mange
penge der bruges. Man har et fornemt biblioteksvæsen, og Hvidovre Kulturråd46 var
det første af sin art i landet47. Der er bygget idrætsanlæg og uddelt lokaler  og tilskud
til mange foreninger48. Støtten til foreninger går ud over fritidslovens rammer49, idet
man ikke alene stiller faste, gratis lokaler til rådighed en del foreninger eller yder til -
skud til foreningernes egne lokaler, men man giver også støtte til indretning og inven-
tar i lokalerne. Dette dog under forudsætning  af at mindst 25% af medlemmerne er
under 25 år, eller det drejer sig om folke- og invalidepensionistforeninger. Dertil kom-
mer et driftstilskud svarende  til medlemskontingentet pr. medlem under 25 år, dog
højst kr. 98.60 årligt. Efter en helt ny ordning kan foreningerne få betalt sekretariats-
hjælp i form af en langtidsledig. Da ordningen er så ny, vides det ikke hvor mange, det
drejer sig om, men Hvidovre amatørscene50 har da fået en (en af deres egne medlem-
mer) og flere har søgt.

Desuden gives der støtte til lederkurser og rejsetilskud til medlemmer under 25 år.

Det er ikke noget krav fra kommunens side, at en forening ikke må være kollektivt le-
der, til gengæld kræves der vedtægter og regnskab for at få del i goderne. I mangel af
bestyrelse ser kommunens forvaltning også gerne, at der er en fast person, de kan
kontakte.

44 Hvidovreporten eller Frihedens Port.
45 Inge Larsen var borgmester i Hvidovre i perioden 1979-1993.
46 Ideen om kommunale kulturråd stammer tilsyneladende fra Norge og Sverige. Der findes ikke nogen historiske 

fremstillinger af de danske kulturråds historie.
47 Hvidovre Kulturråd   blev etableret i 1967.
48 Olsen, Anja: Foreninger og frivillige i Hvidovre Kommune i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 15. december 2021 

fra https://trap.lex.dk/Foreninger_og_frivillige_i_Hvidovre_Kommune
49 Nu: Lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og 

daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).
50 I 1955 stiftede man formelt den forening, som vi kender i dag, dog under navnet Holmegårdens Amatørscene. 
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Kort sagt, rammerne er i orden. Spørgsmålet er så, hvordan de bliver fyldt ud. Desu-
den må der ses på hvordan regeringens beskærelse  af bloktilskuddene påvirker den
lokale kulturpolitik.

Det vil være naturligt at starte med en gennemgang af Hvidovre kommunes forhold i
det hele taget.

Historisk oversigt over Hvidovre kommune

Hvidovre kommune er, som alle andre kommuner i Københavns amt, gammelt land-
brugsområde51. Endnu ligger der enkelte dele af det gamle miljø tilbage, dels i Hvidov-
res nordlige del, dels i den gamle Avedøre landsby. Grunden til det Hvidovre vi kender
i dag, blev imidlertid lagt i vort århundrede, da bolignød tvang mange af Vesterbros
arbejderfamilier til at bosætte sig ulovligt i små havehuse i Hvidovre. De var meget
lidt velkomne i bondesamfundet men udviklingen lod sig ikke stanse og ved valget i
1925 skiftede sognerådet flertal og blev socialdemokratisk52. Herefter begyndte udbyg-
ningen. Havehusbeboerne byggede parcelhuse på deres grunde efterhånden som de fik
råd. Flere flyttede til, og offentlige bygge- og anlægsarbejder fulgte trop.

Efter besættelsen begyndte de sociale boligselskaber at bygge lejligheder, og hele kom-
munen var udbygget i slutningen af 1960erne.

I 1974 overgik Avedøre fra Glostrup kommune til Hvidovre. Her var udviklingen kom-
met senere, både hvad angår paracelhuskvarterene og de endnu nyere blokbebyggel-
ser i Avedøre stationsby, og man kan med nogen god ret sige, at de fire forskellige om-
råder i Hvidovre ikke er helt ens befolkningsmæssigt set. Den nordlige del anses for et
sølvbryllupskvarter , den midterste er det i nogen grad, det sydlige Strandmarkskvar-
ter præges endnu af, at det store byggeri ”Friheden” kun er 25 år gammel, mens Ave-
døre er det nye unge kvarter. Her bor også størstedelen af kommunens indvandrere,
samt mange enlige mødre, der efter en eventuel skilsmisse  ikke har kunnet få lejlig-
hed andre steder. Huslejen er dyr med deraf følgende sociale problemer, men i øvrigt
er byggeriet udmærket, og beboerne har da den fordel, at de har adgang til Vestvolden
og andre grønne områder, idet Avedøre er mindre udbygget end Hvidovre.

Ellers præges kommunens miljø af nogle stærkt befærdede amtsveje og motorveje et
stort industriområde på Avedøre holme, samt en ikke særlig ren luft. Dette mildnes så
i nogen grad af de mange grønne haver og de pænt friserede beplantninger mellem bo-
ligblokkene. Til gengæld kan man lede længe efter ”frie” områder, idet politikerne til-
syneladende prioriterede en løsning af bolignøden højst i -50erne og -60erne og derfor
først i de senere år at tænke plads til større parkområder. Disse blev så, som Kys-
tagerparken, placeret i  randområderne, hvilket gør dem vanskeligt tilgængelige for
alle andre end de nærmest boende.

Befolkningsmæssigt set er kommunen et område præget af mange arbejdere og lavere
funktionærer. Aldersmæssigt fordeler fordeler indbyggerne sådan, at der er flere men-

51 Trap Danmarks redaktion; Andersen, Ronny; Christiansen, Eigil: Hvidovre Kommune i Trap Danmark på lex.dk. 
Hentet 15. december 2021 fra https://trap.lex.dk/Hvidovre_Kommune

52 Ved kommunalvalget i 1921 mister Socialdemokratiet borgmesterposten til SF.
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nesker i alderen fra 17-66 år end på landsplan, men til gengæld lidt færre børn og pen-
sionister. Der var i 1983 51047 indbyggere og i 1984 ca. 50500, så tallet er svagt fal -
dende.53 Hvad boligformer angår er der nogenlunde det samme antal parcelhuse  som
lejligheder. Kommunen har i dag 66 børneinstitutioner, 9 fritids- og ungdomsklupper,
5 plejehjem, 11 skoler54, 4 biblioteker, 1 teater, mange idrætsanlæg og et uoverskueligt
antal foreninger.

Politisk set har arbejderpartierne haft flertal siden 1925 og borgmesteren er derfor al-
tid socialdemokrat. Den nuværende kommunalbestyrelse er på 21 medlemmer og be-
står af 11 socialdemokrater, 5 konservative, 2 SFere,  1 radikal, 1 VSer,  og et medlem
valgt for liste Z – men han er senere, sammen med det lokale fremskridtparti gået
over til ”De frie demokrater”. I øvrigt må man vel sige, at den politiske sammensæt-
ning har været ret så præget af det socialdemokratiske flertal, selv om de landspoliti-
ske forhold med nedskæringer af de kommunale bloktilskud selvfølgelig har haft ind-
flydelse på den førte politik.

Den administrative opdeling af kulturen

Administrativt er kommunens kulturpolitik delt i 2 områder, der styres henholdsvis af
skole og fritidsudvalget  og kulturelt udvalg. Det betyder i praksis, at skole- og fritids-
udvalget ud over folkeskoler og fritidsundervisning også er ansvarlig for, hvad der i
øvrigt hører under fritidsloven, herunder idrætsanlæg, kommunale foreningslokaler
og driftstilskud til foreninger. Kulturelt udvalg har ansvaret for folkebiblioteker, kul-
turrådet, teatervirksomhed, kunstindkøb og historiske opgaver som f. eks. Lokalhisto-
rie eller bevarelse af historiske bygninger. For foreningslivet betyder det i praksis, at
de fysiske rammer bestemmes af skole og fritidsudvalget, mens de aktivitetsprægede
rammer kan høre under både dette udvalg og kulturelt udvalg, alt efter om aktivite-
terne kan kaldes interessegrupper under fritidsloven, eller om det drejer sig om en-
keltstående kulturelle aktiviteter, der så søges særskilt tilskud til.

For kulturel forvaltnings vedkommende, gør det sig gældende, at den i praksis består
af bibliotekets forvaltning og har stadsbibliotekaren som chef.55

Biblioteksvæsnet

Hvidovre kommune har 1 hovedbibliotek beliggende midt i kommunen og 3 filialer,
der ligger henholdsvis i den nordlige del, den sydlige del og i Avedøre. Det første folke-
bibliotek blev oprettet i 1931 i lokaler ved det daværende kommunekontor.  Senere
kom der et nu nedrevet hovedbibliotek beliggende hvor det nuværende hovedbibliotek
ligger, samt enkelte filialer i meget trange omgivelser.

Det nuværende hovedbibliotek, pompøst benævnt ”Medborgerhuset”, er bygget i 1972.
Selve biblioteket udfylder 6277 m2.Publikumsafdelingen, der ligger i stueetagen, be-
står af voksenudlån, børneudlån, musikafdeling, kunstafdeling og oplysning med læ-
sesal. Alt er i åben plan bortset fra en aflukket studielæsesal, der også rummer loka-

53 I 2021 boede der ifølge Danmarks Statistik i alt 53 277 indbyggere i Hvidovre.
54 Aktuelt er der 11 folkeskoler og to privatskoler.
55 Til Eva Raae Schultz den 31. oktober 1978. / : Hvidovre Kulturråd, 1978.
Festskrift udgivet i anledning af stadsbibliotekar Eva Raae Schultz's 40 års jubilæum og afsked.
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larkivet, men i øvrigt også findes håndbøger, der ikke er til udlån, ikke kun i oplysnin-
gen men også ude i systemet.  Rummet omkranses af en balkong  i 1. sals højde, hvor-
fra der er adgang til studiekredslokaler, der benyttes både til fritidsundervisning ogg
foreningsmøder. Den bagerste del af huset samt kælderen bruges til interne formål.
Disse omfatter bogtjenesten, hvorfra man betjener 5 5 plejehjem samt alle de syge og
og ældre borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket. Hvidovre hospital betjenes
derimod ikke, idet det tilhører Københavns kommune, der selv ønsker at stå for biblio-
teksarbejdet her. 

Oprindeligt rummede biblioteket også en restaurant kaldet bibliotekscafeen, men lo-
kalerne bruges nu mest til arrangementer og udstillinger, idet skiftende forpagtere af
cafeen gik fallit , og den fungerer nu kun som cafe nogle få timer om aftenen.

Udover bibliotek og studiekredslokaler rummer ”medborgerhuset” også en fløj  med en
stor sal på 570 m2. Salen kan opdeles i 3 mindre rum, der er en scene, og salen kan ud-
styres med stolerækker i flere nivuer til teater- og filmforestillinger. I kælderen findes
et alrum på 371 m2, og desuden rummer fløjen 3 musikøverum. Såvel salen som al-
rummet benyttes både af biblioteket og foreningerne til såvel kulturelle arrangemen-
ter, møder og bankospil.

Holmegårds filial er kommunens nordligste bibliotek, beliggende ved siden af en
skole og nær Hvidovre station. Bygningen er på 494 m2 og er fysisk set det mindste og
hyggeligste bibliotek. Da det ligger nær kommunegrænsen, har det mange lånere, isør
børnelånere fra Valby og Rødovre.

Frihedens filial ligger i  et  højhus ved Frihedens butikscenter. Skranke og børne-
udlån findes i stueetagen, mens voksenudlån findees på 1. sal. Det er fra 1969, udvi-
det i 1978  og er nu på 1067 m2. Børneudlånet er rimeligt hyggeligt indrettet, mens
voksenudlåner på grund af pladsmangel har alt opstillet i snorlige rækker. Dette har
til gengæld den fordel, at lånerne aldrig farer forvirret rundt efter en bestemt reol.
Der findes også en sal på 90 m2 samt en læsesal på 36 m2, der kan anvendes til mindre
foreningsarrangementer, idet den har separat udgang. 56

Avedøre filial57 ligger i Avedøre stationsby, i egen bygning og centralt ved butikker
og S-tog. Filialen er fra 1978, og der er 2265 m2 fordelt på voksen og børneudlån, samt
en sal i kælderen til bibliotekets eller foreningernes arrangementer. Desuden er der
musikøverum. Stueetagen er i  åben plan bortset  fra studieceller og enkelt  interne
rum, og i modsætning til de andre steder i Hvidovre har man her faglitteraturen op-
stillet, så bøger for voksne og børn står blandet. Desuden adskiller Avedøre sig ved at
indkøbe aviser og tidsskrifter for indvandrere, idet området skal tilgodese så forskelli-
ge lånere som chilenske flygtninge,  vietnamesiske flygtninge,  nogle få  arabere,  ju-
goslaver og grækere, en del pakistanere samt især over 400 tyrkere hvoraf de ca. 300
er af kurdisk afstamning.  Desuden indkøber man nogle børnebøger på tyrkisk, og des-
uden har man også et større udvalg af bøger fra indvandrerdepotet.

56 Frihedens bibliotek lukkes den 31. marts 2011, pga. nedskæringer.
57 Nu: Avedøre Bibliotek og Kulturhus.
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Selv om de fysiske rammer og de enkelte lokalområder kan være forskellige fra sted til
sted, så findes der naturligvis fælles retningslinjer for materialevalg og arrangemen-
ter. Som eksempel kan nævnes at Frihedens bibliotek viser mange kunstudstillinger,
ligesom Holmegårds bibliotek er særlig berømt for mange arrangementer, der kræver
brugernes direkte medvirken, hvad enten det er udflugter eller kunstnere der beder
publikum være direkte medskabende. Endelig er Avedøre kendt for for at tage ud-
gangspunkt i lokalsamfundets – herunder ikke mindst invandrenes - kultur . Hovedbi-
blioteket beskæftiger sig til gengæld med det hele.

Disse mindre forskelle skyldes forskelle i filialernes fysiske rammer, samt forskelle i
det lokale befolkningsgrundlag og vel endelig også den omstændighed at bibliotekarer
kan have særlige evner og interesser. 

Hertil kommer så, at der indkøbes både flere titler og flere eksemplarer til hovedbibli-
oteket, idet dette har langt flere udlån, hvilket skyldes, at de flere titler isør indenfor
faglitteraturen trækker lånerne til. Endelig findes musikudlånet her, og medborgersa-
lens arrangementer ligger jo også lige ved siden af hovedbiblioteket.

Økonomiske nedskæringer og deres virkning på bibliotekerne

Nu blev dette fornemme biblioteksvæsen jo opbyget i -60erne og -70erne, men de gode
økonomiske tider er forbi og sparekniven har ramt hårdt. Da selve bygningernes drift
næppe kan gøres billigere, men mindre man lukker en filial, hvilket der ikke er poli-
tisk flertal for, så er det altså materialekontoen og arrangement kontoen, der har måt-
tet holde for. Der er nedskæringer på samtlige de enkelte konti indenfor disse områder
for så vel voksen- og børneafdelinger, hvilket har medført adskillige ulemper for låner-
ne og større arbejdsbyrde for bibliotekarerne. 

For bogindkøbenes vedkommende købes der nu lidt færre titler og væsentligt færre
eksemplarer. Det medfører så den ulempe, at der bliver flere reserveringer, foruden
det, at udvalget af bøger bliver mere snævert, idet man ikke bare har måttet hæve
kvalitetsgrænsen i den ”nedre” ende af skalaen, men det hænder også, at man afviser
kvalitetsmæssigt gode bøger med begrundelsen, at de vil blive for lidt udlånt.
 
 Musikbånd, plader og lydbøger er også nedskåret, hvilket medfører samme ulemper.
Mange tidsskrifter er blevet opsagt og for alle området gælder det, at der heller ikke er
råd til suppleringer af udslidt materiale.

Disse forringelser rammer både voksen- og børneudlånet,  men for børnebibliotekets
vedkommende har andre forhold også ramt hårdt. En del af børnebibliotekets arbejde
består nemlig i at betjene kommunens børneinstitutioner, har dette medført øges pres
på bibliotekernes bogbestand og på personalets arbejdskraft. Da øget personalenorme-
ring og øgede materialebevillinger ikke kunne opnås, måtte man fra bibliotekets side
skride til at rationere det antal bøger en børneinstitution kan låne.

Dertil kommer så, at man fra kommunens side har hævet antallet af dagplejemødre.
Disse dagplejemødre har, i modsætning til institutionerne ikke kunnet få bragt bøger
hjem. Til gengæld benyttede de sig så i høj grad af bibliotekernes aktivitetsrum, hvor
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en ansat pædagog beskæftigede børnene. Disse pædagogtimer er nu blevet beskåret,
hvilket i praksis betyder at man har lukket totalt for aktivitetsrummene på hovedbi-
blioteket og Frihedens filial (der var ikke sådanne aktiviteter på Holmegårds filial).
Nu er kun aktivitetsrummet på Avedøre bibliotek bevaret, idet man fra kommunal
side går ud fra, at der er flere sociale problemer i Avedøre, så her ofrer man traditio-
nelt mere på at beskæftige børnene.

Lukningen af aktivitetsrummene, især det på hovedbiblioteket, affødte stærke prote-
ster og jeg oplevede selv næsten dagligt små og større børnelånere, der spurgte om det
ikke snart blev åbnet igen. Dertil kunne man måske indvende, at bibliotekerne ikke
skal fungere som en konkurrent til  institutionerne, men foruden dagplejemødrenes
problemer er der også det problem, at mange børn bliver meget tidligt udmeldt af fri-
tidshjemmene på grund af øgede takster, og disse børn er så henvist til at blive be-
skæftiget enten i fritidsklupper eller på biblioteket.

Kontoen for aktiviteter i almindelighed er naturligvis også nedskåret for både børn og
voksne. Således har hovedbibliotekets jontaktafdeling fået fjernet et beløb på 1000000
kr., der var øremærkede til arrangementer i medborgersalen. Nu betyder dette natur-
ligvis ikke, at Hvidovres biblioteksvæsen pludseligt er blevet landets dårligste, eller at
det er på sammenbruddets rand. Man har stadig høje  udlånstal, og hvad angår sam-
menligning med andre har de jo også skåret ned. Åbningstiderne er også rimelige, idet
der er åbent fra 10-20 på hverdage, fra 10-15 om lørdagen. I sommertiden lukker man
dog en time tidligere. Kun Holmegårds filial åbner først kl. 13 3 dage om ugen.

En enkelt nyskabelse er  der også blevet råd til, idet man på hovedbiblioteket forsøgs-
vis har oprettet et videoværksted, hvor borgere kan henvende sig, hvis de har lyst til
at forsøge sig med dette nye medium under kyndig vejledning.

Referat af paneldiskussion  med medlemmer af kulturelt udvalg

I forbindelse med den landsdækkende kulturoffesiv i efteråret -84 afholdt Hvidovre
hovedbibliotek et såkaldt brugermøde, et møde hvor et panel bestående af 3 medlem-
mer af kulturelt udvalg repræsenterende henholdsvis Socialdemokratiet (ved udvalgs-
formanden), SF og de konservative besvarede spørgsmål fra fremmødte borgere.

Mødet startede med et oplæg fra hver af de 3 politikere, hvori de fremlagde deres og
deres partiers tanker for kulturlivets fremtid i Hvidovre. 

Først udtalt SFs repræsentant, at bøger ikke var det eneste egnede materiale på bibli-
otekerne, idet man burde følge med den moderne teknologi og også indføre f. eks. vi-
deo, da dette område ellers ville blive overladt til det private erhvervsliv,  hvilket ville
blive en form for monopolisering – der burde være konkurrence fra bibliotekerne.  Kul-
tur og oplysning var nemlig nødvendigt, for at demokratiet kunne fungere.

Dernæst erklærede den konservative repræsentant, at kommunen havde mange udgif-
ter, og kulturen var jo kun en af dem. Hun var af den opfattelse, at bibliotekets pri-
mære opgave var bogudlån  - og her burde bibliotekerne prioritere så ventelister und-
gås (!). (Her kan man så spørge sig selv, om hun mener der burde indkøbes hundredvis
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eksemplarer af ”Tornfuglene”, og som konsekvens af denne udgift så afvise mere lødi-
ge bøger?) . I øvrigt mente hun, at befolkningen efterhånden ændrede alderssammen-
sætning, så her måtte især bogtjenesen bevares og styrkes, mens de øvrige kulturelle
tilbud som udstillinger med mere burde man forsøge at bevare. 

På spørgsmål fra salen om hvorfor de konservative godt ville anerkende musik i form
af noder men mente, at musik på plade ikke hørte hjemme på biblioteket, at musik
kunne man høre i radioen. (man frygter næsten, at det næste bliver at litteratur og te-
ater kan klares via radioens middagsfølgeton og TV-teatret). 

Til slut talte den socialdemokratiske udvalgsformand, der mente at fremtidens sam-
fund ville blive et fritidssamfund med deraf følgende øget behov for kultur. Her havde
Hvidovre kommune gode tilbud, men der var forsømmelser omkring lokalhistorisk ar-
kiv og et museum. Fremtidens kulturliv måtte omfatte mere aktive borgere, idet kul-
turlivet også var foreningernes ansvar – dog skulle det professionelle kulturliv natur-
ligvis bevares. Hun var endvidere tilhænger af, at bibliotekets tilbud blev udvidet med
video, kunst o.s.v. Dog var der jo beklageligvis hensynet til økonomien. På et spørgs-
mål fra salen om hvorfor kommunen ikke bare brød regeringens dekret og lavede mere
kultur, svarede hun, at man ikke kunne bryde loven – kun protestere mod den.

Da et flertal af de fremmødte  tilhørere var enten foreningsformænd eller mennesker
med personlig interesse i kulturlivet, satte dette selvfølgeligt sit præg på den efterføl-
gende debat, der i øvrigt drejede sig om kommunens kunstindkøb og bibliotekernes
materialevalgspolitik. Hvad indkøbet af skulpturer til opstilling på offentlige pladser
angår har valget jo traditionelt ofte skabt kritik, og Hvidovre er ingen undtagelse her.

For kunstindkøbenes vedkommende afviste politikerne mere eller mindre at ekspert-
hjælp var nødvendig – man klarede sig med at rådspørge bibliotekarerne fra kunstaf-
delingen. I øvrigt var man heller ikke interesseret i et forslag om, at borgerne kunne
stemme om hvilke  kunstværker,  der  skulle  indkøbes,  idet  formanden for  kulturelt
udvalg erklærede, at brugerne jo var repræsenteret ved de folkevalgte. Dog var SFs re-
præsentant mere åben overfor folkelig indflydelse.

De fremmødte borgeres kritik af biblioteket gik på at bøgerne var for gamle og slidte,
at aktivitetsrummet for børn var lukket, samt at arrangementer for voksne om afte-
nen lukkede på klokkeslæt, hvorved man kunne opleve at en spændende debat blev af-
brudt. Desuden var der den obligatoriske borger, der klagede over, at nogle bøger og
tegneserier var pornografiske,  og burde medlemmerne af  udvalget  ikke kontrollere
dette?

Politikernes udtalelser var derimod mere interessante, idet de jo nærmest må siges  at
udgøre en programerklæring for kommunens kulturpolitik. Her hæfter man sig sig
selvfølgeligt mest ved det socialdemokratiske program, idet dette parti har den største
indflydelse. Desværre kommer man ikke uden om, at selv om den socialdemokratiske
formand for kulturelt udvalg var progressiv på de fleste punkter, så spillede økonomi-
en som sædvanlig en stor rolle, hvilket meget vel kan medføre den ikke usædvanlige
situation, at et politisk parti  kan påberåbe sig at have alle de gode intentioner, som
desværre ikke føres ud i livet på grund af udefra kommende årsager. Til gengæld kan
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man så fastslå, at kommunen ikke sparede på biblioteksvæsnet i de gode tider, hvilket
vel så tages som bevis på at viljen er der.

En anden ting man må hæfte sig ved, er udvalgsformandens udtalelse om, at borgerne
skulle være aktive, idet kulturlivet også var foreningernes ansvar. Hidtil har jeg mest
beskæftiget med den del af den autoriserede kommunale kulturformidling, som fore-
går i bibliotekernes regi. Grundlaget for den er som bekendt ikke bare de kommunale
bevillinger, men nok så væsentligt først ogg fremmest bibliotekslovens krav om alsi-
dighed. Anderledes med foreningerne. Her kan man hyppe private kartofler – i hvert
fald så længe man selv betaler. Det sidste er selvfølgeligt en delvis illusion. , idet al
aktivitet koster penge, og de fleste foreninger ville stagnere totalt uden penge udefra.

Når man skal se på udtalelsen om foreningernes ansvar, kan synspunktet derfor vur-
deres forskelligt: Er meningen at kommunen vil give folket mere indflydelse, eller prø-
ver man at overlade kulturen til det private initiativ – eventuelt for at spare penge?
Her ville det selvfølgeligt have været muligt at spørge politikerne, men det er som re-
gel mere oplysende at se på, hvad de har gjort, end at høre på hvad de sger de vil gøre
– så jeg har altså valgt at se på den hidtidige udvikling indenfor foreningslivet. De
Hvidovre kulturråd er foreningernes samlende organisation, vil det være en naturlig
begyndelse.

Hvidovre kulturråd

Hvidovre kulturråd blev stiftet den 14. februar 1967 på foranledning af den daværen-
de formand for kulturelt udvalg, der var valgt til kommunalbestyrelsen for SF58 men
på daværende tidspunkt i en periode var gået over til VS. Det skulle bestå af repræ-
sentanter for de lokale foreninger og organisationer og var den første af sin art i lan-
det. Formålet var, dengang som nu, at være ide og miljøskabende, at arbejde for kultu-
rel udvikling og forståelse, at fremme menneskeligt samvær og trivsel  samt at rådgi-
ve og støtte de tilmeldte foreninger og organisationer. Arbejdsgrundlaget skal være at
rådgive kulturelt udvalg samt at være initiativtager overfor kommunens borgere. Det
har selvfølgeligt været forskelligt i hvor høj grad, man har kunnet leve op til det hele,
men kulturrådet har da i tidens løb kunnet tage æren og ansvaret for mange kulturel-
le opgaver.

En af de første opgaver var blandt andet at få dannet en teaterforening59, men ellers
har kulturrådet mest gjort sig bemærket ved at stå for større og mindre kulturelle ar-
rangementer, oprette nærradioen samt sidst men ikke mindst ved at bevillige tilskud
til de enkelte foreninger, når disse ønskede at afholde offentlige arrangmenter om-
kring et emne.

Grundlaget for kulturrådet er de tilsluttede foreninger, organisationer og institutio-
ner, og da medlemskabet er gratis er tilslutningen stor. Der er alt som f. eks. Idræts-
foreninger, politiske partier, fagforeninger, hjemmeværnet, børneinstitutioner, menig-
hedsråd, hobbyklupper o.s.v. Beretningen fra kulturrådets 15 års jubilæumsskrift rø-

58 SF Hvidovre blev dannet i 1959. Samme år som SF (Socialistisk Folkeparti) blev grundlagt, hvilket også skete i 
Hvidovre, nemlig på et stiftende landsmøde på Holmegårdsskolen den 15. februar.

59 Hvidovre Teaterforening oprettet i september 1968, hvor den stiftende generalforsamling blev afholdt.
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ber da også at starten var svær idet det tog tid at få svejset så forskellige medlems-
grupper sammen.

I 1984 var der 261 medlemmer.

Kulturrådet har biblioteket som sekretariat, og foreninger og organisationer med un-
der 300 medlemmer kan gratis få trykt et vist antal meddelelser til medlemmerne år-
ligt ved indlevering på biblioteket. Før var det gratis for alle foreninger uanset stør-
relse, men af besparelsesgrunde må større foreninger nu selv betale. Dertil kommer at
man i høj grad benytter sig af bibliotekets kontaktafdeling, idet mange af kulturrådets
arrangementer foregår på bibliotekerne. Økonomisk modtager rådet et årligt beløb fra
kommunen, som forretningsudvalget så kan disponere over.

Kulturrådet ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af 9 medlemmer og 3
suppleanter, der dog også deltager i møderne. Forretningsudvalgets medlemmer væl-
ges på det årlige planarmøde, hvortil alle medlemsorganisationer kan sende en repræ-
sentant. Hver forening har en stemme uanset foreningens størrelse, og udvalgets med-
lemmer vælges for 3 år ad gangen, så det kun er det halve forretningsudvalg, der er på
valg hver gang.

Ifølge reglerne må hver forening kun besætte en plads i forretningsudvalget. Dette er
imidlertid  umuligt  at  overholde  i  praksis,  idet  aktive  foreningsfolk  gerne  er  Tor-
denskjolds  soldater.  Et  blik  på det  nuværende  forretningsudvalgs  sammensætning
afslører for enhver lokalkendt, at af de valgte medlemmer og suppleanter (12 perso-
ner) 7 af dem også socialdemokratiet – selv om de naturligvis officielt for grundejerfor-
eninger og lignende. Derudover er det 2 konservative, 1 SFer, og en kommunist.  Den
sidstnævnte er i øvrigt den eneste af de politiske aktive,, der er valgt for sit parti ogg
ikke for  en anden forening.  .´Nå,  mange foreningsmænd er socialdemokrater her i
kommunen. Som et medlem af en fotoklup i Hvidovre engang sagde til mig: ”Det kan
godt være formanden ikke er særlig skrap til at fotografere, men nu er han altså soci-
aldemokrat. Så skal de helst være noget ved musikken, og vi andre regner med, at det
går nemmere med at få noget fra kommunen, når han er formand”. Om den sidste be-
regning holder stik skal jeg lade være usagt.

Under alle omstændigheder er medlemmer af kulturrådets  forretningsudvalg ikke
bare  valgt  som foreningsrepræsentanter,  men også i  høj  grad som enkeltpersoner.
Ganske vidst er det prestigemæssigt fint for en forening at være repræsenteret her,
men det er langtfra altid foreningernes øvrige medlemmer interesserer for at blive in-
formeret, og forretningsudvalgets møder er i øvrigt belagt med referatforbud.

De enkelt foreninger kommer til gengæld ind i billedet, når der arrangeres noget af
særlig interesse for dem. Her har man har man haft mange gode ting i årenes løb,
hvor en eller flere foreninger i samarbejde med kulturrådet har kunnet vise film eller
holdt debataftener, som regel på bibliotekerne. Det kan så være forskelligt om forenin-
gerne har taget initiativet  og kulturrådet har støttet, eller om det er omvendt, at kult-
rådet  har fået ideen og foreningerne har hægtet sig på. Begge dele forekommer, men
det fremgår som regel ikke af programmet.
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Udadtil, for ikke foreningsaktive mennesker, står kulturrådet nok først og fremmest
som arrangør af de helt store kendte begivenheder.. Man var i sin tid med til at tage
initiativ  til ”Rebæk festivalerne”  - en art mini-Roskilde festivaller, som især den for-
rige stadsbibliotekar stod fadder til, man har arrangeret med Sjællandske symfonior-
kester og endeligt  har  man skaffet  flere teateropførelser til  kommunen. En anden
kendt sag var oprettelsen af Hvidovre nærradio. Benyttelsen af bibliotekerne har væ-
ret helt  naturlig,  og ifølge arbejdsgrundlaget samarbejder man nært med kulturelt
udvalg – men her er der jo også sørget for at det politiske flertal er ens begge steder.
En af de omstændigheder, der har præget kulturrådets arbejde mest de sidste år, er
nok den  den kommunale nedskæring af budgettet. Her er bevillingerne til rådets ar-
bejde blevet nedskåret med 40% siden 1982. Dette betyder ganske enkelt, at de ting
man foretager sig er andre end de var for nogle få år siden, selv om hvad man vil støt -
te selvfølgeligt også i udpræget grad er et holdningsspørgsmål.

Støtten til mindre foreningsarrangementer er blevet meget lille, og det rammer først
og fremmest de mindre folkekulturelle foreninger, mens idrætsforeninger på det nær-
meste er ligeglade, idet de henter deres støtte i skole- og fritidsforvaltningens drift-
stilskud.

Før i tiden blev mange af kulturrådets arrangementer overført i biblioteksregi rent
regnskabsmæssigt, idet man så kunne opnå refusion efter aftale med bibliotekstilsy-
net (når det drejede sig om kulturelle arrangementer). Denne refusion samt ved andre
lejligheder entréindtægter betød så et yderligere tilskud til kulturrådets midler.

Efter overgangen til bloktilskud har dette ændret sig. En af de store udgiftsposter er
nu et såkaldt foreningsmarked, idet et flertal af forretningsudvalgets medlemmer at
gøre rådets arrangementer mere folkelige og vedkommende for foreningerne.  Dette
foreningsmarked er så blevet flyttet væk fra bibliotekerne, som man normalt benytter
og er i stedet henlagt til Strandmarkens Idrætscenter, idet at man på den måde har
håbet på, at få idrætsforeningerne gjort aktivt interesserede i kulturrådssamarbejdet.
Selve foreningsmarkedet består i, at alle interesserede foreninger får en bod, hvor de
kan udstille og eventuelt demonstrere, hvad de nu beskæftiger sig med.

Modstanderne af foreningsmarkedet hævder til gengæld, at det er Tordenskjolds sol-
dater, der går rundt og beser hinandens arbejde, og at foreningerne hellere burde ud-
stille på bibliotekerne, hvor de kan få sekretariatshjælp til trykning og udstilling, dels
vil blive set af andre end de i forvejen foreningsaktive. Desuden hævdes det, at det er
forkert at bruge foreningspengene på et enkelt årligt arrangement. Endelig har man
såmænd alligevel ikke formået at inddrage idrætten i arbejdet, idet man sidste kom til
at lægge datoen, så markedet kolliderede med en større sportsbegivenhed i TV – og så
blev idrætsfolkene hjemme foran fjernsynet.

En af de ting kulturrådet selv har arbejdet ivrigt for er Hvidovre nærradio. Den fik
60.000 kr. af kulturrådets midler til anskaffelse af materialer, da den startede i 1982,
og den får fast 30.000 kr. af kulturrådets penge til driften. Hvidovre nærradio funge-
rer i sagens natur anderledes end for eksempel Hvidovre avis. Denne, et privat fami-
lieforetagende, er udkommet i Hvidovre siden 1946. I vore dage udkommer den ugent-
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ligt i 3 sektioner, Det mest betegnende man kan sige om den er, at den er meget lokal-
patriotisk, samt at redaktøren (ejeren) er meget sportsinteresseret.

Nærradioen er ikke afhængig af annoncører, og desuden er mediets form jo helt ander-
ledes.  Udsendelserne omfatter både interviews,  rapportager og debatter,  hvor flere
mennesker kommer til orde – og det sidste er jo en form, der egner sig bedre for radio
end for aviser. Alle aktuelle problemer tages op, og foreningslivet er højt prioriteret.
Dog er det et spørgsmål hvor meget den aflyttes undtagen om søndagen altså for da er
der radiobingo i samarbejde med den lokale Lions klup.

Hvor nærradioen var et direkte initiativ fra kulturrådets side – selvfølgelig i samar-
bejde med interesserede mennesker – så var oprettelsen af Hvidovre teaterforening en
opgave, der blev pålagt kulturrådet fra kulturelt udvalgs side. Teaterforeningen an-
sætter direktør og administrerer budgettet, herunder de kommunale tilskud. Teatret,
der er bygget i sammenhæng med en kommuneskole, har både  en egenproduktion og
opførsel af teaterforestillinger udefra. Rummet anvendes dog også af og til til skolens
formål.

En udløber af teatret er Hvidovre børneteater, der dog nu er omdøbt til Vestvoldens
egnsteater, idet man har sammensluttet børneteatrene i Hvidovre, Brøndby og Rødov-
re. Deres forestillinger vises dog tit i medborgerhuset, nok fordi det ligger mere cen-
tralt.

Dertil kommer så Hvidovre musikråd, der egentligt er en udløber af kulturrådet. Mu-
sikrådet beskæftiger sig mest med at arrangere rytmiske musikbegivenheder, mens
kulturrådet stadig står for koncerter med f. eks. Sjællandske symfoniorkester. Under
kulturoffensiven i efteråret arrangerede musikrådet således et såkaldt lydværksted på
hovedbiblioteket, hvor børn og voksne kunne spille sammen på kaffekander, vandrør
o.s.v.

Da Hvidovre i mange år var uden en kommerciel biograf oprettes Hvidovre filmklup,
der viste sine film i medborgersalen. Her kan man for et lavt kontingent og en lav en-
tre komme billigt  biografen 1-2 gange om ugen, og i de første år var programmet sær-
deles lødigt. Senere gik man over til, at lade medlemmerne råde over det kommende
program, og så blev de viste film mere underfoldende.

Endeligt er der kunstforeningen, der foruden at være en traditionel kunstforening for
medlemmerne også arrangerer kunstudstillinger. Diisse udstillinger arrangeres ofte
på Frihedens bibliotek, og foreningens udstillinger modtager kommunal støtte.

Da kulturel forvaltning  findes på biblioteket benytter teaterforeningen, musikrådet
og kunstforeningen naturligvis biblioteket. En anden forening, der er aktiv her er lo-
kalhistorisk forening, der i høj grad benytter sig af lokalhistorisk arkiv. Arkivet er så
igen på sin side afhængig af, hvad borgerne i kommunen indleverer af materiale. Gan-
ske vist har arkivet sit eget budget afhængig af bibliotekets, men en vis sammenhæng
er der, da det ikke  alene er beliggende på hovedbiblioteket, men arkivaren er også en
bibliotekar herfra.
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Anderledes med de andre foreninger i kommunen. De er for de flestes vedkommende
opstået uden kommunal bistand og henter de fleste af deres tilskud hos skole- og fri-
tidsforvaltningen, de bør derfor behandles for sig selv.

Foreningslivet i Hvidovre

Det er ikke for meget sagt, at Hvidovre har et blomstrende foreningsliv. Foreningerne
kan naturligvis opdeles på flere måder, som f. eks. Efter helt lokale tilhørsforhold, el-
ler de kan opdeles efter formål.  Her vil  en opdeling efter formål,   altså hoppy-  og
idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger,  og endelig foreninger der arbejder for
at få noget ændret i samfundet, være naturlig. Ganske vidst kan det ikke undgås, at
nogen af dem overlapper hinanden.

Hvis man starter med lokalområdet, vil det typisk være præget af en større blokbebyg-
gelse bygget indenfor de sidste 30 år.  Da bebyggelsen var helt ny, var der problemer
med beboerne, der følte sig rodløse, og der blev derfor snart oprettet flere forskellige
hobbyklupper. Der er i dag ikke mange nyere bebyggelser med respekt for sig selv, der
ikke har en boldklup, en bryggerklub og en fotoklub. Det er bare minimum, idet der de
fleste steder er flere, f. eks. Pensionistlubber,  walkie-talkie klubber, billiard klubber,
lystfisker klubber o.s.v. Formålet med klubberne er som regel i lige så høj grad det so-
ciale samvær, som det er dyrkelsen af selve den hobby det drejer sig om,, hvilket vil
sige, at det måske ikke er her, man melder sig ind, hvis man er  helt suveræn på det
pågældende område. Så vil man nok vælge større foreninger indenfor det pågældende
område. En undtagelse er måske tildels boldklubberne, der ifølge deres lokale belig-
genhed  tiltrækker børnene i området. Her dyrkes konkurrenceidræt og elitefodbold
for børn på samme vis som i større klubber.

Et særkende for alle disse foreninger oprettet i beboerregi er, at de aktive medlemmer
for langt de flestes vedkommende er mænd, men her danner dog pensionistklubber og
og bryggerklubber en undtagelse – vinbrygning er jo også beslægtet med madlavning.
Ellers må kvinderne dække deres behov for socialt samvær på legepladsen eller i den
fælles vaskekælder. 

Der findes naturligvis også hobbyklubber ,  der henter medlemsgrundlaget fra hele
kommunen. Her dyrkes måske mere sjældne hobbies, eller niveauet er måske lidt hø-
jere end i  beboerklubberne. Nogle af disse foreninger har egne lokaler.  Dog er der
mange foreninger, der ønsker lokaler men ikke  har det.

Beboerforeningerne har til gengæld ofte lokaler. Nogle steder har de til huse i bebyg-
gelsens kælderlokaler, andre steder har de sprængt rammeren her og har fået lokaler i
kommunale ejendomme i nærheden. I Avedøre stationsby har Hvidovre kommune fra
starten indset problemet, så her har foreningerne fået lokaler evt. i form af en lejet lej -
lighed, og for de flestes vedkommende betalt af kommunen.

Økonomisk får beboerklubber de samme driftstilskud som andre foreninger i kommu-
nen. Der kan dog også være bebyggelser som f. eks. Friheden, hvor man støtter via et
mindre beløb over huslejekontoen, selv om medlemmerne ikke alle bor i bebyggelsen,
idet beboerne fra de omkringliggende paracelhuskvarterer også tit melder sig ind.
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Fælles for disse hobbyklubber er, at de ikke er meget udadvendte. Til gengæld kan en
beboerklub godt være andet end en hobbyklub, og så tegner billedet sig anderledes. En
undtagelse er således Stationsbyens amatørscene, der også har en børnegruppe, og
”livskvalitetsforeningen”, der også har hjemme i Stationsbyen. Den sidstnævnte vok-
sede ud af et arbejdsløshedsprojekt på Avedøre bibliotek, og foreningen har gjort sig
bemærket ved en ”mal byen råd” aktion, hvor man malede farvestrålende kolonihave-
motiver på læskurene ved stationsbyens busstoppesteder. Denne aktion blev i øvrigt
støttet økonomisk af kulturrådet Men bortset fra disse undtagelser, så er beboerfore-
ningernes arrangementer ikke offentlige, med  undtagelse af diverse ”høstfester” og
lignende, der skal skaffe penge, og det er også en undtagelse, at en beboerklub ikke er
en hobbyklub.

Idrætsforeninger

Idrætsforeninger er naturligvis heller ikke kun i beboerregi, men findes også for hele
kommunen. Idrætsanlæggene er mange, omend der savnes flere, og de fleste ligger i
kommunens sydlige del samt i Avedøre, mens den nordlige del er forfordelt her. I de
største idrætsforeninger træffer man også eliteidrætten, men flertallet af medlemmer-
ne er naturligvis ikke på førsteholdet. Til deres rådighed har de foruden skolernes an-
læg, et stadion i henholdsvis Hvidovre og Avedøre, 2 svømmehaller, 1 isstadion og di-
verse haller til indendørs sport.60

Børne- og ungdomsforeninger

Børne-  og  ungdomsforeningerne  består  overvejende  af  spejder  organisatoner   eller
børneafdelinger i f. eks. idrætsforeninger. Desuden er der Stationsbyens amatørscene,
der har en børnegruppe, hvor der opføres stykker, skrevet af foreningens formand.
Desuden er børn og unge velkomne i mange voksnes foreninger, eftersom bet betyder
adgang til driftstilskud. Under alle omstændigheder har foreningerne det til fælles, at
de er oprettet og ledet af voksne. Den eneste organisation for børn, der er oprettet og
styret af børnene selv, er Hvidovres fælleselevråd Det er tl gengæld nærmere en en
slags fagforeningsbestyrelse end en decideret børneforening med aktiviteter. Udadtil
har de til gengæld været repræsenteret i kulturrådets forretningsudvalg. Fælleselev-
råddet har et lokale på en kommuneskole og modtager 10.000 kr. årligt i kommunal
støtte, selv om det går ud over loven om elevrepræsentation, idet den taler om elevråd
på de enkelte skoler og ikke om en en fælles organisation for kommunens elevråd.

Hertil kommer så de politiske ungdomsorganisationer, der naturligvis også er selvsty-
rende. Heraf har kun KU og DKU haft lokaler i årevis, idet de andre sygnede hen af
mangel på medlemmer og derved mistede lokalerne. Et par motorcykelklubber har
også lokaler.

60 Betty overser sejl- og rosporten i Hvidovre.
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Foreninger der arbejder på at ændre noget i samfundet

Den sidste form for ungdomsforeninger hører måske nærmere hjemme her, hvor man
go også træffer de politiske partier, Folkebevægelsen mod EF i Hvidovre, Hvidovre for
fred og  Hvidovre  kvindegruppe.  Hertil  kommer,  at  foruden foreningen NOAH har
mange grundejerforeninger og lejerforeninger taget aktivt del i miljødebatteer om f.
eks vejlukninger.’

Folkedanserforeninger, lokalhistorisk selskab og Hvidovre amatørscene er vel ikke di-
rekte samfundsædrende, men virker alligevel indirekte ved den kulturelle påvirkning.

Af disse foreninger er det især de, hvis aktiviteter kræver det, der har faste lokaler,
mens de hvis aktiviteter består af møder omkring en fastlagt dagsorden klarer sig med
at låne lokaler på skoler eller på medborgerhuset.

Kommunal indflydelse i foreningslokalerne

Nu kunne man jo mest få det indtryk, at faste kommunale lokaler tildeles efter 2 kri -
terier: Af foreningen er en børne- og ungdomsorganisation eller at dens aktiviteter er
af en sådan art, at de kræver faste installationer. Helt så enkelt er det bare ikke. Gan-
ske vist ønsker Hvidovre kommune at hale børn og unge væk fra gadehjørnerne, og
man begunstiger i høj grad idræts- og hobbyforeninger for alle aldre, men år det drejer
sig om foreninger, hvis formål ikke er i overensstemmelse med den officielle politik,
ser billedet straks noget anderledes ud.

Et oplagt eksempel herpå er, hvordan det gik foreningen HIPS (Hvidovre ikke-partipo-
litiske samling),   der  var en overvejende ungdomsforening,  styret  af  de unge selv.
HIPS fik i 1974 tildelt lokaler bestående af større sal, vestibule og kælder i en centralt
beliggende nedlagt restaurant. Køkken delte de med en pensionistforening i tilstøden-
de lokaler. Dertil fik de en sum på 30.000 kr. til indkøb af inventar. Denne sum blev
øjeblikkeligt brugt til anskaffelsen af en fornem skrivemaskine, et trykkeri og andre
grafiske hjælpemidler. Hvad møbler angår, klarede man sig udmærket med skrabsam-
men og restaurantens udslidte inventar.
 
I de følgende år blev snart sagt ethvert samfundskritisk skrift af lokal tilsnit trykt på
HIPS trykkeri, idet HIPS gik stærkt ind for samarbejde med andre foreninger og me-
get gerne lånte lokalerne ud61. Her foregik HIPS egne beatmusikarrangementer som
andre foreningers arrangementer,  og lokalerne var meget brugt af folkedansere og
musikalske foreninger. Huset Risbjerggård var kort sagt forsamlingshus på brugernes
egne betingelser, idet man kunne låne det til hvad som helst, når bare man fejede gul-
vet efter sig og ikke spillede musik for åbne vinduer af hensyn til naboerne. Her kunne
foreningerne også selv tjene på ølsalget, hvor man kun skulle indhente politiets til-
ladelse, i modsætning til medborgerhusets sal, hvor Bibliotekscafeen havde eneret på
salg af øl.

61 Andre grupper der benytter forsamlingshuset i samarbejde med HIPS. I: Til Skole- og fritidsudvalget, 22. november
1976.
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Med i billedet hører måske, at nogle foreninger klagede over, at lokaler og inventar
var for slidt og snavset, hvilket afholdt dem fra at bruge Risbjerggård, mens andre
netop fandt, at det var en fordel at kunne være aktive uden hensyn til for pæne lokaler
og dyrt inventar.

Sidst i -70erne holdt man ”alternative” byfester flere år i træk. Disse byfester, der blev
til på initiativ af HIPS omfattede invitationer til alle medlemsorganisationer i kultur-
rådet, men i praksis deltog der flest af de foreninger, der ønskede at ændre noget i
samfundet. Programmet bød på både underholdning og paneldiskussioner om f. eks.
bistandsloven og arbejdsløsheden i lokalsamfundet. Kulturrådet støttede med øremær-
kede penge til musikken, og resten af økonomien blev klaret ved salg af drikkevarer.
Det hele var en skøn blanding af amatører, der optrådte skiftende med professionelle,
og der bredte sig boder  i både salen og den gamle krohave med budskaber fra så vel
politiske partier som græsrodsbevægelser.

Efter en påsat brand, der ødelagde kælderen, blev HIPS imidlertid frataget Risbjerg-
gård i 1980 og tilbudt små uegnede lokaler andetsteds. Risbjerggård blev så brandsik-
ret og lagt direkte ind under skole- og fritidsforvaltningen. Det eneste der nu adskiller
det fra andre formaliserede lokaler til udlån er, at der er længere åbningstid end på
skoler og biblioteker, og at ølsalget stadig er brugernes egen indtægt.

Nu blev alt dette naturligvis ikke begrundet med, at aktivisterne var ”uønskede”. Der
blev brugt helt andre argumenter som f. eks. De sædvanlige trusler mod foreninger
med lokaler, gående ud på at anklage dem for at lokalerne ikke blev nok benyttet, og
at der var for mange udenbys brugere.

En ting står i hvert fald fast. Siden man fra kommunal side så, hvordan HIPS brugte
de penge, de fik til at etablere sig for, har Hvidovres foreninger kun fået øremærkede
penge over den konto. Man kan efter behov søge om inventar, men indkøbene ses helst
forvaltet af kommunens indkøbskontor,  hvilket begrundes med økonomi – og for møb-
leringens vedkommende – brandhensyn. Skrivemaskiner og hobbyudstyr kan søges,
men især skrivemaskiner må endelig ikke være for flotte.

På nuværende tidspunkt findes der altså ikke mere et stort fælles brugerstyret lokale
i Hvidovre. De få steder, der ikke er formaliserede, er alt for små til at kunne erstatte
Risbjerggård. Byfester er også blevet sjældne, bortset fra butikkernes evindelige fød-
selsdagsfester, hvor der tilbydes industrikultur.

Sammenfatning

Da Hvidovre  kommune  er  en  forstadskommune med dels  parcelhuskvarterer,  dels
større blokhusbyggerier men mange mennesker anbragt på et forholdsvis lille areal,
og de få rekreative områer er anbragt  i kommunens udkanter, er de tilsyneladende
ikke meget at foretage sig indenfor kommunegrænsen. Dette kunne så resultere i rod-
løshed og manglende tilknytningsforhold til lokalområdet. Når dette langt fra er til-
fældet, skyldes det en helt bevidst kulturpolitik fra kommunens side. Samtidig har
borgmesteren udtalt, at ”støtte til kulturen sparer andre steder” (Hv. Avis 5/5/1982) .
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Som en følge af denne instilling bruger kommunen mange penge på foreninger, kultu-
relle arrangementer idrætsanlæg og en stort biblioteksvæsen.

   Det kan diskuteres, hvor aktivt kulturelt udvalg selv tager initiativer, idet en række
opgaver uddelegeres tl kulturrådet, men det er til gengæld oprettet på kommunalt ini-
tiativ, og en del af de opgaver det har udført, har det fået pålagt af kulturelt udvalg.
Biblioteksvæsnet står ganske vist direkte under udvalget, men her er den daglge le-
delse overladt til forvaltningen, det vil sige biblioteket selv. . Det gælder dog for både
kulturrådet, teaterforeningen, bibliotekerne etc. at kommunalt udvalg og kommunal-
bestyrelsen beslutter økonomien, med andre ord de sætter rammerne, men overlader
det til andre at fylde dem. Om det kan kaldes aktivt, kan nok diskuteres. 

Idrætten, der har særdeles gode forhold, administrerer selvfølgeligt sig selv – sådan
da. De ydre rammer, idrætsanlæggene, hører jo under skole- og fritidsforvaltningen.
Der tildeler lokaler. Her kunne måske være problemer, men stort set er idrætten højt
elsket af de kommunale myndigheder, og her er der  da også tale om  et samvær af
stor social betydning, idet idrætsfolk også mødes uden for banen. Stadionrestauranten
 er da heller ikke gået fallit flere gange sådan som bibliotekscafeen. Dertil kommer de
mage støtteforeninger, der ustanseslig arrangerer socialt nærvær i form af bankospil
til idrættens fremme. 

Det øvrige foreningsliv er også tilgodeset, om end i knap så høj grad.  Her er der dog
tale om en tydelig tendens til en vis styring, ikke sådan at forstå, at kommunalbesty-
relsen drømmer om at blande sig i, hvad foreningerne ruger lokaler og driftstilskud til
– men pudsigt nok var det Risbjerggård, hvor de mest samfundskritiske aktiviteter fo-
regik, der blev taget fra foreningerne. Den gængse  kritik af for lav udnyttelsesgrad og
for mange udenbys medlemmer rammer for øvrigt aldrig sportsforeningerne, en her
forventer man vel også generelt at finde en upolitisk sjæl i et sundt legeme.

Skal forholdene vurderes økonomisk så må det siges, at børne- og ungdomsforeninger-
ne vurderes højt, samt at Avedøre stationsby er favoriseret mere end andre lokalområ-
der, både hvad angår biblioteksfaciliteter, idrætsanlæg og foreningslokaler.

Hvilken form for kultur  der støttes mest ses af de kommunale budgetter. (Se bilag
side 1).  Biblioteksvæsnet er nummer et, idet budgettet der for 1985 er budgetteret
med 34,152.600 kr. til det, 36.005.600 kr. hvis vi regner skolebibliotekerne med. Hertil
kommer kulturel virksomhed i form af teater, musik, kulturråd etc. med 1909.404 kr.
og fritidsundervisningen med 19.391.960 kr.  - altså i alt kr. 57.307.024 eller 67,5% af
kulturbudgettet på dannelseskulturen. Den næste store post er idrætten, der ventes at
koste 20.704.570 kr., hvoraf størsteparten  går til drift af idrætsanlæg. Selv om flere af
disse anlæg også har indtægter fra entreafgifter, så udgør de rene udgifter altså 24,3%
af udgiftbudgettet for kulturen.

Et beløb på 2.048.380 kr. eller 2,4% af budgettet er driftstilskud til alle foreningsmed-
lemmer under 25 år – men da der er forholdsvis flest unge i idrætsforeningerne går
størsteparten af disse penge nok dertil.
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Tilbage bliver så øvrige foreninger, der kan være mere eller mindre folkekulturelle. De
får 4.914.450 kr. til drift af lokaler, rejser og lederkurser eller sølle 5,8% af kulturbud-
gettet. Disse tilskud får de, hvad enten de er udadvendte  eller ej. Man kan altså sige,
at folkekulturen her og der får støtte, hvis den er tilstrækkelig enkeltstående og/eller
fredsommelig.

Større foreninger får på grund af driftstilskuddenes udformning mere støtte end de
mindre, så hvad udadvendte aktiviteter angår er især mindre foreninger afhængige af
kulturrådets støtte, men deres budget er til gengæld blevet beskåret. Til gengæld har
man så med kulturrådets hjælp fået oprettet er forholdsvis folkekulturelt foretagende
som nærradioen – men den blev oprettet i 1982 og da kulturrådets sammensætning
skifter oftere end kommunalbestyrelsens, er det sværere at sige noget om holdningen
her. En anden ting er så, at mange af disse foreninger har noget større glæde af biblio-
tekerne end idrætten, så de bevillinger der går til  biblioteksvæsnet kan altså også
komme folkekulturen til gode, omend indirekte.

Industrikulturen støttes naturligvis kun indirekte – dels ved byggetilladelser til bu-
tikscentre, der arrangerer ”fødselsdagsfester” med popmusik, dels ved at man over-
lader initiativet til industrien, når man undlader selv at formidle noget som i spørgs-
målet om video på bibliotekerne.

Konklusion

Det må slås fast, at Hvidovre kommune betragter støtten til kulturen som en art soci-
al foranstaltning. Dog foretrækker man dannelseskulturen, selv om det også er her
man har sparet mest. Så kan man jo også sige, at f. eks. Bibliotekslovens krav om alsi-
dighed forhindre politisk slagside her. Idrætten prioriteres højere end de andre fore-
ningsformer, og socialt truede områder som Avedøre tilgodeses især.

Særlige grupper, som børn og unge eller pensionister  får også mere end andre. Når
foreningstilskuddene til børn og unge sammenholdes med stigende takster på fritids-
hjemmene, så føres der altså en politik, hvis resultat er, at børns fritid i stigende grad
overladestil  private initiativer med kommunal støtte frem for til  uddannede pæda-
goger med kommunal ansættelse.

Folkelige initiativer støttes indenfor de lidt snævre rammer, men de mindre forenin-
ger ikke får nok i tilskud til at kunne lave udadvendte arrangementer, og da kulturrå-
dets penge altid er øremærkede, savnes der støtte til mere improviserede arrangemen-
ter.  Kunne man jo eventuelt vende tilbage til en tidligere eksisterende ordning med
en minimumsgrænse på 1.000 kr. årligt pr. forening i driftstilskud.

En ting der savnes, er et centralt beliggende brugerstyret beboerhus for alle forenin-
ger og enkeltpersoner i  Hvidovre,  idet  Risbjerggård,  der kunne have fungeret  som
noget sådant, blev taget fra brugerne.

Trods alle kritiske punkter må det dg slås fast, at Hvidovres kulturliv blomstrer – og
det kunne det næppe gøre i samme grad uden kommunal velvilje. Ingen mennesker
behøver i hvert fald at kede sig i Hvidovre.
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