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Forord
Det vil nok være forkert at sige, at landkommunallovens indførelse i
1841 var et fremtrædende emne i tidens debat.
Andre og større emner optog sindene. Enevælden stod for fald: stæn
derforsamlingerne introducerede med stigende styrke ønsket om en for
fatningsændring over for den nye konge, Christian VIII. Kongens svar
var - i de første år af hans regeringstid - entydigt: gerne forbedringer i
forvaltningen, men ingen forfatningsændringer. Det nationale spørgs
mål, skandinavismen, kampen om trykkefriheden - der var mange miner
i det politiske sprængfelt i de år.
1841 var også året, hvor Søren Kierkegaard skrev sin magisterafhand 
ling, »Om begrebet ironi«.
Der er noget ironisk i, at det kommunale selvstyres indførelse frem
stod som en reaktion på de folkelige bevægelsers ønske om en fri for
fatning. Godt nok kan - målt med vore tiders alen - graden af folkeligt
styre, som indførtes med landkommunalloven af 1841, anfægtes: sogneforstanderskabet bestod af sognepræsten, herredsfogeden, de største
lodsejere samt nogle valgte medlemmer; for at have valgret skulle man
eje eller bruge 1 tønde hartkorn som livs- eller arvefæste.
Altså et begrænset folkevalgt element. Og et begrænset opgavefelt.
Men ikke desto mindre grundstenen til det, som siden har udviklet sig til
livsnerven i det danske demokratiske samfund: vort kommunestyre.
Kommunestyret bør løbende gøres til genstand for overvejelser og
diskussion. Det er vigtigt, at vi til stadighed forstår at tilpasse det nuti
dens og fremtidens udfordringer - også de udfordringer, som vi i sti
gende grad vil møde i EF- sammenhæng. Men det er også vigtigt, at vi
ikke i vores tilpasningsiver ser bort fra de historiske linier - vigtigt, at vi
bevarer bevidstheden om det kommunale selvstyres rødder.
Denne bog bør derfor ikke kun læses som en historisk analyse af
vigtige træk i det danske kommunestyre. Den er også et indlæg i en
aktuel debat.
Thorkild Simonsen

il

De unge kommuner
1837/41 -1867/68

i

af Harry Christensen

Den landkommunale anordning af 13. august 1841 var slutstenen på et
omfattende kommunalt lovgivningsarbejde. Købstæderne havde fået de
res nyordning i 1837, hovedstaden fulgte efter i 1840, og anordningen af
1841 skabte ikke kun sogneforstanderskaber, men også kommunale or
ganer på amtsplanet, amtsrådene. På få år havde de enevældige konger,
det var Frederik VI og efter ham Christian VIII, givet kommunale love
for hele det danske kongerige. Det var ikke så ringe! Men hvorfor?

Forud for kommunerne
Folkelig deltagelse i by emes styre
Der var flere linier, der førte frem til dette kommunale gennembrud, og
som hver for sig giver en del af forklaringen. En af disse linier søger at
finde forudsætninger for det kommunale selvstyre i tidligere samfunds
indretninger af kommunalt tilsnit. Her må vi nødvendigvis kort defi
nere, hvad vi forstår ved kommunalt selvstyre. Selv om det ikke er helt
uproblematisk, mon så ikke de fleste vil acceptere, at det er en form for
styre af lokale samfundsanliggender, der ligger i hænderne på personer,
som er udgået af og frit valgt dertil af den lokale befolkning.
De institutioner, der kommer nærmest definitionen, finder vi i by
samfundene. I de danske købstæder havde man fra middelalderen ad
ministreret en række af de traditionelt kommunale opgaver gennem et
ganske udstrakt selvstyre, drevet og domineret eksklusivt af borgmestre
og rådmænd af købmandsklassen. Dette storborgerstyre var sat endegyl
digt ud af spillet under den tidlige enevælde og erstattet af magistrater af
embedsmænd udnævnt af kongen og i reglen uden rod i det lokale.
Enkelte, mere sekundære borgerlige institutioner havde dog overlevet
en del steder.
Vigtigst var her et borgerudvalg, der under navn af eligerede borgere
blev kaldt frem og givet nyt liv fra midten af 1700-årene. Det fremstod af
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byens borgere og blev også valgt af dem. Det var sket på noget forskellig
måde rundt omkring, men det endte med - fra 1807 - at magistraten for
hver, der skulle vælges, foreslog tre, som borgerskabet så kunne vælge
imellem. Så vidt gik friheden. De eligerede borgere havde nogle be
føjelser i forhold til skatteligning og byregnskaber, og institutionen har
givetvis sine steder spillet en rolle for borgernes engagement i byens
sager. Set fra øvrighedens side var det et væsentligt moment, at de fik
skatterne til at glide nemmere ned.
Der var også mange steder en tradition for, at alle byens borgere
kunne sammenkaldes for at give deres mening til kende, når større ting
stod for. Selv om disse rådstueforsamlinger var rent rådgivende, skal man
ikke underkende deres betydning for kontakten med det borgerlige bag
land. Endvidere kan nævnes, at såkaldte taksérborgere, der skulle ligne
de udskrevne skatter, også fra gammel tid var blevet valgt af borgerne.
Et særkende for den enevældige lokaladministration var de kommissio
ner, der var nedsat ved særlige love, og som hver varetog sit særlige
opgaveområde. De var uafhængige af magistraten som sådan, og det var
ikke blot de perifere opgaver, de tog sig af. Der var bl.a. brolægnings
kommissioner, indkvarteringskommissioner, sundhedskommissioner,
havnekommissioner og, vigtigst af alt, fattig- og skolekommissioner. I de
fleste af disse kommissioner var borgerne repræsenteret, udpeget fra
oven eller valgt af de eligerede. En eller flere kunne der være, men altid
solidt omkranset af embedsmænd og særligt sagkyndige. Politimesteren
gik igen i de fleste, præsten i et par stykker.
Bønder i offentlige hverv
På landet var forholdene temmelig meget anderledes. Her var der ingen
gamle traditioner, der kunne bygges videre på. Af de bylag eller gran
destævner, som bønderne landsbyvis engang havde haft, forsvandt vist
de sidste med landboreformerne i slutningen af 1700-årene. De pro
blemer, de havde løst, vedrørte fortrinsvis landbruget, specielt det gamle
dyrkningsfællesskab. De egentlige lokale samfundsopgaver, dem, der si
den skulle varetages af de nye kommuner, blev frem til iSßorne forvaltet
af statens embedsmænd. Det var først og fremmest amtmænd, provster
og præster, herredsfogder eller birkedommere og deres undergivne,
sognefogderne. Godsejerne havde også enkelte offentlige opgaver at
tage vare på.
De institutioner, der tydeligst pegede frem mod kommunestyret, var
de fattig- og skolekommissioner, der var sat i værk ved love i henholdsvis
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1803 og 1814. Sognepræsten var formand for begge kommissioner. I
fattigkommissionen sad dertil stedets politimester, en af de største lods
ejere samt tre eller fire af »de bedste sognemænd«, i skolekommissionen
»skolepatronen«, i reglen en godsejer, og en eller to af de »hæderligste
bønder i sognet«. De sognemænd eller bønder, der udgjorde det folke
lige indslag i disse organer, var ikke valgt af befolkningen, men udpeget
af de siddende kommissioner eller højere myndigheder. De var heller
ikke taget med for at repræsentere befolkningens synspunkter, men for
som fattig- eller skoleforstandere at være præsten og politimesteren be
hjælpelige. Så disse jobs var ikke alt for populære.
Også til enkelte andre offentlige bestillinger havde man taget menige
bønder ind. Som vidner ved tingene havde de fungeret i århundreder.
»Præstens medhjælpere« havde eksisteret fra 1600-årene, oprindeligt
for at hjælpe præsten med at holde kirketugt, men hvor de endnu fandtes
efter 1800, var de gået i ét med kirkeværgerne. Oldermandsbestillingen
var de fleste steder forsvundet sammen med bylaget; derimod var der
overalt stævnevidner og ligsynsmænd. Deres hverv var stadig aktuelle
efter 1800, og det samme gjaldt lokalsamfundets væsentligste og højst
estimerede bondebestilling, embedet som sognefoged.
Men som sagt, der var i dette ikke meget, der smagte af »kommune
demokrati«. De medvirkende bønder sad i underordnede hjælperroller,
og de var kommet ind i dem gennem udpegning, ombud, beskikkelse
eller ansættelse, i intet tilfælde gennem valg af deres standsfæller. Men
den betydning havde disse bestillinger haft, at en række bønder rundt
om i sognene havde fået forståelse for den offentlige forvaltnings karak
ter og nødvendighed. Når de nye organer skulle dannes, var der alle
vegne folk, der havde prøvet noget før.
Den politiske baggrund
Kommunalreformerne havde naturligvis også en umiddelbar, politisk
udvikling som baggrund. Den havde sit udspring i stiftelsen af et tysk
forbund i 1815 efter afslutningen af Napoleonskrigene, og i forbindelse
hermed fik de tyske delstater løfte om dannelse af stænderforsamlinger.
Løftet gjaldt også Holsten, der, uanset det hørte under den danske
konge, var en del af Tyskland. Der skulle dog en del år og lidt revolutio
nær uro til, før kongen opfyldte løftet. Det skete i 1831 med en anord
ning, der skabte stænderforsamlinger ikke kun i hertugdømmerne, men
også i det øvrige Danmark, i Roskilde og Viborg, og i samme anordning
stillede kongen i udsigt, at stænderne skulle medvirke til en ordning af
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de kommunale anliggender. Og det kom de så til nogle få år senere, som
vi siden skal se.
Nok et forhold kan have spillet en rolle i den politiske baggrund. Det
hørte ikke til de emner, der proklameredes først og højest, og er måske
først efterhånden kommet ind som et bimoment ved reformprocessen.
Det var erkendelsen af, at det eksisterende statslige embedsapparat var
nær grænserne for sin formåen. En forøget offentlig indsats over for de
akutte fattig-, skole- og andre problemer i de lokale samfund og den
eventuelle løsning af nye opgaver måtte nødvendigvis baseres på ny
organisation og gratis arbejdskraft fra den lokale befolkning.
Endelig skal det med, at landet efter en langvarig og dyb landbrugs
krise atter havde fået fremgang i økonomien. Reformer iværksættes nu
engang nemmest i opgangstider.
Den ny bevidsthed
Den tredie linie, der fører frem til det kommunale reformværk, som blev
fuldført i 1841, ligger på et andet plan, i den menneskelige bevidsthed.
De institutioner, der med forskelligt folkeligt islæt dannede et mere eller
mindre kontinuerligt forløb, havde jo ikke skabt sig selv. Der har her,
som også i det politiske forløb, i alle tilfælde stået menneskelige ønsker
og viljer bag.
Det helt aktuelle var, at der i tidens ånd lå nogle tendenser, der gik i
retning af større selvbestemmelse. I vide kredse var der vågnet en be
vidsthed om, at man ikke ville styres af andre og slet ikke af enevældige
regenter. De enkelte ville selv i højere grad have ansvaret for deres
tilværelse. Denne individualistisk prægede strømning var naturligvis
ikke noget specielt dansk. Dens ydre manifestationer kan vi fra slut
ningen af 1700-årene se i hele den vestlige verden som revolutioner og
selvstændighedsbevægelser.
Også herhjemme havde vi noget af det samme. Frem gennem 1800årene var der et stigende pres på den enevældige regering, som bl.a.
førte stænderforsamlingerne med sig. Men også i mindre forhold kan vi
se udslag af denne individualistiske frigørelsestrang. Når danske bønder
efter århundreder i trygt landsbyfællesskab i stort tal ønskede deres jor
der udskiftet og gårde udflyttet omkring 1800, var det, fordi de ville tage
hånd om deres egen skæbne. Når vækkelser i broget flok greb tusinder af
sjæle, lå der bag ved forskelligheden en fælles tro på den enkeltes ret til
et personligt gudsforhold. Når titusinder af bønder med synligt besvær
prentede deres navne på alenlange adresser til stænderne for at få bon-
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defrigørelsen ført til ende, lå der, trods henvendelsernes massekarakter,
tydelige individualistiske udsagn bag fænomenet. Det var ikke en grå,
ubestemmelig flok, der aktionerede, men en række enkeltpersoner.
Det skal understreges, at denne individuelt baserede frihedstrang, der
ses så mange spor af, bredest og stærkest havde grebet om sig i de
toneangivende liberale kredse. Det var folk herfra, der fik fremkaldt
reformlovgivningen, også de kommunale love. Bønderne selv hører vi
forbavsende lidt til i opspillet til kommunalreformen. Vel havde de i
stænderforsamlingerne et par fremmelige repræsentanter, der ikke var
bange for at oplade deres røst. Men som helhed stod bønderne ventende
i kulissen, mens de agerende fik spillet i hus.

Kommunerne tager form
Den offentlige debat
Det kongelige løfte om indførelse af stænderforsamlinger og en ordning
af de kommunale anliggender gav ikke anledning til de store folkelige
ovationer. Men inden længe kom alligevel en offentlig debat i gang, og
den blev i forhold til de medier, der var til rådighed, nogle få aviser,
tidsskrifter og bøger, ganske livlig. Det var de liberale, der førte an. For
dem var kommunespørgsmålet vigtigt. De havde en tro på, at skabelsen
af et frit styre på det kommunale plan kunne bane vejen for politisk
frihed på statsområdet. Og de kunne pege på, at kommunale ordninger
var skabt i flere europæiske lande; en preussisk fra 1831 var det store
forbillede.
Der var bred enighed om, at det, der havde hæmmet og hindret det
folkelige engagement i det offentlige arbejde, var det formynderi, der
blev udøvet af embedsmænd og højere myndigheder. En særlig anstøds
sten var den temmelig forhadte »overbestyrelse«, amtmanden udøvede
over for bystyret i købstæderne. Et andet hovedpunkt var borgernes
rettigheder over for byens embedsmænd. Man turde vel ikke ønske den
kongevalgte magistrat ophævet, men det borgerlige organ skulle sættes
på lige fod med magistraten. Spørgsmålet om, hvordan den folkelige
deltagelse skulle organiseres, fik derimod mindre opmærksomhed i den
offentlige diskussion.
Ikke mindst hvad forholdene på landet angik, havde man stor tillid til
en kommunalreforms opdragende virkning. Man talte højstemt om »en
livopvækkende organisation af kommunevæsenet« og om almenåndens
oplivelse hos almuen. Med en birkedommers lidt mere nøgterne ord
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gjaldt det om at vække »den sans for offentligt liv og virksomhed, som
hidtil på landet har slumret i uforstyrret ro«. Men man havde én stor
bekymring med hensyn til selvstyret på landet. Havde bønderne over
hovedet de kundskaber, der skulle til for at bestride den kommunale
forvaltning, specielt med hensyn til læsning og skrivning? Meningerne
var delte, men ingen gik seriøst ind for landkommuner uden deltagelse
af embedsmænd overhovedet. Det var herredsfogden og mest sandsyn
ligt sognepræsten, der kunne blive tale om.
Kommunesagen havde høj prioritet hos regeringen. Kun godt 14 dage
efter, at den endelige anordning om stænderforsamlingerne var udstedt,
fik et højtstående regeringsudvalg til opgave at udarbejde kommunallove for København og for købstæder, amter og sogne både i kongeriget
og hertugdømmerne. Man begyndte med købstæderne; her var der or
ganer, man kunne bygge på. I øvrigt fik komiteen forslagene støt og
regelmæssigt fra hånden. Udkastet for købstæderne blev forelagt den
første stændersamling i 1835 otte dage efter åbningen, hovedstadsfor
slaget kom for på den anden samling i 1838, og det for landkommunerne
fik sin behandling på den tredie i 1840. I det følgende behandles ude
lukkende reformerne for købstæder og landkommuner (sognekommu
ner).
Stænderne og købstadstyrets reform
Det forslag til en kommunalanordning for købstæderne, som regeringen
forelagde Roskilde stænder, byggede på - ja, nærmest klyngede sig til de bestående forhold. Således skulle byerne fortsat styres af den konge
ligt beskikkede øvrighed, hvad enten den nu bestod af en magistrat
(borgmester og rådmænd) eller en byfoged, der også var borgmester,
men dog »i forening med dens eligerede borgere«. Og teorien var i
orden. »En kommune er nemlig kun et led af det hele statssamfund, og
denne bør vel, ligesom et individ, inden for en vis kreds kunne bevæge
sig med frihed, men den bør ikke i alle dele kunne indrette sine an
liggender aldeles efter egen interesse og egne synsmåder, uden at se på,
hvorvidt de forholdsregler, som den tager, stemmer med helhedens in
teresse«.
Heller ikke det udskældte amtmandstilsyn ville regeringen ændre ved.
Kun på ét punkt kom man for alvor opinionen i møde, nemlig hvad
angik valget af de eligerede borgere eller borgerrepræsentanterne, som
de kom til at hedde. De skulle vælges frit af borgerne, magistratens
forslagsret faldt bort. Og de borgere, der efter regeringens mening
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skulle have denne frie valgret, var købstadens grundejere og nærings
drivende.
Det forslag kunne naturligvis ikke tilfredsstille stænderne. Det todelte
styre accepteredes vel i princippet, men man søgte at svække den konge
lige del på flere måder. Borgerne skulle have ret til at vælge borgerlige
rådmænd ind i magistraten ved siden af de kongelige, og var magistrat
og borgere ikke enige i de økonomiske sager, skulle de søge at forlige sig
på et fællesmøde. Lykkedes dette ikke, burde sagen afgøres af et kvalifi
ceret flertal på 2/3 (som borgernes talmæssige overvægt altid ville kunne
mobilisere). Kunne det ikke opnås, måtte sagen for kancelliet. Skattelig
ningen, som ifølge regeringen skulle være et fællesanliggende mellem
magistrat og borgerrepræsentation, ville stænderne lægge i hænderne på
en uafhængig, borgervalgt ligningskommission.
Amtmandens »overbestyrelse« gik stænderne også til angreb på. Hans
ret til at nægte at godkende byens budget, ikke kun når han fandt det
ulovligt, men også når han fandt det uheldigt, havde man specielt svært
ved at acceptere. Hvordan kunne man forestille sig »et selvstændigt og
frit kommunalforhold - når den beslutning, der tages af 18 frit valgte
repræsentanter og af flere embedsmænd, der i henseende til almindelig
og juridisk dannelse, i henseende til alder og erfaring måske står lige
med amtmanden - skal kunne tilsidesættes af en enkelt embedsmand«? I
en række sager, hvor amtmandens godkendelse eller afgørelse skulle
indhentes, foreslog man andre løsninger. Hellere kancelliet end amt
manden, hvis det endelig skulle være.
I særlig vigtige sager som salg af byens ejendomme, oprettelse af
lønnede stillinger o.lign, havde regeringen forbeholdt sig - med et
stænk af mistillid må man nok sige - at sende sagen til høring i en
rådstueforsamling. Men det tog stænderne ikke ilde op. Tværtimod fore
slog man at gøre rådstuesamlinger obligatoriske i en række tilfælde. En
honnør for det direkte demokrati! Mindre demokratisk var rigtignok
den holdning, man indtog til valgreglerne. Her ville både Roskilde og
Viborg stænder stramme regeringsforslaget. Man ville ikke have, at ty
ende og daglejere fik stemmeret, heller ikke når de havde eget hus og
grund.
Men stænderforsamlingerne var ikke parlamenter. Hvad de vedtog,
var gode råd til regering og konge. Og rådene blev gerne fulgt, når man
ikke mente, der kunne ske større skade ved det. Ellers ikke. Borgerlige
rådmænd kunne man få efter ansøgning og kongelig godkendelse, hvil
ket naturligvis betød, at de aldrig ville få magten i magistraten. Flertals19

afgørelser i fællesmøder kunne heller ikke accepteres. Amtmandens
overtilsyn forsvandt ikke, men blev stækket en smule, så det blev en slags
første instans med appel til kancelliet. De direkte valgte ligningskom
missioner kunne man få efter frit valg, og borgerrepræsentanterne fik
lov til at vælge de borgere, der skulle sidde i fattig-, skole- og andre
kommissioner.

Stænderne og landkominimernes forfatning
Statens indseende med kommunerne måtte finde helt andre former på
landet end i byerne. Men princippet var ikke glemt eller forladt, selv om
der var kommet en ny konge på tronen, da landkommunesagen kom for.
Tværtimod var det formentlig monarken selv, der gav regeringsforslaget
den sidste stramning, før det blev forelagt stænderne i 1840.
Stramningen gik på, at herredsfogden eller birkedommeren skulle
være født medlem og formand for det kommunale organ, sogneforstanderskabet. Hermed ville den lokale statsøvrighed, dommer og politime
ster i samme person, ligesom i byerne blive topfiguren, konsekvent nok.
Ved siden af ham foreslog man, også som fødte medlemmer, sognepræ
sten og godsejere, der havde mindst 32 tønder hartkorn i kommunen.
Fire eller seks mænd, valgt af beboerne, skulle udgøre det folkelige
indslag i forsamlingen.
Det lå også i forslaget, at sognepræsten fast skulle være en slags daglig
leder af fattig- og skolevæsenerne, mens godsejerne som skolepatroner
skulle føre skolevæsenets regnskab. De valgte menige medlemmer var
tiltænkt de velkendte »gå til hånde«-roller som fattig- og skoleforstan
dere.
Med statens repræsentanter så solidt placeret på alt, hvad der betød
noget, med kontrollen så stærkt indlejret i systemet, kunne man godt
løsne de ydre bånd. Ligningerne skulle ikke, som tidligere skolelig
ningen skulle det, approberes af højere myndigheder. Regnskaberne
heller ikke i normalsituationer. Helt dristigt virker det også, at beslut
ninger i sogneforstanderskabet skulle træffes ved simpelt flertal, dog
med formandens stemme som afgørende ved stemmelighed. Man må
ikke have forestillet sig, at de valgte medlemmer, der normalt ville ud
gøre flertallet, kunne levere et kvalificeret modspil til den kyndige le
delse.
I dette regeringsoplæg var der virkelig ikke meget, der lagde op til den
vækkelse af almenånd og sans for offentligt virke, man havde talt så
meget om. Bønderne var kommet med i den nye forsamling, hvor tin-
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gene blev drøftet, men med herredsfoged, sognepræst og godsejer var
der lagt et kvælende låg af autoriteter over enhver spire til ansvarsfølelse
og selvudvikling.
Det så faktisk ganske sort ud for det kommunale selvstyre. Og i stæn
derforsamlingerne havde bønderne ikke som købstæderne et solidt kon
tingent af deres egne. Men det gik ikke så galt endda. Omstændig
hederne og den almindelige liberale ånd i forsamlingerne var på kom
munernes side. Der blev gjort ganske meget ved regeringens forslag.
Vigtigst af alt var det, at herredsfogden blev fjernet fra den obligatori
ske formandsplads. Det liberale skyts kunne her fyres af mod et taknem
meligt mål. Og omstændighederne var på samme side. Herredsfogden
ville næppe kunne overkomme at være formand for de 15-20 kommuner,
der ikke sjældent var i en retskreds, og at finde en substitut for ham, som
udkastet gav mulighed for, ville blive meget vanskeligt. Slutresultatet
blev, at regeringen accepterede stændernes massive ønske om, at for
manden skulle vælges frit af sogneforstanderskabets medlemmer. I Ros
kilde stænder stemte 63 for dette og 1 imod, i Viborg var der ingen imod
de 45 ja-stemmer.
Med sogneforstanderskabets ret til at vælge sin egen formand fik be
stemmelserne om flertalsafgørelser, om formandens privilegerede
stemme og udøvende beføjelser, om ligning og regnskab uden ydre kon
trol, et helt andet perspektiv. Kun på det sidste punkt trak regeringen
lidt i land i allersidste ombæring. I den endelige lov var det bestemt, at
regnskaberne skulle indsendes til amtsrådets eftersyn.
Stænderforsamlingerne søgte også at udvide kommunens opgaveom
råde. Ud over fattig- og skolesager havde regeringen i sit udkast kun
tilmålt sogneforstanderskaberne nogle mindre opgaver, nemlig tilsyn
med vedligeholdelsen af sognenes biveje og ansvar for, at de pligtige
sognekørsler gik rigtigt på omgang mellem de kørepligtige, dvs. gårdmændene.
Hertil foreslog stænderne først, at også anlæg af biveje kom med, og
dernæst kunne man opregne en række yderligere opgaver til de nye
kommuner. I Roskilde bl.a. tilsyn med brandforsikring, med vandløb,
broer m.m., i Viborg virksomhed som mæglere i tyendesager, i sager om
hegn, om vandløb m.m. Karakteristisk var det, at man begge steder ville
have kommunerne til at medvirke ved opretholdelsen af ro og orden.
Regeringen greb dette sidste, men ellers var det kun et fåtal af øn
skerne, man imødekom. Det, der betød mest, var dog, at kommunerne
blev engageret i bivejsarbejdet som helhed og dermed blev tillagt et stort
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opgaveområde ud over fattig- og skolevæsen. Herudover blev en ret til
høring i lokale anliggender på stændernes foranledning konkretiseret i
den endelige anordning. Man fik også lov til - måske ikke så selvfølge
ligt, som det i dag lyder - selv at gøre forestillinger om sådanne sager
over for de højere myndigheder.
Nævnes kan det endelig, at regering og stænder ikke var meget uenige
om valgreglerne. Valgretten skulle knyttes til besiddelsen af jord og
ejendom, og regeringens udspil satte i tønde hartkorn landbrug og
2.000 rigsbankdaler bygningsværdi som minimalkrav. Det sidste blev
nedsat til 1.000 rigsbankdaler, mens landbrugskravet blev stående, dog
med en undtagelsesklausul for kommuner, hvor kun få landbrug havde
den krævede tønde hartkorn.

Det kommunale system
De kommunale forfatninger og deres område
Om tidsånden havde flyttet sig en smule, eller de to konger bare havde
forskellig stil, får stå hen, men der var en karakteristisk forskel både på
titlerne og indledningerne til de to kommunale forfatninger. Anord
ningen angående købstædemes økonomiske bestyrelse af 24. oktober 1837
motiverede Frederik VI meget nøgternt med, at han ville skaffe bor
gerne adgang til at bestyre alle deres økonomiske anliggender ved selv
valgte repræsentanter, dog under medvirken af hans beskikkede embedsmænd og under tilbørligt hensyn til statens almindelige interesse.
Da Christian VIII afsluttede det kommunale lovværk med Anordning
angående landkoinmunevæsenet af 13. august 1841, gjorde han det i over
bevisning om, »at en fri og velordnet kommunalforfatning ikke alene
giver borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig
bestyrelse af de anliggender, der vedkommer det samfund, hvortil de
nærmest hører, men at den og må have en gavnlig indflydelse på at nære
iver og rigtig sans for det almindelige vel«.
Købstadordningen fremstilles som et begrænset, praktisk arrange
ment, der skulle give borgerne større indflydelse på byens økonomi.
Hverken mere eller mindre. Mens den landkommunale forfatning præ
senteres som en ny samfundsorden i det små, hvis gavnlige virkninger
man både i et konkret og og et moralsk perspektiv ventede sig meget af.
Som det nedenfor skal vises, drejede det sig for købstædernes vedkom
mende om at pumpe liv og blod i et gammelt, til dels selvgroet og
udlevet apparat, mens landkommunerne ved skæbnens og stændernes
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forenede indsats blev sat i verden med en efter omstændighederne for
friskende enkel og utraditionel indre organisation.
De kommunale love var gældende for det danske kongerige, dvs.
Danmark nord for Kongeåen plus de områder syd for, der var under
dansk lovgivning, de såkaldte enklaver. Langt den største del af kongeri
gets befolkning, knap 80%, var omfattet af den landkommunale lov
givning, mens købstadloven fik betydning for de godt u%, der boede i
provinsens byer. Resten, 9-10%, levede i København.
Fra i. januar 1842, da landkommunerne trådte i virksomhed, skulle
kongeriget i sin helhed være opdelt i kommuner. Købstæderne var de
samme som før, både i antal og udstrækning; på landet havde mønstret
af kommuner måttet danne sig efter anordningens anvisninger. Hoved
reglen var den, at de pastorater, der havde et samlet fattigvæsen - og det
var langt hovedparten - skulle udgøre de nye kommuner, uanset om der
var ét, to eller tre sogne i pastoratet. Hvis sognene i et pastorat havde
hver sit fattigvæsen, eller hvis de hørte til hver sit amt, skulle de udgøre
særskilte kommuner. Enkelte steder, i et par sjællandske godsdomine
rede kommuner og i enklaverne i Sønderjylland, var forholdene så speci
elle, at regulære kommuner først med nogle års forsinkelse kunne etab
leres. Landdistrikter, der i kirkelig henseende hørte til en købstad og
ofte havde fattigvæsen fælles med den, fik særlige ordninger uden at
miste den landkommunale status. Ikke alle landdistrikterne havde dan
net selvstændige bestyrelser før 1868.
Der var omkring 65 købstadkommuner i det danske kongerige i 1842,
og af landkommuner blev der dannet ca. 1.020. På grund af de nævnte
lokale fødselsbesværligheder og nogle tidlige sogneadskillelser voksede
tallet til 1.053 i
Af disse 1.053 kommuner bestod de 64 af tre
sogne, mens knap 500 kommuner havde to og lige så mange kun ét sogn.
Små 30 af disse sidste var landdistrikter i tilknytning til en købstad.

Det opsplittede købstadstyre
Den organisation, købstadstyret havde fået, var vitterlig ikke meget an
derledes end den gamle. Det var ikke kun et tohovedet styre i det cen
trale led, det var alt i alt et mangehovedet uhyre af organer, der hver på
deres område havde deres mere eller mindre selvstændige beføjelser.
I spidsen stod som nævnt de to hovedorganer, der skulle holde hinan
den i skak, den statslige magistrat eller borgmester og det kommunale
organ, borgerrepræsentationen. Når de to organer handlede i fælles
skab, talte man om kommunalbestyrelsen. Herudover var der den gamle
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rådstueforsamling af alle borgere og en række knap så bedagede kom
missioner hver med deres særlige opgaver. De tidligere taksérborgeres
skatteligning var overtaget af den ny ligningskommission, hvis da ikke
magistrat og borgerrepræsentanter valgte at udføre den i samarbejde. Et
helt nyt organ var de af borgerne direkte valgte revisorer, der skulle
revidere kæmnerregnskabet i første runde.
Dette grundtema kunne være udsat for adskillige variationer, hvoraf
de fleste skulle fremgå af de regulativer, som købstæderne skulle ind
sende til kancelliets godkendelse, før nyordningen kunne træde i kraft.
Hvor stor den aktuelle borgerrepræsentation skulle være, fremgik af
regulativet; loven angav kun yderpunkterne, fra seks til 18 medlemmer.
Om skatteligningen skulle foretages af kommunalbestyrelsen eller en
ligningskommission, fremgik ligeledes. Godt og vel halvdelen af køb
stæderne havde valgt det sidste.
Hvad magistratssiden angik, var forholdene også forskellige fra by til
by. I 1847 var det sådan, at kun otte af købstæderne havde en egentlig
magistrat. To byer, Odense og Aalborg, havde en magistrat bestående af
en borgmester og to rådmænd. Seks steder bestod magistraten af en
borgmester og én rådmand, det var i Helsingør, Roskilde, Fredericia,
Randers, Ribe og Århus. I de øvrige købstæder, 7/8 af dem alle, var
byfogden/borgmesteren ene om at varetage magistratsforretningerne.
Med hensyn til de borgerlige rådmænd viste det sig - til skuffelse for de
liberale - at kun i 10 af de største byer havde man ønsket sig sådanne og fik det. Tallet blev dog siden en smule større. I Horsens havde en
myndig borgmester oprindeligt talt borgerrepræsentationen fra tanken,
men ved hans afgang kom den op igen og blev virkeliggjort.
Købstadanordningen gør meget væsen af samspillet mellem magistrat
og borgerrepræsentation i de økonomiske sager, men hvem der egentlig
stod i spidsen for bystyret, hvem der var den ledende administrative
person, det står ikke særligt tydeligt i anordningen. Det var ikke det, den
handlede om. Men at det var borgmesteren, det var der alligevel ingen
tvivl om, hvad end der var skrevet eller ikke skrevet. Det var ham, der
havde kontoret, rådstuen, tog mod byens post og eksekverede sagerne.
Det særlige kommissionssystem betød, at en række af de centrale
kommunale opgaver, fattigvæsen, skolevæsen, havnevæsen m.m., så at
sige administreredes i hver deres afgrænsede bås. Selv om loven lagde
visse overordnede beføjelser i hænderne på kommunalbestyrelsen, måtte
et forvaltningssystem med så mange selvstændige bestyrelser blive knud
ret og omstændeligt. Det personsammenfald, der var mellem borgerre24

præsentation og kommissioner, kunne dog have en vis koordinerende
virkning.

Enhedsadministration på landet
Sammenlignet med købstæderne var den landkommunale organisation
forbilledlig enkel. Her var kun ét styrende organ, sogneforstanderskabet. De opgaver, der havde været administreret af særlige kommissioner,
her kun fattig- og skolevæsen og en kort overgang sundhedsvæsen,
skulle rigtignok fortsat administreres efter de oprindelige love, men sty
ringsproblemet klarede man ved ganske simpelt at lade sogneforstanderskabet overtage de tidligere kommissioners opgaver.
At man i præsten havde en født forretningsfører for disse væsener,
betød i denne henseende mindre. Han var medlem af organet, hvor alle
afgørelser blev truffet, og formelt med samme indflydelse som de andre
medlemmer. Den mest ejendommelige detalje i strukturel henseende
var den, at man skiftede ordfører midt under sogneforstanderskabets
møder (hvis ikke præsten var formand). Den valgte formand var den
regulære leder af møderne, men når fattig- og skolesagerne kom for,
skulle de »foredrages« af præsten, og han skulle også føre protokol over
de samme sager.
Herredsfogden fik i den endelige ordning ret til at tiltræde sognefor
standerskabets samlinger med fuld stemmeret, når han ville og kunne,
men i praksis blev det uden betydning. Han udnyttede kun sjældent
disse rettigheder.
At man valgte denne enstrengede løsning på landet, kan der udtænkes
flere forklaringer på, men nødvendigt var det ikke. I den næsten samti
dige kommunelov i Norge (1837) beholdt man kommissionerne både på
landet og i byerne, dvs. man satte traditionen over det hensigtsmæssige.
Det var formandens opgave at beramme møderne i forstanderskabet,
indkalde til dem, lede dem og føre protokol over dem. Bortset fra fattigog skolesager skulle han sørge for, at forsamlingens beslutninger blev
udført og den nødvendige korrespondance ført. Opbevaring af det ge
nerelle arkiv og forstanderskabets værdipapirer tilkom også ham.
Med de beføjelser, formanden var tillagt, måtte besættelsen af for
mandsposten blive interessant. Var det præsterne, der blev valgt til formænd, som mange havde ventet, eller kunne også andre gøre sig gæl
dende? Et generelt, landsdækkende svar har vi ikke, men for et mindre
område, Aalborg Amt, foreligger der en undersøgelse, der belyser for
holdene.
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Den viser, at man ved de allerførste formandsvalg i 1842 valgte præ
ster i godt 1/3 af de 60 kommuner, der var i amtet, godsejere i den anden
trediedel, og i resten udså man et af de valgte, menige medlemmer.
Relationerne mellem de tre grupper kunne variere fra år til år, fremgår
det af senere stikprøver. 11860, da godsejerne var ude af billedet, var der
mere end tre gange så mange valgte medlemmer i formandssædet, som
der var præster. Den linie synes at tegne sig, at man i den tidligste
periode har støttet sig til de administrationsvante præster og godsejere,
men dog ikke er veget tilbage for at tage en bonde til formand, hvor der
var nogen, der ville og kunne. Senere har de valgte medlemmer, store
bønder, små bønder, skolelærere, i større tal overtaget ansvaret. Men det
må understreges, at forholdene kan have været meget forskellige fra amt
til amt. Sikkert er det dog, at præsterne langtfra var selvskrevne til po
sterne.
Hvor mange menige medlemmer der skulle vælges til de enkelte sogneforstanderskaber, blev afgjort af amtmanden efter forslag af »sag
kyndige mænd i distriktet«. Lovene havde angivet rammerne, fra fire til
ni medlemmer. Men der kunne dispenseres. Ikke så få landkommuner
fik udvidet antallet af sogneforstandere, gerne begrundet med kommu
nens vidtstrakte område. At de valgte, menige medlemmers majoritet
over for de fødte medlemmer ville blive des mere udtalt, bekymrede ikke
myndighederne.

Det folkelige element
I hele opspillet til de kommunale reformer var det som beskrevet selv
stændigheden i forhold til de statslige autoriteter, der i særlig grad optog
sindene og debattørerne. Spørgsmålet om demokrati kom afgjort i an
den række. Tanker om almindelig valgret i vor tids forstand var der
ingen, der luftede. Så vidt var den individualistiske strømning ikke nået.
Tanken, at kvinder kunne have valgret, havde ingen vist overhovedet
tænkt. At tyende og tjenende folk skulle være med i dette kommunale, lå
vel ude i horisonten, men heller ikke nærmere. Der var bred enighed
om, at det var blandt de etablerede, blandt dem, der besad ejendom,
udøvede selvstændigt erhverv og ikke mindst var med til at bære de
offentlige byrder, man skulle finde dem, der var værdige til at vælge og
blive valgt til de kommunale organer. Det, der var det egentlige og
aktuelle spørgsmål i debatten, gik på, hvor og hvorledes man skulle
trække grænsen indenfor denne gruppe.
Både regering og stænderflertal havde gode argumenter for deres re26

striktive opfattelse. Regeringen kunne fremføre, at det «var en ved alle
andre repræsentationer antagen grundsætning, at (valgbarheden) ikke
strækkes til andre end dem, der er i en sådan stilling, at man hos dem kan
forudsætte en vis grad af selvstændighed og interesse for de anliggender,
for hvilke der skal virkes«. Og stænderne kunne supplere: »Mange ejen
domme er af så ubetydelig værdi, at de med hensyn til denne kun er i
daglejeres og tjenestetyendes besiddelse, og at disse ikke burde gives
adgang til borgerskab, hvorved forholdet mellem husbonde og tjene
stetyende ville forrykkes«. De højstilede proklamationer om almenånd
og samfundssind havde også en nedre grænse.
Det endte med, at man for købstædernes vedkommende fik en ord
ning, efter hvilken både næring og grundejendom kunne give valgret,
forudsat de pågældende løste borgerbrev og aflagde borgered, og at
grundejendommen havde en vis, nærmere fastsat værdi. Valgbarheden
var for næringsbrugere yderligere betinget af, at de svarede en vis mini
mal næringsskat. Størrelsen af disse censusbeløb skulle foreslås af hver
enkelt købstad og optages i dens regulativ. Men grundejerne skulle ud
gøre mindst 2/3 af borgerrepræsentanterne, sagde loven.
Grænseværdierne for valgretten blev foreslået og sat meget forskelligt
fra by til by. I flere bornholmske købstæder gav en grundejendom på
200 rigsbankdalers værdi valgret til sin ejer, mens det tilsvarende mini
mumsbeløb i Hillerød og Helsingør var ti gange så stort. Fuldstændige
opgørelser over, hvor mange vælgere der efter disse forskellige kriterier
var i landets købstæder, har vi ikke, men for 25 byer i den større ende,
omfattende godt halvdelen af bybefolkningen, udgjorde vælgerne 7,7%
af befolkningen og de valgbare blot 3-4%. Med en velvillig kompensa
tion for den manglende kvindelige deltagelse kommer procenten op på
ca. 15%, men ligger alligevel milevidt fra vore dages forhold. Ved kom
munevalget i 1985 var vælgernes andel af befolkningen 76,9%.
På landet var valgret og valgbarhed med anordningen af 1841 primært
tildelt bønder, der drev landbrug på 1 tønde hartkorn eller derover, stort
set svarende til gårdmandsstanden. Om de var selvejere eller fæstere, var
underordnet. Også besiddere af bygninger til en assuranceværdi på
mindst 1.000 rigsbankdaler var kvalificerede. Undersøgelser af, hvor
mange vælgere der blev resultatet af disse regler, er meget sparsomme.
For en enkelt landkommunes vedkommende, Gunderup-Nøvling syd
for Aalborg, viser vælgernes andel af befolkningen ved valget i 1844 sig
at være 7,5% eller næsten præcis det samme tal, som gjaldt for de 25
købstæder.
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Det var en meget snæver del af befolkningen, der havde fået adgang
til stemmeretten og den indflydelse, der fulgte deraf. I samtiden følte
menigmand det næppe så indskrænkende og uretfærdigt, som vi med
nutidens totaldemokratiske briller vil gøre. Men grundlovens demokra
tiske fædre havde blik for begrænsningerne, og i lovens §96 blev der
givet løfte om, at kommunernes ret til, under statens tilsyn, selvstændigt
at styre deres anliggender ville blive ordnet ved lov.
Men de liberale kræfter var ikke så dominerende, som de før havde
været. Selv om man næsten uafbrudt havde det kommunale spørgsmål
på dagsordenen, tog det en lille snes år, før løftet blev opfyldt. Som et
foreløbigt resultat fik man dog valgreglerne ændret, først for landdi
strikterne i 1855 og i i860 for købstæderne.
Lovene gjorde valgreglerne for de to områder næsten ens. De var
mere demokratiske end de tidligere derved, at alle folketingsvælgere i
kommunen fik valgret, når de vel at mærke havde boet i kommunen et år
og betalt deres skat. Men - og det er et stort men - disse vælgere valgte
kun halvdelen af de kommunale råd. Den anden halvdel (i byerne den
mindre, på landet den større) skulle vælges eksklusivt af den højstbeskattede femtedel af de almindelige vælgere. Med loven var den »almin
delige« vælgerskare blevet udvidet til folketingsniveau, ca. 15%. Men de
privilegerede vælgere, en 3-4% af befolkningen, havde dobbelt stem
meret og intet besvær med at sikre magten i rådene for de velstående i de
lokale samfund.
Til borgerrepræsentationerne var valgene kontinuerlige, således at
man principielt udskiftede 1/6 af medlemmerne hvert år. Valgperioden
var også for sogneforstanderskaberne seks år, men med udskiftning af
halvdelen hvert tredie år. Til sogneforstanderskaberne var valgene
mundtlige og åbne (helt frem til 1908), i købstæderne kunne man gøre
det på samme måde, men også skriftlig, hemmelig afstemning var mulig
og formentlig den mest benyttede.
De første frie valg til de reformerede eller nye kommuner fandt sted i
januar 1838, henholdsvis slutningen af 1841. Herefter kunne de første
frit valgte borgere og bønder begynde arbejdet i de nye kommuner.
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Kommunerne og opgaverne
Var ændringerne for købstædernes vedkommende formelt ikke over
vældende, så blev nyordningen nok taget alvorligt. De fleste steder
havde man virkelig haft travlt de sidste måneder af 1837 med at få
regulativerne udformet og godkendt, så de nye borgerrepræsentationer
kunne træde i virksomhed fra januar 1838. Enkelte steder kom man først
i gang et år senere, hvad en smølende borgmester godt kunne få revet
offentligt i næsen. De første møder indledtes rundt om med højtidelige
borgmestertaler og under stor opmærksomhed fra den lokale presse.
Hvordan starten gik for sig på landet, ved vi ikke så meget om, men man
tør nok gætte på, at både benovelsen og stadstøjet har været fremme ved
det første møde i januar 1842. Den ældste af de valgte medlemmer, som
havde foretaget indkaldelsen til mødet, sørgede for valg af en formand,
og så var man klar til arbejdet.

De tunge opgaver: fattige, skoler, veje
På land som i by var fattigforsorg og skoledrift så absolut sværvægterne
blandt de kommunale opgaver. De hvilede begge som nævnt på love fra
århundredets begyndelse, som fastslog, at de lokale samfund skulle
drage omsorg for dem, der ikke kunne klare deres egen eksistens, hen
holdsvis sørge for, at alle børn mellem syv og 14 år, der ikke undervistes
privat, fik regelmæssig skoleundervisning.
Men var opgaverne end gamle, så var de hverken løst til fulde eller én
gang for alle. Fattigdomsproblemet tog form og størrelse efter velstands
udviklingen i samfundet, og perioden 1840 til 1870 var en tid, hvor
økonomisk fremgang, krig og kriser vekslede med hinanden. For skole
væsenet var befolkningstilvæksten en afgørende faktor, men der blev
også både fra oven og fra neden stillet nye krav til undervisningen.
Udgiften til fattigvæsen var vist alle vegne den største enkeltpost på
regnskabet, men det betød bestemt ikke, at det var den højst prioriterede
opgave. De udbredte bestræbelser på at lempe de fattige ud af kommu
nerne, så man selv kunne slippe for forsørgelsen, hører ikke til de smuk
keste træk af den kommunale historie. Bortset fra de efterhånden færre
steder på landet, hvor de fattige sendtes på omgang mellem gårdene,
klaredes husningen ved anskaffelse af fattighuse, hvor et broget klientel
af gamle, syge, børn og forsumpede subjekter fik plads under omstæn
digheder, der ikke sjældent var udsat for højere myndigheders kritik.
Men da et cirkulære generelt påbød en række konkrete forbedringer (et
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vist rumfang luft pr. person, indretning af et lokum, højst 10 beboere pr.
værelse, trægulve m.m.), var man alligevel gået for vidt. Det kunne ikke
være meningen, at de fattige skulle bo bedre end jævne mennesker, og
myndighederne måtte slække på kravene.
Det var en udbredt opfattelse i tiden, at arbejdsløshed var selvfor
skyldt, et udslag af dovenskab. Man kom derfor mere og mere ind på at
oprette arbejdsanstalter, hvor støtten var afhængig af en arbejdsindsats,
skærvehugning, spinderi, landbrugsarbejde etc. Mange havde dog også
blik for den uforskyldte fattigdom, som »værdigt trængende« af om
stændighederne var blevet kastet ud i, og der blev udfoldet store be
stræbelser for at holde disse mennesker fri af det degraderende, umyndiggørende offentlige fattigvæsen. Fra officielt hold gav det sig udtryk i
de »frie fattigkasser«, der dannedes ved lov i 1856, men de fik ved siden
af den betydelige private godgørenhed ringe betydning i byerne, på
landet lidt mere. Kommunerne så med velvilje på den private fattighjælp
og støttede den i det små, hvor de kunne og måtte.
For skolevæsenet var den store opgave at skaffe undervisning til et
stærkt stigende antal børn. Som helhed voksede landbefolkningen fra
1840 til 1870 med godt 31% og byernes med hele 69%, og tallet på børn
i den skolepligtige alder steg mere end det. Udtrykt på en anden måde
voksede antallet af skolesøgende børn fra 1840 til 1867 i kommunerne på
landet fra 150 til 200 og i byerne fra 275 til 500, alt med tilnærmelse og i
gennemsnit pr. kommune. Det var ikke nogen ringe plus-leverance af
undervisning, der skulle præsteres.
De mange børn blev undervist, det skulle de, men ikke uden pædago
giske omkostninger. Udbygningen af skolerne fulgte ikke med børnetal
let, knap nok på landet og slet ikke i byerne. Overfyldte klasser var
overalt et problem. I Horsens havde man i i84orne fra 80 til 140 elever
pr. klasse, i Faaborg var der på et tidspunkt i 1860erne 304 elever i to
klasser, og det var ikke enestående tilfælde. I byerne tog de forældre, der
havde råd til det, konsekvensen af disse tilstande og satte deres børn i
private skoler. 30% af de skolesøgende bybørn blev undervist privat i
1867.
Og situationen skulle ikke blive bedre af, at der også stilledes kvalita
tive krav til skolerne. Både myndigheder og bedrestillede købstadbor
gere pressede på for at få etableret en højere borgerlig undervisning.
Det normale skoleudbud var en borgerskole, der tog skolepenge, og en
betalingsfri skole, friskole eller fattigskole kaldet. Man tumlede hårdt
med problemet rundt omkring, men kun i et fåtal af byer førte det til
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goranftaaenbe ftorflrifter blive Ijerveb approberebe. — Sjdbenljavnd 2lmtd Gontoir ben llbe September 1847.
Xlrtruturn. - lr»K (t. fl. «WirtMdftn.

Et af de store arbejdsområder for sogneforstanderskaberne var fattigvæsenet.
Her ses reglementet for den kommunale fattiggård i Lyngby, zidstedt afsogneforstanderskabet og godkendt af amtmanden 1847 (Byhistorisk Samling for
Lyngby-Taarbæk Kommune).

dannelsen af egentlige »borgerlige realskoler«, som det hed. De fleste
steder blev det til halve løsninger, der igen gav de private skoleholdere
vind i sejlene. En skolelov af 1856 satte både land- og bykommuner
under pres ved at sætte det maksimale elevtal pr. lærer til 100, opstille
minimumskrav til skolernes fysiske miljø (luftrum pr. elev, bræddegulv,
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ventilation, latriner m.m.) og til lærerboliger på landet. Samme lov gav i
øvrigt kommunerne en reel indflydelse på udnævnelsen af lærere.
Det kommunale apparat var langtfra alle vegne gearet til løsningen af
de store skoleopgaver. Men hvor man havde magt over tingene, som
f.eks. i Århus, kunne den kommunale skoleorganisation udkonkurrere
både private skoler og en statsskole. Rundt omkring pressede de første
store, moderne kommuneskoler deres karakteristiske profiler ind i by
billedet. På landet, fortæller den ældste statistik, oprettedes omkring 225
nye skoler mellem 1857 og 1867.
Det tredie store forvaltningsområde var kommunikationsvæsenet, an
svaret for gader og veje i byerne og for bivejene på landet. Begge steder
gjaldt ansvaret både anlæg, forbedringer og vedligeholdelse. Derimod
var de konkrete opgaver, der stod for, og også organisationen af arbej
dets udførelse, særdeles forskellige.
På landet var den helt påtrængende opgave at få forbedret og ud
bygget nettet af biveje, dels for at få de lokale bebyggelser bedre for
bundet lokalt, dvs. med kirke, skoler og møller, dels og især for at skaffe
bønderne gode transportveje til købstæderne, hvor kornet skulle afsæt
tes. Og kommunerne fik ikke lov til at falde hen. De kontrollerende
myndigheder (politimesteren især) så til, at noget skete, de vejfarende
råbte højt, hvis vejene ikke var i orden, og sidst, men ikke mindst, ivrede
bønderne selv på for at få netop deres lokale veje lavet.
En bivejs anlæg kunne sætte hele sogneforstanderskabet i arbejde.
Anlægget skulle besluttes, vejen afstikkes i marken, arbejdet udliciteres
eller udføres af bønderne selv (naturalarbejde). I selve værket skulle
vejen planeres, påfyldes sten og grus, vejprofilen afrundes og grøfter
graves på begge sider. En optælling for året 1865 viser, at der var i alt
mellem 27 og 28.000 km biveje i Danmarks landdistrikter (ca. 25 km pr.
kommune), og af dem var der i året udført arbejde på ca. 20.000 km.
Langt det meste af dette var vedligeholdelse, men grundforbedret eller
nyanlagt var dog ca. 1.300 km eller godt 1 km pr. kommune i gennem
snit. For den ældre tid har vi ingen samlede tal, men aktiviteten må
borge for, at vejenes kvalitet fik et betydeligt løft i denne første kommu
nale periode.
For købstædernes vedkommende har vi slet ingen tal, men at gaderne
havde borgernes og kommunernes bevågenhed, fremgår tydeligt af bor
gerrepræsentanternes forhandlingsprotokoller. Og det var især brolæg
ning, det handlede om. Det var tidens store, trafikale spring fremad.
Men det var et stort arbejde. Det udførtes gerne efter kontrakt af pro-
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Lyngby Fattiggård i 1880erne. Den lave bygning i baggrunden var i 1847
blevet ombygget til at rumme fattiggårdens beboelsesafdeling, og den høje byg
ning foran blev opført som arbejdshus til fattiggården i 1868 og kom samtidig
til at rumme et mødelokale og et arkivrum for sognerådet (Byhistorisk Samling
for Lyngby-Taarbæk Kommune).

fessionelle brolæggere, i reglen under inspektion af en særlig brolæg
ningskommission, og det tog sin tid. De færreste steder skete det så
resolut som i Horsens, hvor man efter forslag af en foretagsom borgme
ster besluttede at brolægge 1/16 af byens gader hvert år - og gennem
førte det.

Landkommunenes nye opgaver
Ud over fattig-, skole- og vejvæsen var landkommunerne ved deres fød
sel meget småt forsynet med opgaver. Men programmet voksede, og det
blev efterhånden til ikke så lidt. Det beskedne tilsyn med sognekørsler
kom snart til at omfatte også de andre arter af pligtbefordringer, amts
rejser og kongerejser, og da afløsningen af personlige pligtpræstationer
satte i gang, blev flere af de afløste arbejder, f.eks. brevbæring og sne33

kastning, i realiteten mere eller mindre kommunale. Og med opgaverne
fulgte også arbejdskraften, idet kommunen kunne råde over de tre årlige
pligtarbejdsdage, husmændene stadig skulle yde. En ikke ubetydelig res
source, der kunne løbe op i flere hundrede arbejdsdage.
Andre gamle personlige pligtarbejder blev effektiviseret gennem ny
lovgivning og sat under kommunal administration. Pligterne til oprens
ning af vandløb og vedligeholdelse af branddamme blev til kommunalt
vandløbsvæsen (1846 og 1859) og ditto brandvæsen (1861) med brand
sprøjte og sprøjtehus, hvor det gik rigtigt til. Mere situationsbestemte
var de foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, der et par gange i
1840016 og 50erne blev brug for. Det var koleraen, der huserede rundt
om, og kommunerne måtte have lazaretter, bekæmpelsesplaner og me
dicin beredt. Også når husdyrene ramtes af epidemier, kunne landkom
munerne blive sat i aktivitet.
Folkestyret fra 1849 forudsatte befolkningens valg af repræsentanter
til de lovgivende forsamlinger, og hvad var naturligere end at benytte
den kommunale organisation til administrationen af disse valg. Det blev
med de næsten årlige valg i perioden et ganske stort arbejde for de unge
kommuner. Valgmandsvalg til Landstinget afholdtes af de enkelte kom
muner, folketingsvalgene deltog man i ved delegerede. Og løbende
skulle lister over vælgere og valgbare opstilles og ajourføres.
Fra begyndelsen af 1850erne fik kommunerne også den opgave at
holde distrikts- og foderheste for hæren. Det var simpelt hen den danske
hærs samlede trækkraft, der blev sat på underhold i kommunerne. Hest
ene liciteredes ud til bønderne, og staten betalte, men administrationen
var kommunernes. Ordningen, der gav meget bøvl med kasserede heste,
ophørte i 1868. I en endnu mere særpræget situation ser vi de jyske
kommuner i det bevægede forår 1848. Det var den udbrudte krig og helt
specielt den rygteskabte slavekrig, der mobiliserede kommunerne til
landets forsvar. Som en løbeild gik det i de sene martsdage op gennem
Jylland, at »slaverne«, tugthusfangerne fra Rendsborg, var sluppet løs af
Slesvig-Holstenerne og nu drog hærgende og plyndrende mod nord.
Alarmen gik, og rundt om i kommunerne blev folkevæbninger rejst med
alle til rådighed stående våben, sabler, høtyve og leer, og i nogle uger gik
det på med kommanderen og vagthold og eksercits. Nok både første og
sidste gang danske kommuner optrådte som militære enheder. Krigene
1848 og 1864 lagde også sine særlige trængsler på kommunerne, ind
kvarteringer af venner og fjender, rekvisitioner, kørsler og tunge skatter.
Det skal endelig nævnes, at høringer i sager med lokale berøringer,
34

som anordningen havde givet landkommunerne ret til, jævnligt blev
foretaget af den enevældige regering, inspireret af stænderne givetvis.
Under folkestyret ebbede de ud, formentlig både fordi besværet med at
arrangere dem ikke stod mål med udbyttet, og fordi de folkevalgte ikke
havde behov for denne kanal til folkestemningen. Omvendt pålagde
folkestyrets regeringer, egentlig uden lovgrundlag, kommunerne at ind
hente og indberette stribevis af oplysninger om lokale forhold.

Købstædenies mangfoldige behov
Denne opremsning af landkommunernes opgaver skal ikke sætte køb
stæderne i skygge. Opgaverne her var, også relativt, både større og flere.
Det kan godtgøres på flere måder, men enklest og klarest ses det af, at
skattetrykket pr. indbygger i periodens sidste tiår var ca. 50% højere i
byerne end på landet. Hvortil endda kom, at aktiviteten i byerne langtfra
alene finansieredes af skatterne, men også af de ganske betydelige kapi
talindtægter, man havde, jordleje især.
De fleste af de opgaver, man havde på landet, havde man tilsvarende i
byerne, og hertil kom en række specielle købstadfunktioner. Og det var
tunge sager mange af dem. Den havn, de fleste danske købstæder havde,
ikke mindst. Og skulle den udvides, så den kunne udnytte fremgangen
inden for kornhandel og skibsfart, krævede det både fodarbejde i ministeriekontorer og personlige ofre af borgerne, men det veg man ikke
tilbage for. Indkvartering af hærens forlægninger var i mange byer kon
stant og krævede sit særlige væsen. At kirkerne i økonomisk henseende
var under kommunal administration, var også særegent for byerne.
Brandvæsenet var på ret militær vis organiseret som et brandkorps med
obligatorisk deltagelse af borgerne. Skikken var gammel, men behovet
for brandslukning var stadig aktuelt. Den parallelt organiserede borger
væbning var derimod stærkt på retur, ogi 1870 var den ophævet overalt.
En anden gammel byinstitution var de syngende natvægtere, der skaf
fede borgerne tryghed, om end ikke altid ro om natten. På de frem
meligste steder var vægterne ved at blive en del af et egentligt kommu
nalt politi. Udlejningen og administrationen i øvrigt af den ofte ganske
store bymark, der fra arilds tid hørte til byen, var et ikke ubetydeligt
arbejde. Dette markvæsen var ofte kombineret med vejvæsenet og un
dertiden med omsorgen for byens bygninger. Og det var ikke så få
bygninger, en købstad kunne have fået sig. Fattighuse, skoler, sprøjte
huse, sygehuse, diverse hegn og porte, lejehuse og, ikke at forglemme,
byens rådhus. Og alt skulle holdes i stand og forsynet med inventar.
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Mange af de nye opgaver, der trængte sig på, skrev sig fra det stadigt
mere fortættede fysiske miljø. Den stærkt øgede befolkning skulle i før
ste omgang finde plads inden for de gamle bygrænser. Først efter at man
i 1850 havde ophævet tolden ved byporten, kunne bebyggelsen langsomt
begynde at brede sig udenfor. Man gjorde ikke noget for at styre og
sprede den meget tætte beboelse, men de problemer, den skabte, blev
man tvunget til at gøre noget ved.
Vi kan tage Aalborg som eksempel. Her var befolkningstætheden
11.000 personer pr. km2 og de sanitære forhold som alle vegne middel
mådige. Her »slog lynet ned« i 1853. Den kolera, der havde huseret i
København, fik alvorligt fat. Inden for et par måneder ramte den 765
personer, ca. hver 10. ålborgenser, og mere end halvdelen døde. Ingen
var vist i tvivl om, at årsagen skulle findes i de sanitære forhold, i de
uhumske rendestene og specielt i byens åer, der havde fungeret både
som kloakker og vandforsyning for husholdningerne. Et vandværk, der
skulle hente rent vand fra nogle kilder uden for byen, blev påbegyndt
samme år, og forskellige foranstaltninger for at rense åvandet blev fore
taget. En egentlig kloakering af byen blev planlagt og renovationsfor
holdene efterhånden bedret. Endelig blev også sygehusforholdene gjort
mere tidssvarende.
Om ikke helt så brat, så blev de samme sager bragt på bane i hvert fald
i de større byer. Foregangsbyerne fik også gasværker i 1850erne og
60erne. Det betød afløsning af tranlamper og bedre lys i byens snævre
gader i de mørke aftentimer. Videre til gode for færdselen søgte bystyret
at afrette byggeriet langs byens gader.
Forholdet til omverdenen og specielt til oplandet var et aktuelt emne
for købmændene i byernes styrelser. Typisk i denne tid var bestræbel
serne på at få ledet de rundt om rumsterende jernbaneprojekter til ens
egen by, og ville man være med på tidens noder, måtte man også have sig
en telegraflinie. Det store tigerspring ind i en ny epoke var en ponton
bro over Limfjorden, som man i Aalborg fik etableret i 1865.
Oven i alle de andre opgaver, og på trods af den altgennemtrængende
sparsommelighed, der prægede og hæmmede adskillige opgavers løs
ning, fandt påfaldende mange købstæder anledning til at bygge sig et nyt
og præsentabelt rådhus. De nye rådhuse blev et særkende for periodens
købstæder, et typisk udslag af en borgerlig selvfølelse og selvrespekt på
byens vegne, skabt ved den kommunale reform.
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De store købmænd i Aalborg ivrede for bygningen af en bro over Limfjorden, så
handelssamkvemmet med Vendsyssel kzmne styrkes. Pontonbroen kunne indvies
i september 1865 og ses her på en tegning fra Illustreret Tidende 16.7.1865.

Beslutninger og forvaltning
Magtspillet i købstæderne
I købstadstyret var krumtappen i magtrelationerne bestemmelsen om, at
magistraten ikke kunne tage beslutning i sager, der angik »købstadens
ejendomme og indretninger«, »indtægter og udgifter«, uden borgerre
præsentanternes samtykke. Magistraten kunne heller ikke på byens
vegne afgive erklæringer til højere myndigheder uden om borgerrepræ
sentationen. Ved uenighed skulle en mundtlig konference mellem par
terne anstilles, og blev der ikke her skabt fodslag, måtte afgørelse træffes
på højere sted.
I periodens seneste år, fra 1862, skete der en opblødning af dette stive
og i værste fald blokerende tofrontssystem, idet det ved lov bestemtes, at
afgørelser i fællesmøder mellem magistrat og borgerrepræsentanter
kunne træffes efter flertalsprincippet. Ikke lige ud ad landevejen, men
dog. Først: var borgmesteren på flertalssiden, var der ingen problemer.
Stod stemmerne lige, gjorde borgmesterens stemme udslaget. Men var
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han i mindretal, skulle flertallet være på mindst 2/3 af de fremmødte,
som igen skulle udgøre mindst 3/4 af den samlede kommunalbestyrelse.
Ellers kunne en gyldig beslutning ikke træffes.
Men mod eventuelle udskejelser under så »løsslupne« omstændig
heder måtte man træffe ekstra forholdsregler. Hvis den tagne beslutning
overskred kommunalbestyrelsens myndighed, stred mod loven, hin
drede opfyldelsen af påhvilende pligter eller gik ud på »en for kommu
nen fordærvelig foranstaltning«, alt efter borgmesterens bedømmelse,
kunne han sætte beslutningen ud af kraft, dog under indstilling til en
ministers endelige afgørelse.
Klart for alle var det, at enighed mellem borgmester og borgerrepræ
sentanter var grundsmørelsen i en velfungerende byforvaltning. Det
indstillede man sig på, og i det løbende, daglige arbejde var der sjældent
de store interessemodsætninger. Det var de nye udgiftskrævende op
gaver, der satte samarbejdet på prøve, og her måtte kravet om enighed
uvægerligt favorisere løsninger efter den laveste fællesnævner.
Når det i almindelighed fungerede godt de fleste steder, var en med
virkende årsag, at der på mange borgmesterposter sad yngre, moderat
liberale jurister, som så med velvilje på borgerengagementet og ikke
sjældent viste sig mere fremskridtsvenlige end borgerrepræsentanterne
(der rigtignok også repræsenterede dem, der skulle betale). Men natur
ligvis var der også borgmestre af den gamle skole, der ikke kunne abstra
here fra deres høje værdighed, og som af hjertet afskyede det folkelige
halløj. Sådanne holdninger gjorde ikke tingene nemmere, heller ikke for
borgmestrene selv. En borgmester i Holbæk, der i det urolige forår 1848
mistede besindelsen og personligt rykkede ud med betjente og knipler
for at banke demonstrerende håndværkssvende af gaden, søgte klogeligt
en roligere plads på landet. Og bedre gik det ikke borgmesteren i Aal
borg, hvor kronen på et dårligt samspil mellem ham og borgerne blev
sat med hans benspænd for Limfjordsbroprojektet. Han endte som by
skriver i Svendborg.
På den anden side, hos borgerrepræsentationen, kan man også træffe
vidt forskellige holdninger. I den ene ende viljen til at satse højt, på
rådhusbyggeri og havneprojekter, på gasværker, broer og jernbaner. I
den anden og tungere ende en påholdenhed til det smålige. I Faaborg
kunne man spare et bord til borgerrepræsentanternes forhandlinger;
man kunne nemt flytte ét ind fra tingstuen. Få år efter garanterede
samme forsamling for et lån på 50.000 rigsdaler til havnens udvidelse. I
Hjørring var det progressive element personificeret i en handlekraftig,
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Et af de mange nye rådhuse, der opførtes i den første kommunale periode, var
rådhuset i Fredericia, tegnet af den kendte arkitekt Ferdinand Meldahl, opført
1859-61 og her gengivet efter Illustreret Tidende 15.11.185 9. Rådhziset varda
endnu under opførelse, men blandingen af en række forskellige stilaner er
tydelig nok.

utålmodig og måske for spendabel formand for borgerrepræsentationen.
Men det gik kun en tid, kollegerne kunne ikke blive ved at følge ham.
Og det samme kunne ses andre steder.
Interessant er det at iagttage, at rådstueforsamlingen kom til at spille
en betydeligt større politisk rolle, end det givetvis var tænkt. Var borger
repræsentationen delt på et spørgsmål, var det naturligt at sikre sig
bagud. Men forsamlingen kunne også bruges i spillet mellem magistrat
og repræsentation. Flere gange ser vi en reformsøgende borgmester
appellere til rådstueforsamlingen for at få en nølende eller modvillig
borgerrepræsentation med på sagen. Og ikke sjældent med held. At være
i modsætning til de borgere, man var rundet af, var ikke ønskværdigt.
Hvad de borgerlige rådmænd i magistraterne - denne trojanske hest i
statens lejr - i realiteten kom til at betyde for den kommunale politik,
ved vi ikke meget om. Magistraten førte ikke protokol over sine interne
forhandlinger. Det var i reglen fremtrædende borgerrepræsentanter, der
blev valgt til disse poster, så man må formene, at de, selv om de ingen
steder kunne dominere magistraten, må have haft en formidlende ind
flydelse.
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I forholdet mellem kommunalbestyrelse og særkommissioner kunne
der også opstå beslutningskonflikter. Det havde allerede købstadloven
forudset, og de nødvendige overinstanser var på plads. Problemerne
opstod gerne, når kommissionerne med deres fagengagement og sag
kundskab stilede højere end den mere jordnære borgerrepræsentation.
Og det var den, der sad på pengekassen.
Byernes administration
Magistraten levede sit eget ophøjede liv. Den havde ud over de kommu
nale sine særlige øvrighedsfunktioner, meddelelse af borgerbreve, opsyn
med lavene, fastsættelse af visse priser og takster m.m., og den holdt,
hvis den bestod af flere personer, sine egne møder. Borgerrepræsenta
tionen holdt også sine separate møder, på de større steder en gang om
ugen, i mindre byer kunne et månedligt møde gøre det. Her tog den
stilling på det overordnede plan til alle kommunale sager, på detailplanet
til de sager, der ikke var underlagt særlige kommissioner eller udvalg.
Udpegningen af medlemmer til disse kommissioner etc. var et fast og
vigtigt punkt på årsprogrammet. Med hensyn til de økonomiske spørgs
mål, hvis afgørelse krævede enighed med magistraten, måtte man enten
udbede sig magistratens skriftlige tilkendegivelse eller anmode om et
fælles møde, og sådanne fællesmøder blev efterhånden det almindelig
ste. Forsamlingens beslutninger bragtes til udførelse af borgmesteren.
Den økonomiske forvaltning havde før 1838 været opsplittet i lige så
mange dele, som der var særforvaltende kommissioner. Fattigkommis
sionen lagde sit eget budget, havde sin egen ligning og opkrævning, sin
egen kasse og aflagde separat regnskab for den. Og de andre kommissio
ner gjorde ligeså. Kommunalloven af 1837 søgte at forenkle dette sy
stem. Kommissionerne skulle indgive deres budgetoverslag til kommu
nalbestyrelsen, der indarbejdede dem i et samlet overslag for kommu
nen. Af ligningerne kunne en del samordnes, fordi deres grundlag var
det samme, nemlig »formue og lejlighed«, dvs. økonomisk evne. Men
der var stadig nogen, der måtte lignes på særlige skattegrundlag, på
grund og næring (til kæmneriet), på assurancesummer (lygte-, vægterog sprøjtevæsen), på gadeareal (brolægning) og hartkorn (vejvæsen). De
forskellige skattebeløb blev slået sammen for hver skatteyder og op
krævet samlet af kæmneren. Regnskabet, der blev aflagt under ét, var i
realiteten en løs sammenstilling af en række særskilte regnskaber.
Trods forenklinger var den økonomiske procedure stadig snirklet og
involverede mange instanser; sikkerhed kunne ikke overdrives. Når ma40

gistrat og borgerrepræsentation havde udarbejdet og vedtaget oversla
get, og amtmanden ingen indvendinger havde, blev ligningen udført af
ligningskommissionen. Den færdige ligning blev så med overslaget
fremlagt til beboernes eftersyn i tre uger, hvorefter kæmneren tog sig af
opkrævning og kassefunktioner under kommunalbestyrelsens løbende
kontrol. De likvide midler opbevaredes i en jernbeslået pengekiste med
tre låse, der kun kunne åbnes, når borgmester, en udvalgt borgerrepræ
sentant og kæmneren var samtidig til stede med deres respektive nøgler.
Det endelige regnskab blev, igen efter tre ugers fremlæggelse, gennem
gået af en eller to borgerlige revisorer og sluttelig tilstillet amtmanden
til godkendelse.
Regnskaberne var meget forskellige i opstilling, for de større byers
vedkommende hverken umiddelbart overskuelige eller indbyrdes sam
menlignelige. Men under alle omstændigheder giver de et billede af
købstædernes økonomi og den aktivitetsfremgang, der var i perioden. Af
både stigningen og spændvidden giver budgetoverslagene fra Holstebro
og Horsens et indtryk. I den første af byerne steg udgifterne fra 2.998
rigsbankdaler i 1838 til 8.083 i 1864, i den anden fra 13.497 rigsbank
daler i 1838 til 56.114 i 1868. Det var i Holstebro en stigning på 2,7
gange, i Horsens mere end en firedobling. Samlede tal for de danske
købstæder som helhed har vi først fra periodens sidste del. De viser fra
1856 til 1867 en samlet udgiftsstigning fra 1.138.640 rigsdaler til
1.576.205, i procent en fremgang på knap 40.
Af regnskabernes detailposter kan vi se, hvor meget lønnet personale
der anvendtes i den kommunale virksomhed. I Nykøbing på Sjælland, en
mellemlille købstad, var i 1838 den eneste fuldtlønnede person læreren
ved skolen. Med beskedne honorarer tilgodesås to vægtere, en jordemo
der, en tambur, en arrestforvarer, en organist ved kirken og byfogden
med for den sags skyld, for den indsats, de ydede kommunen. Kæmnerhvervet var et ulønnet ombud, der gik på skift mellem borgerne, men de
fleste steder fik man dog en fast, lønnet kæmner i perioden. I de større
byer kunne der være ganske mange af de praktiske folk. I Horsens såle
des i 1861 tre politibetjente, en arrestforvarer, fire vægtere, en jordemo
der, en organist og stadsmusikant, et par retsvidner, 18 lærere og to
pedeller, en gasmester ved gasværket og et par folk ved arbejdsanstalten.
Det mest påfaldende var den sparsomme centrale administration. Den
blev i alt væsentligt båret af to mænd. Kæmneren, der som beskrevet
stod for kassen og byens regnskab og meget mere end det. Og den
kongelige borgmester, hvis statsbetalte arbejdskraft og kontorhold i vidt
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omfang har været til disposition for kommunen. Lidt skriverhjælp
o.lign. har man dertil rekvireret her og der. Men alt det øvrige, det der i
dag udføres af personalet på rådhusene, planlægning og kontrol af de
kommunale arbejder, sagsbehandling (f.eks. uddeling til de fattige), de
enkelte forvaltningers regnskaber og korrespondance, det udførtes uden
løn af de folkevalgte og andre udpegede borgere i kommissioner og
udvalg. Opbygningen af en professionel, kommunal administration var i
sin allerspædeste vorden.

Styre og forvaltning på landet
I landkommunerne tog både kommunal politik og forvaltning sig tem
melig meget anderledes ud. Spillet mellem det statslige og folkelige
element i bestyrelsen foregik inden for murene og blev kun synligt, når
der for alvor gik kludder i maskineriet, og det hørte dog til undtagel
serne. Samarbejdet har givetvis, personafhængigt som det var, formet sig
forskelligt fra sted til sted, men for så vidt spørgsmålet kan sættes på
formler, så var besættelsen af formandsposten den determinerende fak
tor. Om det var sognepræsten, godsejeren eller en af de folkevalgte
bønder, der var formand?
Var sognepræsten formand, havde han en meget dominerende posi
tion. Alle udøvende beføjelser lå i hans hænder. Som den, der tog mod
brevene og ledede møderne, havde han det naturlige initiativ, hvortil
kom den personlige og præstelige autoritet, han nød i det lokale sam
fund. I værste fald kunne det udarte til et autoritært eneherskerstyre det er sikkert forekommet - men var det bønderne for uudholdeligt,
behøvede det ikke at vare længere end til næste årsskifte, da man på ny
skulle vælge formand. Men naturligvis, vil man undgå arbejde og ansvar,
kan man finde sig i meget.
Hvordan forholdene har været i de godsejerstyrede kommuner, ved vi
ikke meget om. Da det normalt kun har været aktuelt i kommuner, hvor
godsejeren har haft fæstegods, forestiller man sig formandskabet som en
udbygning af det patriarkalske forhold mellem godsejer og fæstebonde
med alt, hvad dette kunne indebære af positivt og negativt.
Var formanden et af de valgte medlemmer, dvs. gerne en gårdmand,
bestod der to magtpoler i sogneforstanderskabet, og et rivalitetsforhold
mellem formand og sognepræst var både en nærliggende mulighed og
en ikke helt sjælden realitet. Sognepræsten var rigtignok lovbestemt
forretningsfører for fattig- og skolevæsenerne og kunne som sådan til de
valgte medlemmers irritation være lidt vel rundhåndet ved uddelingen af
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Sogneforstanderskabet i Randlev-Bjerager ved Odder er her forsamlet til møde
omkring 1867, og billedet er formentlig et af de eneste, der findes af et sådant
forstanderskab. Påklædningen virker hverdagsagtig med træsko og støvler. Det
andagtsfulde indtryk, billedet giver, skyldes nok både benovelsen over fotogra
fens virkemidler og den alvor, man gik til arbejdet med (Kilde: Henning Hall:
Skår af Randlev-Bjerager sognes historie, 1971)-

almisser, men alligevel bør denne magt ikke overbetones. Sognepræsten
havde referat til sogneforstanderskabet, og beslutninger dér var flertals
beslutninger - også i fattig- og skolesager. Eksempler på, at præsten er
blevet tilsidesat af det øvrige sogneforstanderskab, er ikke svære at finde.
Arbejdsformen i sogneforstanderskaberne var enklere og tempoet
mindre intenst end i byerne. Alle beslutninger blev truffet i det samme
organ, og mange steder har man vel kunnet klare sig med de seks årlige
møder, der som minimum var foreskrevet i anordningen. Hermed være
ikke sagt, at arbejdsbyrden var ringe. Formanden, der foruden arrange
ment af møder skulle iværksætte de tagne beslutninger og føre regn43

skaber og korrespondance ud over fattig- og skolevæsen, havde i hvert
fald sit at se til, og det blev med opgavernes vækst ikke mindre efter
hånden. Men også de menige medlemmers arbejdskraft blev der trukket
på. Særligt belastende følte man de medfødte hverv som fattig- og skole
forstandere, der bl.a. indebar personlig indkrævning af skatter hos be
boerne flere gange om året.
Et særdeles upraktisk element i den kommunale administration var
den fagopsplittede økonomi. Hvert »væsen« havde sit eget overslag, sin
egen skatteligning og opkrævning, sin egen kasse og sit eget regnskab,
og det kunne ydermere være underopdelt efter sogne og distrikter. At en
kommune på to sogne havde en fattigkasse, to skolekasser, to vejkasser,
en såkaldt kommunekasse, var helt normalt, og de spinkle forsøg, der
blev gjort på at forenkle dette »cigarkasse«-system, havde ikke stor gen
nemslagskraft.
Landkommunernes økonomi var ikke nær så omgærdet af kontrol og
forsigtighed, som købstædernes var det. Godkendelse af overslag og
revision af regnskaber foretoges internt. Ligninger og regnskaber blev
fremlagt til beboernes eftersyn, og først som sidste led i processen indsendtes regnskaberne til amtsrådets »eftersyn«.
Det var naturligvis også mindre beløb, det drejede sig om. Hvor gen
nemsnitskøbstadens udgifter ifølge den officielle statistik i 1859 var
19.190 rigsdaler, lå landkommunernes tilsvarende på 2.620 rigsdaler (på
lignet beløb) eller syv-otte gange mindre. Denne relation var ikke æn
dret væsentligt ved periodens slutning (1867), idet udgifterne procentu
elt var steget næsten lige meget i de to sektorer, dog med en lille plus
vækst i landområderne (27% mod 24%). Når påligningen og ikke pengeudgiften er anvendt til sammenligningen med byerne, skyldes det, at
man derved får de udgifter med, der afholdtes af beboernes naturalpræstationer i form af varer og arbejde.
Det professionelle personale i landkommunerne indskrænkede sig i
alt væsentligt til skolelærerne. Enkelte mindre bestillinger som vandsynsmænd, vejmænd og brevbude var på budgettet, men med minimale
beløb. Ikke sjældent bijobs for sognefogder. Betalt administrativ assi
stance fandtes der ikke, med mindre man vil medregne sognepræstens
statslønnede indsats i kommunens tjeneste.
Præstens indsats, hans fortrolighed med administrative sager, hans
førelse af korrespondancen for skolevæsen og fattigvæsen og af regn
skabet for det sidste, har været af stor betydning i mange landkommu
ner, ikke mindst i den tidligste periode. Godsejerens førelse af sko-
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leregnskabet indtil 1855 har naturligvis også været en aflastning. Men
resten faldt på de valgte landboere, hvoraf ikke mindst de valgte formænd måtte trække et tungt læs. Og spredte forsøg på at skaffe dem en
godtgørelse for arbejdet og besværet blev pure afvist af myndighederne.
Kommunal administration på landet var ubetalte ombud.

Kommunen og beboerne
Den (manglende) politiske interesse
Uanset kommunallovene omkring 1840 betegnede en klar liberalisering,
så lagde de vælgermagten i hænderne på nogle få procent af befolk
ningen. En snæver »elite« af velstående købmænd og håndværkere i
købstæderne og hartkornsbesiddere på landet. Og af dem var det endda
en endnu mindre gruppe, der viste aktiv politisk interesse, interesse for
at gå ind i det kommunale arbejde.
Men hvordan var disse mænds forhold til det kommunale? Tager vi
byerne, hvor spredningen over den økonomiske skala var størst, så er der
næppe tvivl om, at disse erhvervsdrivende så byens trivsel og deres egen
som nært forbundne og derfor helhjertet har kunnet kæmpe for begge
dele. På den anden side har det kommunale arbejde i sig selv ikke været
lukrativt for den enkelte. Måske har det givet en fornemmelse af ind
flydelse og et løft for de honnette ambitioner, men ingen er vist blevet
fede af det. Tværtimod hører vi flere gange om folk, der forsømte deres
forretninger på grund af de kommunale gøremål. For mange af disse
utvivlsomt dygtige og handlekraftige mænd har kommunen i dens nye,
respektable skikkelse været en udfordring for deres foretagsomhed og
også genstand for deres offervilje.
Men var der dem, der godt eller gerne ville, var der flere endnu, der
nødigt ville, og som undslog sig for valg og hverv og bestillinger, så vidt
de overhovedet kunne. I alle kommuner. Det er ikke svært at konstatere,
om folk benyttede deres ret til at afslå genvalg. Havde man siddet i den
kommunale forsamling i en vis periode, kunne man nemlig undslå sig i
lige så lang tid derefter.
Efter valgdeltagelsen at dømme var interessen for det kommunale
ikke alt for stor. Efter en vis opmærksomhed omkring de første valg i
1838, hvor mange steder omkring 40% af vælgerne mødte frem, meldes
der fra alle sider om faldende deltagelse. Dækkende tal har vi ikke, men
spredte oplysninger viser stemmeprocenter på 14 (Odense 1838), 11,6
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(Horsens 1844) og 15 (Århus 1844). I Århus afgav i 1848 8% deres
stemme, og det var ikke bundrekorden.
Om det var anderledes på landet, må nærmere undersøgelser vise.
Foreliggende opgørelser fra tre landkommuner, en jysk og to fynske,
viser alle højere stemmeprocenter. Ved det første valg i 1841 omkring
90%, derefter faldende, men i begyndelsen af 1850erne dog stadig om
kring 40%.
Hvis der mødte flere frem på landet end i byerne, kan det skyldes
valgmåden. Ved de årlige valg i byerne blev kun 1/6 af forsamlingen, dvs.
oftest en eller to personer, udskiftet. Det var ikke meget, man kunne
flytte på ved et sådant valg.
De liberale beklagede den ringe interesse. Borgmesteren i Horsens
trøstede sig med, at det dog var »de mest dannede og oplyste borgere«,
der gav møde. Så længe interessen for det offentlige ikke var »mere
levende i den ringere borgerklasse«, måtte »de forstandigste« styre.
Alen han så frem til, at oplysning og dannelse ville skabe stadig flere
»politisk opvakte borgere«. En anonym »borger-ven« beklagede i Aal
borg Stiftstidende, »at den oplivede almenånd endnu blot ligesom vege
terer og kæmper mod letargiens [dorskhedens] døsige bånd«.
Alen vælgernes interesse kunne vise sig på andre måder. Et par gange
hører vi om håndværkergrupper, der sørgede for, at håndværkere blev
opstillet og valgt. Rådstueforsamlingernes rolle i det politiske spil er der
ovenfor fortalt om. Når der var store sager på højkant, kunne disse
møder godt samle folk. Da spørgsmålet om et gasværk i Kolding var på
dagsordenen, mødte 120 op i rådstueforsamlingen og gik med stor ma
joritet (100 stemmer mod 20) ind for værket. Et skoleproblem i Faaborg
affødte et stærkt besøgt borgermøde og en adresse til ministeriet med
204 underskrifter, og på en rådstuesamling i Horsens mødte næsten 300
mand frem for at bakke planerne om et nyt rådhus op. Når borgerne
kunne mærke, at de havde indflydelse, var apatien borte.
Aled de nye valgregler fra 1855 °S T$6° steg antallet af vælgere be
tydeligt, rundt regnet til det dobbelte. De årlige valg og begrænsnin
gerne af valgbarheden i byerne blev ophævet, således at der var harmoni
mellem by og land. Reformen kaldte nok lidt flere frem til valgurnerne i
byerne, men den store forandring blev der ikke tale om. Heller ikke
hvad de valgte angik. Det var stadig købmænd og håndværkere i den
sociale overgruppe og de store gårdmænd på landet.
Uanset den tilsyneladende demokratisering var vælgermagten nu
koncentreret hos en endnu snævrere social elite end før. Ikke kun på
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grund af reglerne, men også fordi man i disse kredse brugte valgretten
flittigst. Når den tunge ende af borgere og bønder ikke før havde været
interesseret, var det ikke at forvente, at den nu - og slet ikke den nye
vælgergruppe af arbejdere og husmænd - med et slag skulle blive vakt
politisk.
Kommunal kontakt til borgerne
Så der var stadig noget at gøre for dem, der ville vække den politiske
bevidsthed. Og der blev rundt om, i købstæderne især, gjort noget for at
skabe interesse om kommunens arbejde. En kontakt mellem kommune
og beboere lå allerede i de obligatoriske fremlæggelser af ligninger og
regnskaber til eftersyn. De endelige regnskaber skulle dertil for købstædernes vedkommende trykkes, så interesserede kunne erhverve dem.
De højere myndigheders indsats for mere offentlighed om kommuner
nes arbejde indskrænkede sig herudover til i 1848 at tillade og anbefale,
at de kommunale møder holdtes for åbne døre. Hvor mange kommuner
der benyttede sig af tilbuddet, ved vi ikke. Men de informationer, vi har,
fortæller, at langt de fleste kommuner vedtog at holde møder i offent
lighed.
I øvrigt var det overladt til kommunalbestyrelsernes eget forgodtbe
findende, om og hvordan man ville skabe kontakt til beboerne. I Hol
bæk, rimeligvis en af de mest »vakte« købstæder i tiden, bekendtgjorde
man fra starten de enkelte møder, »for om nogen af borgerne ønskede
noget forhandlet«. Man åbnede dørene i 1848, fik refereret møderne i
den lokale avis fra 1849 og udgav fra 1859 samlede, trykte udtog af årets
møder i borgerrepræsentation og kommunalbestyrelse. Men andre var
også med. Meget udførlige uddrag af forhandlingerne blev i Helsingør
udgivet fra første færd. I Odense begyndte man vist først i 1854, i Aal
borg og Horsens gjorde man tilløb i mindre stil. Aviserne var også
meget villige til at referere eller trykke forhandlinger fra møderne.
Ikke alle steder var man dog lige ivrige efter offentlighed. Og byens
størrelse var her ikke afgørende. Både i Århus og Faaborg ser vi gen
tagne gange indlæg i aviserne fra utilfredse borgere, der opfordrede
kommunalbestyrelserne til at offentliggøre deres mødereferater. Og al
verden syntes det ikke at hjælpe. Man lod ganske vist aviserne referere,
men ikke uden bånd, censur og problemer. I Faaborg havde man ellers
på et tidligere tidspunkt fået den strålende idé skriftligt at opfordre
borgerne til at fremsætte forslag om forbedringer i byen og om, hvordan
midlerne dertil skulle tilvejebringes. Og ikke uden respons.
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Borgerne kunne også blive aktiviseret af deres kommune på en mere
kontant måde, nemlig ved at blive tildelt et eller flere af de ombud, som
borgerrepræsentanterne eller sogneforstanderskabet forvaltede. Der var
ganske mange af dem, og gennem deres besættelse blev kredsen af mænd
i aktivt, offentligt arbejde ikke så lidt forøget.
I Holbæk, som i den henseende næppe har været meget anderledes
end de øvrige købstæder, var der tale om hverv i fattig-, skole-, havne-,
bygnings- og sundhedskommissionerne samt kirkeinspektionen. Herud
over udnævntes der vandsynsmænd, hegnssynsmænd, jordboniteringsmænd, en forligsmægler, to overformyndere og to rodemestre. Valgt
direkte af borgerne blev en ligningskommision på syv medlemmer, to
kommunale revisorer og bestyrelsen for de fattiges kasse (tre medlem
mer). I Holbæk var disse faste ombud i 1867 fordelt på ca. 30 borgere ud
over de syv borgerrepræsentanter. Hertil kom diverse midlertidige jobs i
forbindelse med valg, epidemier, svendeprøver etc. Alle borgeres pligt
til tjeneste i brandkorps eller borgervæbning kan også nævnes.
På landet var ombudene ikke meget færre, men nok mindre bela
stende, fordi kommissionsområderne var inddraget under sogneforstan
derskabet. Til landboerne uden for det kommunale organ var hvervene
dels de samme som i købstæderne, dels særegne for landet. Der var i
disse år brug for en række voldgiftsmænd i forbindelse med de fortsatte
landboreformer. Det gjaldt f.eks. afløsning af hoveri af gårdene, af husmænds pligtarbejde, jagtret, tiende m.m. Organisationen af brandvæsen
og brandforsikring på landet krævede specielt mange personlige ombud
som brandfogder, brandsynsvidner og taksationsmænd. Det var især
gårdmændene, der blev brugt til disse hverv; taget over tid var det ikke
mange, der slap.
Når man taler om borgernes og bøndernes - eventuelt manglende engagement i de offentlige anliggender, bør området af borgerlige om
bud ikke overses.

Beboerinitiativer
Et ikke uvæsentligt element i forholdet mellem kommuner og beboere
er de initiativer, der fra borgerne rettedes mod kommunen. Opfordrin
ger om udbedring af veje og gader, om oprettelse af bedre skoler og
udvidelse af havnen var ikke usædvanlige og kunne som tidligere nævnt
være ledsaget af rundhåndede frivillige bidrag. Tiltag til byernes for
skønnelse greb også om sig i midten af 1800-årene. Med stor offervilje
fra beboerne anlagdes spadserestier, parker og lystanlæg til benefice for
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det lokale samfund. De færdige anlæg blev gerne overdraget kommunen
til drift og vedligeholdelse. Mere kontant egennytte lå der bag opfor
dringer til kommunen om at anbefale egne erhvervsønsker og hjælpe
med til at værne mod nærgående konkurrence. Bag de kommunale er
hvervsfremmende tiltag med hensyn til jernbaner, havne etc. lå der ofte
private initiativer.
Et af de hjertevarmende træk af tidens historie er den betydelige,
private velgørenhed, der især udfoldede sig i byerne. Den gav sig udtryk
på mange måder. Det kunne være arrangement af bespisninger, op
rettelse af pengelegater, stiftelse af børneasyler o.lign. Det kunne være
opofrende enkeltpersoner, men som oftest var det velgørende forenin
ger, der formidlede indsamling og uddeling til de trængende. Indirekte
rigtignok, men meget kontant, var denne virksomhed til stor aflastning
for kommunen.
Selvfølgelig kunne henvendelserne til kommunen også have negativ
karakter. De større kommunale projekter satte nemt sindene i bevægelse
og vakte modstand. Mod et fattighus, mod havnens placering, mod op
hævelse af borgervæbningen, og i vore miljøtider er det tankevækkende
at se, at en række protester rettede sig mod oprettelsen af gasværker.
Man var bange for gassens giftighed og usundhed.
Lad os slutte med at nævne, at den kontante kontakt, der var mellem
kommune og beboere i form af de udskrevne skatter, ikke mindst i en
tid, hvor skatterne steg, næsten naturnødvendigt måtte afføde protester
og klager. Nok mere i byerne, hvor skøn over indtægterne indgik med
en betydelig vægt, end på landet, hvor hartkornet udgjorde det altover
vejende og indiskutable skattegrundlag.

Kommunerne og de højere myndigheder
Kommunerne som statsforvaltere
De danske kommuner byggede ikke - i modsætning til de samtidige
svenske - på en gammel frihedstradition. Uanset de danske købstæder
som samfundsorganismer havde adskillige århundreder på bagen, så var
der intet tilbage af den friheds- og selvstændighedstradition, der måtte
have været. De kommuner, der opstod 1837-1841 - begyndelsen til de
moderne kommuner - var skabt af staten og deres magt afledt af statens.
De opgaver, de først fik at løse, var tidligere løst af staten. Under en
vis medvirken fra beboerne rigtignok, men ubetvivleligt ledet af statens
embedsmænd. Karakteristisk var det også, at de nye kommuner ikke kun
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fik tildelt opgaver af egentlig kommunal karakter. Det vil sige opgaver,
hvis løsning man i lokalsamfundet havde en umiddelbar gavn af: under
visning af ens børn, forsørgelse af sognets fattige, skabelsen af bedre
lokale veje etc. Men også udprægede statsopgaver. Befordring af tjenst
lige breve, militært hestehold, valgadministration og i byerne også op
krævning af statsskatter, indkvartering af garnisonerede tropper m.m.
Kommunerne var blevet det yderste led i statsforvaltningen. Der er
ingen tvivl om, at de kommunale reformer imødekom statens behov for
en udbygning af den lokale administration. Til en billig penge. Men
med skabelsen af disse folkevalgte forvaltningsorganer havde staten også
fået et nyt styringsproblem. En embedsmand kan man give ordrer og i
den sidste ende afskedige, hvis han ikke følger ordrerne. Valgte organer
kunne man derimod ikke afsætte. Og de kunne i deres forvaltning prak
tisere en egenvilje, som man ikke forventede hos embedsmænd.
Som i dag har staten principielt to styringsmåder: love, udstedt af den
lovgivende magt, og administrative forholdsregler, truffet af statsfor
valtningen med regeringen i spidsen. Over for de nye kommuner blev
begge former naturligvis anvendt, men rigtignok i forbavsende forskel
lig grad.

De lovregulerede købstæder
Gennem lovgivningen havde kommunerne først og fremmest fået deres
struktur, regler for deres organer, deres sammensætning og valg. Hvad
købstæderne angik, var der herudover i selve loven af 1837 nedlagt en
hærskare af styrings- og kontrolmekanismer, som det er omtalt i det
forrige.
Gik det i hårdknude, betød det i alle tilfælde, at en højere stats
myndighed skulle træffe afgørelsen. Var det en sag mellem kommunal
bestyrelsen og en af de særlige kommissioner, blev den henskudt til den
højere myndighed på området, for skolesagers vedkommende således til
skoledirektionen (amtmand og provst). Gik uenigheden mellem magi
strat og borgerrepræsentanter om konkrete økonomiske dispositioner,
måtte sagen finde sin afgørelse hos amtmanden eller kancelliet, efter
1848 ministeriet.
Men det var ikke kun intern uenighed i bystyret, der kunne involvere
højere statsmyndigheder i købstadens forhold. Rutinefunktioner som
valg af borgerrepræsentanter, de årlige budgetoverslag og de afsluttede
regnskaber skulle godkendes af amtmanden med rekurs til kancelli/ministerium, og ad de samme kanaler forløb sager om klager vedrørende
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Maribo Rådhus opførtes 1856-57 af den lokale murermester I. C.Mertins efter
vejledning af arkitekten M.G.Bindesbøll. Bygningen fik med kamtakker, tårn
og spir et h erregårdsagtigt udseende, for man skulle kunne se forskel på rådhu
set og andet byggeri i byen fra samme periode. En buste af grundlovens giver,
kong Frederik Vil, blev senere placeret midt på torv etforan rådhuset (LollandFalsters Stifismuseum).

valg og beskatning, når de pågældende ikke var tilfredse med kommu
nens afgørelser.
Den enighed mellem de to parter i bystyret, der normalt kunne bære
de økonomiske sager igennem, havde også sin helt specielle begræns
ning, når det gjaldt foranstaltninger, der var »aldeles ekstraordinære«
eller ville have »indgribende og vedvarende følger for kommunerne«.
Sådanne sager skulle i alle tilfælde sanktioneres af kancelli/ministerium.
Bestemmelsen blev i sin tid accepteret af stænderne uden de store op
hævelser, mest fordi afgørelserne ikke lå hos amtmanden, der dengang
var »den onde ånd«. Men der skulle ikke gå lang tid, før man blev klar
over, at det var her, det reelle formynderi over for købstæderne lå.
Man måtte ikke optage nye lån eller forlænge de løbende. Man måtte
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ikke indføre nye lønninger eller forhøje de allerede ansattes løn. Man
måtte ikke bevilge uhjemlede pensioner eller give kontante belønninger
for en særlig indsats. Man måtte ikke afhænde kommunens faste ejen
dom. Udlejning af byens jorder måtte ikke foretages på ringere vilkår
end hidtil og uden auktion. Man måtte ikke sætte byggeri i gang, hvis
højere skatter skulle udskrives end de sidste tre års gennemsnit. Man
måtte ikke indgå forpligtelser eller afgive rettigheder. Alt sammen med
mindre man havde fået lov.
Ved siden af dette var det kun småting, at byens regulativ, der fast
lagde en række væsentlige enkeltheder i bystyret, skulle engangsgodkendes af kancelliet. Eller at de valgte borgerrepræsentanter højtideligt
skulle forsikre, at de i troskab mod konge, fædreland og kommune ville
iagttage de pligter, deres hverv pålagde dem.
Den statslige »overbestyrelse« medførte et omstændeligt bureaukrati,
men ellers må det retfærdigvis understreges, at staten, selv om den havde
muligheden, i almindelighed ikke lagde bånd på købstædernes udfoldel
ser i perioden. Bare det ikke kostede staten penge. Af lånetilladelser fik
kommunerne vist alle dem, de bad om. En betrængt kommune, der ikke
kunne opdrive en långiver, fik endda lov til at udstede sine egne obliga
tioner.

Administrationen af de »lovløse« landkommuner
I sammenligning med købstædernes anordning var den landkommunale
et rent frihedsbrev. Sådan var den givetvis ikke ment, men taget på
ordene og paragrafferne var forskellene markante.
Først og fremmest gjaldt det den økonomiske procedure. Der var
intet veto i form af en obligatorisk enighed mellem embedsmænd og
valgte; tværtimod afgjordes sagerne som nævnt internt efter de fleste
stemmer. Ud over beboernes eftersyn af de fremlagte ligninger og regn
skaber indblandedes omverdenen kun i sagerne derved, at regnskaberne
efter regnskabsårets slutning indsendtes til amtsrådets »eftersyn«. Hvad
dette eftersyn måtte indebære, forklares ikke i loven. Passagen kan læses,
som var der tale om en ren efterhåndsorientering af amtsrådet.
Når højere myndigheder undervejs i processen blev involveret på
grund af klager over ligning og regnskab, var det også amtsrådet, der
afgjorde sagerne. Det samme gjaldt klager over valghandlinger i sidste
instans. Rene statsmyndigheder træder kun få gange frem i lovens be
stemmelser.
Den anden påfaldende forskel på by og land i disse sager gælder de
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ekstraordinære foranstaltninger, hvis iværksættelse købstadloven på så
umyndiggørende vis gjorde afhængig af kancelliets/ministeriets tilla
delse. Landkommuneanordningen har ingen tilsvarende bestemmelser.
Ingen opregning af aktiviteter, som sogneforstanderskabet ikke på egen
hånd måtte foretage.
Forklaringen på dette må være, dels at den landkommunale økonomi
efter sin dimension og karakter ikke har haft behov for sådanne be
grænsninger efter lovgiverens mening, dels at man har anset embedsmændenes funktion og autoritet i forbindelse med de tre betydende
sagområder i landkommunerne, fattig-, skole- og vejvæsenerne, for at
være en tilstrækkelig garanti mod økonomiske excesser. For vejenes ved
kommende var politimesteren tilknyttet sogneforstanderskabet.
Men landkommunernes udvikling overgik utvivlsomt de forestillin
ger, man havde haft ved deres etablering. Opgaverne voksede, og der
blev brug for både skatteforhøjelser og lån. Normalt gav det ikke an
ledning til problemer. Man spurgte sig for, og autoritetstroen var stor.
Men hvis det gik op i en spids, så kunne embedsmændenes personlige
autoritet ikke værne mod flertalsafgørelser.
I de ekstreme situationer var det tydeligt, at den landkommunale lov
givning ikke umiddelbart afgav den tilstrækkelige basis for en solid sty
ring af kommunerne, og statsforvaltningen måtte i mange situationer
træde supplerende til. Mange af de administrative reguleringer af land
kommunernes gøremål, der blev sat i værk, forekommer temmelig skru
ede og var næppe heller alle umiddelbart holdbare for en domstolsprø
velse.
Generelt søgte man at lægge bånd på opgaveudvidelser ved at postu
lere, at kommunerne skulle løse de opgaver, de var pålagt ved lov. Ikke
andre. Styr på kommunernes lånoptagelser fik man gennem udvikling af
en gammel bestemmelse, hvis kerne var en beføjelse til at godkende
indretningen af nye skoler og fattighuse. I et konkret tilfælde blev amts
rådets formelt begrænsede beføjelse til at afgøre klager (i lignings- og
regnskabssager) efter Indenrigsministeriets fortolkning til en »kontrol
lerende overautoritet« i mere generel henseende. Amtsrådets ubestemte
regnskabs-»eftersyn« kunne efter administrativ udlægning bruges både
til formelig revision og til kontrol af sogneforstanderskabernes embeds
førelse.
I en anden situation (koleratruslen i 1852) skønnede Indenrigsmini
steriet, »at efter det forhold, hvori kommunerne efter pågældende lov
givning er stillet til regeringen, har denne ret til at tvinge en kommune
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til at træffe de forholdsregler, regeringen finder nødvendige«. Kommu
nerne var her tæt på at være gjort lovløse gennem administrative pålæg.
Som regel gav kommunerne efter for centraladministrationens jura
tunge fortolkninger, men det skete dog, at hverken de administrative
tilkendegivelser eller domstolsafgørelser blev efterlevet. Staten måtte så
have de endelige magtmidler i brug, dvs. mulkteringer i form af dag
bøder, indtil det påklagede forhold var bragt i orden, og hvis de også
blev siddet overhørige, udpantning af de ansvarlige kommunalbestyrel
sesmedlemmer, i visse tilfælde alternativt afsoning.
Når kommunerne var et led i statsforvaltningen, måtte staten også
kunne styre dem. Og det kunne den, om end den mangelfulde lov
givning fra 1841 bragte den ud i alskens juridiske krumspring. Magten
og midlerne var på plads. I princippet og når det skulle være. Men man
må ikke heraf ledes til at tro, at kommunerne i denne periode var gennemstyret og gennemkontrolleret til mindste detalje. Så langtfra. Det
magtede apparatet ganske enkelt ikke, om man end havde villet. Det er
ikke svært at finde eksempler på, at regeringens administrativt tilkende
givne intentioner ikke blev efterlevet og lovene kun lemfældigt over
holdt. Den pengekasse med tre låse, som selve købstadloven foreskrev,
anskaffede man i Helsingør med ni års forsinkelse, og i Frederikshavn
besluttede borgerrepræsentanterne, at man overhovedet ikke ville have
en pengekiste. Kommunikationerne var spinkle i tiden. I indbyrdes
enighed og lokal ubemærkethed kunne meget passere.
Begyndende fælleskomnmnal interessevaretagelse
Det skal endelig med, at kommunerne i forhold til lovgivningsmagten
naturligvis ikke altid kun var i den modtagende, forvaltende position.
Fra enkeltkommuner er andragender, forestillinger og initiativer af en
hver art tilgået de højere myndigheder i et antal, som unddrager sig
kortlægning. Man kan også se kommuner i samarbejde, købstæder især,
deltage i en aktiv, foregribende virksomhed. Fremsendelse af adresser og
andragender til stænder og folketing var meget udbredt i tiden, og under
behandlingen af lovforslag, der berørte byernes og kommunernes for
hold, var det ikke noget særsyn at se kommuner enkeltvis eller sammen
med andre søge at påvirke lovgiverne i en ønsket retning. Et forslag om
indførelse af en egentlig indkomstskat vakte hundreder af kommuner til
voldsom protest. Næringsloven, den almindelige værnepligt, told
spørgsmål og jernbaner er andre eksempler på sager, der kunne få kom
muner til at fare i blækhuset.
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Den lejlighedsbestemte organisation af adresser til lovgivningsmagten
inspirerede snart til samarbejde mellem kommunerne under fastere for
mer. Allerede i i84orne besluttede en række fynske købstæder, at de ville
holde regelmæssige møder, en eller to gange om året, til drøftelse af de
fælles problemer, men efter en lille halv snes år var kraften gået af
foretagendet. En lignende række møder af Delegerede fra jyske kommu
nalbestyrelser, der startede i 1865, havde mere grobund under sig og
blev siden til Den danske Købstadforening, der bestod indtil 1970. En
henvendelse fra foreningens allerførste møde fik efter alt at dømme
indflydelse på den forestående kommunale reformlov.
De endnu tidligere eksisterende landkommunalforeninger og også en
købstadforening af 1855 var almene politiske organisationer og ikke
foreninger af kommuner. Men de vidner om tidens politiske interesse
for de kommunale spørgsmål.

Nye kommunale love 1867/1868. Reform eller reaktion?
Lovenes tilblivelse
Umiddelbart efter, at Rigsdagen var trådt sammen efter grundlovsæn
dringen i 1866, blev der af regeringen fremsat forslag til nye kommunale
love for både købstæder og landdistrikter. Det var den nyudnævnte in
denrigsminister, den unge J.B.S.Estrup, der fremsatte dem, og det lyk
kedes ham også med energi at få dem begge ført ud i livet. Den nye
landkommunelov blev udstedt den 6. juli 1867, købstadloven et lille år
senere, den 26. maj 1868. Begge trådte i kraft fra det følgende år. Der
med skulle grundlovens løfte om kommunalt selvstyre være opfyldt.
Man kunne i hvert fald ikke komme det nærmere for en lang tid frem
over. Først et stykke ind i det næste århundrede blev de grundlæggende
kommunale forhold igen ændret.
Men hvad lå der bag lovene i 1867/68, og hvor langt var man kommet
med det selvstyre, man havde talt så meget om? Alene det, at lovene blev
fremsat af den erklæret konservative Estrup måtte give bange anelser, og
de liberale kræfter, der havde mast på for en reform, var ikke så enerå
dende, som de før havde været. Til Estrups ret begrænsede forslag søgte
de at få føjet en ændring af de valgregler, der gav den rigeste femtedel så
megen magt, men det kunne der ikke forhandles om, var det bryske
ministersvar. En demokratisering måtte vente. Fyrre år!
Foruden selvstyrerumlerierne, som selv Estrup ikke kunne lade alde
les hånt om, var der også fra andre sider signaleret ønsker om ændringer.
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Et lovforslag fra 1864 havde gjort det klart, at sognepræstens stilling i
landkommunerne ikke var en hellig ko, og fra den nyligt dannede køb
stadforening var der i 1865 fremsendt et andragende om forandringer i
købstædernes styrelsesforhold. Det gik både på uselvstændigheden over
for staten og på konkrete, uhensigtsmæssige forhold i den praktiske
administration, specielt de afsondrede bestyrelsesgrene. Så der var for
skellige elementer at hænge sagen op på.
I regeringens forslag var der ikke gjort meget ud af selvstyret. I byerne
var det to-delte styre mellem magistrat og borgerrepræsentation bibe
holdt. På landet var præstens fødte administration af fattig- og skolevæ
sen dog ophørt, men han skulle stadig, som en »politispion« kaldte en
folketingsmand det, udøve en nærgående kontrol med skoleadministra
tionen. Estrup havde endda overvejet - det undså han sig ikke for at sige
- at give indenrigsministeren ret til at afsætte et efterladende sogneforstanderskab, men havde dog ikke taget det med i forslaget. Og Folketin
get lod sig ikke inspirere til noget sådant. Heller ikke alle de reaktionære
kameler, der lå i forslagene, slugte man. De endelige love kom i det hele
taget til at se meget anderledes ud end de først forelagte udkast.
Skal man kort karakterisere de nye kommunale love, kan man pege på
tre hovedtendenser. Der var først selvstyretendensen, bestræbelserne på
at gøre de kommunale organer internt suveræne. Dernæst indførtes der
en række strukturelle reformer, specielt en forenkling af det opsplittede
økonomiske system, og endelig var der tale om en justering af relatio
nerne til de højere myndigheder, af de eksterne styringsmekanismer, om
man vil. Med hensyn til de to første tendenser var der tale om parallelle
bevægelser mellem by og land. Hvad forholdet til myndighederne angik,
løb tendenserne nærmest i diametralt modsatte retninger.

Forøget suverænitet
Det, der umiddelbart stærkest markerede kommunalreformerne i
1860ernes slutning, var de kommunale organers navneforandring og
forstærkede suverænitet. Borgerrepræsentation blev til byråd og sogneforstanderskab til sogneråd.
Magistraten forsvandt som selvstændig magtpol i bystyret. Tilbage
blev borgmesteren, stadig udnævnt af kongen; som født medlem og
formand indgik han i byrådet. Men han måtte underkaste sig flertalsaf
gørelser, og den privilegerede stemme i lighedssituationer måtte han
også give afkald på. Han kunne dog stadig sætte byrådets beslutninger
midlertidigt ud af kraft, hvis han anså dem for lovstridige eller »for56

dærvelige«. I dette tvungne ægteskab mellem umage parter lå der be
stemt problemer i svøb. Den kommunale forsamling var blevet suveræn
i den forstand, at beslutningsmagten klart lå i de valgtes hænder, men
udførelsen af beslutningerne påhvilede borgmesteren. Ledelsen af mø
der og kontorfunktion var også hans med de muligheder, det indebar for
information og initiativ. Byrådene havde hermed fået en status, der min
dede om den, sogneforstanderskaberne hele tiden havde haft, dog uden
at kunne vælge sin egen formand.
Retten til at vælge formand forblev et monopol for kommunalbe
styrelserne på landet. Og her gik man endnu videre med loven af 1867,
idet embedsmandsindslaget i bestyrelserne nu helt forsvandt. Sognepræ
stens udøvende myndighed i fattig- og skolesager og herredsfogdens
(meget lidt benyttede) ret til at deltage i møderne faldt bort. Den valgte
kommunale forsamling, sognerådet, var virkelig blevet herre i sit eget
hus.
En enkelt parentes blev der sat i disse klare regler. En nyoprettet
skolekommission med sognepræsten som formand skulle føre tilsyn med
skoleundervisningen og lærernes embedsførelse. Kommissionens to øv
rige medlemmer udnævntes af sognerådet. En helt tilsvarende ordning
blev samtidig indført i byerne.

Den økonomisk-administrative revolution
Der var dem, der mente, at de praktiske reformer var de mest betyd
ningsfulde fremskridt i lovene. Her var i hvert fald tale om nogle helt
uforbeholdne forbedringer. I købstæderne blev de »rent kommunale«
kommissioner ophævet, og deres funktioner og økonomi lagt under by
rådet. Det var de fleste steder fattig-, skole-, brolægnings- og havne
kommissionerne, mens kirkeinspektion, sundhedskommission m.fl. bi
beholdtes, men med stærkere kommunal repræsentation. Samtidig lagde
man skattesystemet om, så der i princippet kun skulle arbejdes med én
ligningsliste og to skattearter (en fikseret ejendomsskat og skat på »for
mue og lejlighed«). Alt i alt en revolutionerende forenkling. En enheds
forvaltning og en enhedsøkonomi. Den nødvendige arbejdsdeling skulle
så ske gennem et system af til dels stående udvalg, nedsat af byrådet.
På landet, hvor der hele tiden havde været én bestyrelse, bestod refor
men i en ophævelse af »cigarkasse«-systemet, så fattigkasse, skolekasser,
vejkasser m.v. blev slået sammen til én kommunal kasse med tilhørende
enhedsligning og -regnskab. Her havde der hele tiden været to skattear
ter, skat på jordejendom (hartkorn) og på formue og lejlighed. Dem
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bibeholdt man med en vis vægtforskydning mod den sidste. Men man
slæbte, hvad ydelserne angik, stadig rundt på resterne af en naturalieøkonomi. Kommuneloven turde ikke med et slag fjerne dette indgroede
system af præstationer i korn, hø, halm, tørv etc. og korporligt arbejde,
men lagde op til, at man selv gjorde det. Det tog adskillige årtier, inden
det var forsvundet.
Et andet beskatningsproblem, fælles for by og land og af stigende
betydning, fik man imidlertid ikke løst, selv om det med styrke var
blevet fremført i rigsdagsdebatten. Det var beskatningen af erhvervs
drivende, der havde deres bopæl i en anden kommune. Her var modin
teresserne for stærke.

Befriede købstæder og bundne landkommzmer
Hvad det tredie område angik, det eksterne tilsyn med kommunerne,
var udkommet af kommunallovenes bestemmelser som nævnt meget
forskellige for by og land, og det var ikke landkommunerne, der var i
kridthuset hos lovgiverne.
De meget stramme bånd, købstæderne var blevet omsvøbt af i 1837,
blev lempet ikke så lidt. Af begrænsningerne ved ekstraordinære økono
miske foranstaltninger forsvandt de mest smålige, og skatteforhøjelser
op til 20% i forhold til de foregående tre år og lån, der var betalt tilbage
året efter, kunne passere, uden at ministeriet skulle spørges. Endnu vig
tigere var det, at man generelt var blevet langt mere selvstændigt stillet i
de økonomiske sager. Overslagene skulle gennem to behandlinger i by
rådet og ellers ikke godkendes af andre myndigheder, og for de endelige
regnskabers vedkommende var amtmandens godkendelse erstattet af by
rådets egen påkendelse. I det hele taget var amtmanden helt forsvundet
fra loven. Det tilsyn, der var tilbage, udøvedes af Indenrigsministeriet
direkte (amtmanden kom dog igen som mellemled), for skattesagers
vedkommende af en nynedsat overligningskommission.
For landkommunerne var det slut med den herlige frihed, man i hvert
fald formelt havde haft. Centraladministrationen havde vel klaret pro
blemerne med sin pondus og lidt juridisk kringlevrideri, men med den
nye lov kunne reglerne komme på plads. Og det kom de.
Som købstaden havde fået det, måtte også landkommunen have en
række forholdsregler mod konkrete ekstravagancer. Nogle af reglerne
var identiske med dem, byerne havde (lånoptagelse, køb og salg af fast
ejendom). En enkelt var ved de politiske magters uberegnelige spil ble
vet lempeligere, idet skatten måtte forhøjes med 50% i forhold til de
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foregående tre år, og det var formentlig langt mere, end nogen kom
mune har haft lyst til at udskrive. Nogle var specielt forfattet til land
kommunerne: ingen bidrag til de fattiges kasse, sygekasser o.lign., ingen
betaling for medhjælp til sognerådsformanden, og endelig den beryg
tede regel om, at kommunen ikke måtte påtage sig nogen vedvarende
forpligtelse, hvor lille den end var, uden amtsrådets tilladelse.
Sognerådets almindelige økonomiske dispositioner blev også udsat
for en skærpet overvågning. Overslag over det kommende års udgifter
skulle i modsætning til tidligere »tilsendes« amtsrådet, og de afsluttende
regnskaber, før blot »efterset«, skulle nu formeligt revideres og på
kendes, dvs. godkendes, af amtsrådet. Amtsrådet, der før kun kunne
afgøre individuelle skatteklager, fik også ret til i påkommende tilfælde at
forlange hele kommunens ligning omgjort.
Til overflod blev det videre slået fast, at sognerådene var deres overmænds absolutte undermænd. I alt hvad de foretog sig, stod de under
amtsrådets tilsyn (§15), og hvis amtsrådet fandt, at de havde afholdt
ulovhjemlede udgifter, undladt at overholde deres forpligtelser eller på
andre måder overskredet deres myndighed, skulle de træffe de påkræ
vede foranstaltninger, om nødvendigt ved domstolene gøre personligt
ansvar gældende mod de pågældende sognerådsmedlemmer (§47). Men
også amtmanden var sat på vagt. Hvis han på den ene eller anden måde
kom til kundskab om, at sognerådene overskred deres myndighed efter
loven eller traf en af disse forfærdelige »fordærvelige« foranstaltninger,
som kommunerne efter tidens kommunale love at dømme alle stod på
spring for at træffe, så kunne han sætte den pågældende beslutning ud af
kraft, indtil indenrigsministeren endeligt havde afgjort sagen (§33).
Landkommuneloven har ikke været morskabslæsning for de kommu
nale råder, og hvis en og anden har tabt lysten, ville det kun være men
neskeligt. Rigtignok var anordningen af 1841 alt for lemfældig og man
gelfuld. Naturligvis måtte der være et regelsæt, der klart placerede an
svar og pligter, men som det blev gjort i loven af 1867, var det både
overdrevent, nedværdigende og desillusionerende.
Om der alt i alt var sket et fremskridt fra den enevældige anordning af
1841 til folkestyrets lov af 1867 er et åbent spørgsmål. Rigtignok var det
kommunale organ blevet fri for de interne kontrollanter, og det økono
miske system stærkt forenklet, men to-klassevalget fra 1855 var et demo
kratisk tilbageskridt og sognerådet havde fået mindre råderum og mere
kontrol. Adskillige af debattørerne i Folketinget havde svært ved at se
fremskridtet. Man beklagede den smålige millimeterregulering af sog59

nerådets arbejde. Man beklagede troen på, at sognerådene absolut ville
begå misligheder og overgreb. Man beklagede, at tilliden til sognerå
dene var så ringe. Ånden var tydeligvis anderledes end i 1840. Hvor var
de smukke betragtninger om menneskeværd og den almindelige valgrets
betydning, spurgte venstrepolitikeren Christen Berg. Nu var det hart
korn og penge, det gjaldt.

Læretiden bestået
Tiden fra 1837/41 til 1867/68 var på mange måder en kommunernes
læretid, og det er naturligt at spørge, hvordan de klarede den? Hvis man
skal bedømme det ud fra de ovenfor beskrevne love fra 1867/68, må man
umiddelbart sige, at Rigsdagen havde større tillid til købstædernes evne
til at administrere de kommunale opgaver end til landkommunernes.
Der er heller ingen tvivl om, at man i mange byer, især de større, var på
vej til at opbygge en funktionsdygtig kommunal organisation med an
svarsbevidste og socialt fremstående mænd i spidsen. Man havde også
vist, at man kunne tumle store opgaver, når det skulle være: broer,
havne, offentlige værker. Landkommunerne måtte uvægerligt tage sig
noget sølle ud ved siden af.
Men alt er relativt. En umiddelbar sammenligning er ikke retfærdig
over for landkommunerne. Spørger man i stedet om den udvikling, der
begge steder var sket i forhold til de respektive udgangspunker, er svaret
næppe så enkelt. Havde byerne f.eks. løst deres fattig- og skoleopgaver
bedre, end landkommunerne havde klaret deres? Hvem tør svare? Ud
fra den herskende og altbeherskende sparsommelighed, der både var
påbudt og generelt efterlevet, giver det svar sig, at opgaverne som hel
hed er blevet løst på det nødtørftigste niveau. Man klarede dagen og
vejen og ikke meget mere. Der var alle steder masser af opgaver for dem,
der fulgte efter.
Men hvad der end blev sagt eller bestemt ved lovrevisionerne i
1867/68, så var der én ting, der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. Det var
kommunernes eksistens. Selv de mest reaktionære stillede ikke forslag
om deres ophævelse. En tilbagevenden til et statsligt embedsmandsstyre
var en utænkelig og en utænkt tanke. Kommunerne havde stået deres
prøve.
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Rammerne for kommunestyret
1867/68 -1970
af Birgitte Dedenroth-Schou, Holger Dyrbye og
Jørgen Thomsen

Det overordnede tilsyn med kommunerne
Med kommunelovene fra 1867/68 fik kommunerne besluttende myn
dighed i alle kommunale sager, men lovgiverne sikrede dog et over
ordnet tilsyn med, at de folkevalgte råd på forsvarlig måde forvaltede de
opgaver, de havde fået overdraget.
Selv om de kommunale opgaver i princippet var de samme, valgte
lovgiverne forskellige former for tilsyn med henholdsvis sognekommu
ner og købstadkommuner.

Købstæderne
Tilsynet med købstædernes styrelse blev i det daglige varetaget af den
kongevalgte borgmester, oftest byfogeden, der var byrådets formand.
Som borgmester C.P.C.Schjørring i Kolding i 1893 fremførte, var
denne ordning simpel og praktisk. Han havde på dette tidspunkt selv
været kongevalgt borgmester i 17 år. Borgmesteren kunne dog komme i
vanskelige konflikter mellem sin tilslutning til kollegerne i byrådet, når
de havde en opfattelse, der ikke stemte overens med ministeriets - og sin
pligt som statens tilsynsmand, der som sådan måtte adlyde ministeriets
ordrer og modtage irettesættelser derfra. Den slags tilfælde var imid
lertid sjældne.
Den kongevalgte borgmester havde som sit væsentligste sanktions
middel mulighed for at sætte en byrådsbeslutning midlertidigt ud af
kraft, hvis han anså den for lovstridig eller for at falde uden for byrådets
kompetenceområde. Han kunne også gribe ind, hvis han fandt, at en
beslutning medførte en »for kommunen fordærvelig foranstaltning«.
Det hvilede altså helt på borgmesterens skøn, hvornår en beslutning var
til skade for kommunen. Hvis han blokerede en beslutning, gik sagen
videre til Indenrigsministeriet, som så traf den endelige afgørelse.
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Den kongevalgte borgmester var på en vis måde en garant for, at der
blev ført konservativ politik i byrådet, da han sammen med den mindre
halvdel af byrådet, der var valgt af de højstbeskattede, havde ligevægt i
afstemninger over for den del af byrådet, som var valgt af den alminde
lige vælgerklasse. Dermed var der en tostrenget kontrol med købstæ
derne. For det første kunne byrådet ikke vedtage noget uden om borg
mesteren og de største skatteyderes repræsentanter, og skulle der allige
vel blive vedtaget noget, som borgmesteren på statens vegne ikke bi
faldt, kunne han bremse det.
Allerede i forbindelse med købstadkommunalreformens vedtagelse
var der forslag fremme om, at borgmesteren burde være folkevalgt som
det øvrige byråd, men Rigsdagen ville ikke gå med til dette, da staten i
givet fald ville miste indflydelse. Diskussionen fortsatte både i Den dan
ske Købstadforening, der blev stiftet 1873, ogi Rigsdagen. Efter demo
kratiseringen af den kommunale valglov i 1908 var der flertal for, at
borgmesteren skulle vælges af kommunalbestyrelsen. Fra 1913 blev by
rådene i de købstæder, hvor borgmesterembedet blev ledigt, derfor
spurgt, om de ville udpege en kandidat, og i alle tilfælde blev byrådenes
indstillinger fulgt, første gang i Herning. Ved den lejlighed udnævntes
sognerådsformand Chr. Yde til kongevalgt borgmester.
Stiftamtmanden havde, indtil loven om købstadkommunernes styrelse
trådte i kraft i 1869, været pålagt tilsynet med købstadkommunerne.
Den nye lov fastslog, at købstadkommunerne nu stod direkte under
Indenrigsministeriets tilsyn. Ministeriet mente dog, at amtmanden var
et så betydningsfuldt mellemled mellem staten og de lokale myndig
heder, at han skulle have lejlighed til at erhverve sig et personligt kend
skab til kommunale forhold i amtets købstæder. Det kom i praksis til at
betyde, at alle sager, der gik fra købstæderne til ministeriet eller om
vendt, skulle ekspederes via amtmanden, så han fik lejlighed til at orien
tere sig i sagerne. Amtmanden bevarede imidlertid kun et direkte tilsyn
med købstædernes udarbejdelse af de årlige lister over valgberettigede
til rigsdagsvalgene. I tilfælde af mangler havde amtmanden mulighed for
at idømme byrådsmedlemmerne bøder, men ellers var amtmandens
rolle som tilsynsmyndighed for købstæderne udspillet.
Den nye købstadlov foreskrev, at købstæderne inden 1. oktober 1868
skulle have udarbejdet en vedtægt, som fastsatte antallet af byrådsmed
lemmer, udvalg og kommunale embedsmænd, regler for ansættelser og
afskedigelser, lønvilkår samt nærmere bestemmelser om regnskab, bud
get, revision, skatteligning osv. - eller som det hed: »overhovedet om
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ethvert forhold i den kommunale styrelse, som det måtte findes ønske
ligt nærmere at ordne«. Vedtægten skulle udarbejdes af kommunalbe
styrelsen og godkendes af indenrigsministeren. Derefter skulle vedtæg
ten ligge til grund for kommunalbestyrelsens arbejde. Det var dog mu
ligt senere at revidere vedtægterne, hvis forholdene ændrede sig væsent
ligt, og hvis indenrigsministeren godkendte det.
Købstæderne skulle indsende budgetter og regnskaber til godken
delse, så ministeriet havde mulighed for at standse købstæderne, hvis de
var i færd med at overskride deres kompetence. De måtte heller ikke
udskrive større skattebeløb end de sidste tre års gennemsnit plus en
femtedel. Ønskede kommunen at udskrive højere skatter, skulle mini
steriet søges om tilladelse. Hvis begrundelsen for den ønskede skat
testigning var plausibel, godkendte ministeriet dog altid ønsket. Køb
stæderne kunne ikke pantsætte eller erhverve fast ejendom, bruge af
formuen eller indgå fælleskommunale aftaler uden ministeriets tilla
delse. Optagelse af lån skulle også godkendes, men midlertidige lån, som
kunne betales tilbage med næste års indtægter, måtte optages uden god
kendelse.
Hvis byrådene ikke fulgte Indenrigsministeriets pålæg, havde staten
mulighed for at give bøder til de enkelte medlemmer af byrådet, og hvis
de ikke blev betalt, kunne der i yderste konsekvens blive tale om hæfte.
Så vidt kom det dog sjældent. Ser man bort fra de tilfælde, hvor mini
steriet nægtede tilladelse til optagelse af lån, var det et særsyn, at mini
steriet greb ind i købstædernes styre.
Den i. marts 1919 blev loven om folkevalgte borgmestre stadfæstet,
og det betød, at byrådene herefter selv valgte borgmesteren, og at det
fremover skulle ske på hvert nyvalgt byråds første møde for den kom
mende fireårs periode. For at opnå valg til borgmesterposten krævedes
der absolut flertal i byrådet, og det har siden ført til mange utraditionelle
politiske konstellationer omkring borgmestervalget. Lodtrækning er
også forekommet i enkelte tilfælde. Loven foreskrev, at alle byråd skulle
vælge borgmester i sidste halvdel af marts 1919. Der var i loven tillige
åbnet mulighed for, at byrådene kunne vælge den siddende, kongevalgte
borgmester, for det var ved dette borgmestervalg ikke noget krav, at den
nye borgmester skulle være medlem af byrådet; det blev først krævet fra
1921. Mange steder fortsatte den kongevalgte borgmester da også efter
marts 1919, men nu valgt af byrådsflertallet. I Esbjerg fortsatte den
kongevalgte borgmester K.Holch således i endnu to år. Hans forbliven
på borgmesterposten blev enstemmigt vedtaget af alle partier i byrådet.
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Loven tillod i øvrigt de kongevalgte borgmestre i nogle få større
købstæder at blive i embedet, men med en stærkt begrænset række op
gaver, indtil de skulle gå af med pension. Det betød f.eks. i Randers, at
kongelig borgmester P.D.Swane fortsatte frem til 1926 og i denne pe
riode bl.a. foretog de borgerlige vielser. Byen havde derfor i disse år
både en kongevalgt og en folkevalgt borgmester.
Med »borgmesterloven« mistede staten sin lokale tilsynsmand, og
endnu engang luftedes muligheden for, at amtmanden kunne få en vis
tilsynsmyndighed med købstæderne, men det protesterede bl.a. Køb
stadforeningen kraftigt imod, og tilsynet med købstæderne forblev hos
Indenrigsministeriet. Statens tilsyn med købstæderne blev svækket en
del med de kongevalgte borgmestres afgang, for nu kunne en byrådsved
tagelse ikke længere forhindres, med mindre den var direkte lovstridig.

Sognekommunerne
I modsætning til købstadkommunerne kunne sognerådene efter landkommunalloven fra juni 1867 selv udpege deres formand. Han ledede
sognerådets møder og var ansvarlig for udførelsen af dets beslutninger.
Den statsansatte sognepræst havde tidligere haft betydelig indflydelse på
sognets styrelse. Det blev i 1867-loven fastslået, at præstens indflydelse
skulle overgå til sognerådet, bortset fra at han nu i stedet skulle være
formand for skolekommissionen. Til gengæld fik amtsrådet et nærmere
tilsyn med sognerådenes arbejde på Indenrigsministeriets vegne. I lo
vens § 15 blev det klart formuleret, at sognene reelt var helt underlagt
amtsrådet: »Sognerådet bestyrer under amtsrådets tilsyn sognekredsens
fattig-, skole- og vejvæsen, samt øvrige kommunale anliggender«. Det
betød i praksis, at amtsrådet skulle godkende, hvis et sogneråd ville hæve
skatten med mere end 50% ud over gennemsnittet af de tre sidste års
ligning. Landkommunerne havde således på dette område noget friere
tøjler end købstæderne.
Amtsrådet skulle i det hele taget føre et tilsyn med sognene, som
svarede til det, Indenrigsministeriet førte med købstæderne, blot om
fattede amternes tilsyn også bidrag fra sognet til de fattiges kasse eller

Bo Bojesens tegning fra Politiken 17.2.1954 er en kort og klar karakteristik af
den tiltagende strøm af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dens mulige
konsekvenser i de små kommuner^ hvor den administrative bistand til de folke
valgte var begrænset.
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Hjemme i sognet

Indenrigsministeriets valgcirkulærer er nu blevet saa indvik
lede, at selv lovkyndige ikke kan finde ud af dem. - Hvad saa i
sognekommunerne?

- Jo, ser De doktor, Laus fik jo et af disse hersens cirkulærer fra
ministeriet i morges ...
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Ih, hvor er det kommunalt

Jeg vil som så mange andre sjunge om en helt:
Heltens navn er ganske simpelt Jensen,
hans bedrifter skete på det kommunale felt.
Jensen hørte til intelligensen.
Hver gang han som barn forbi det stolte rådhus gik,
sa’ han med beundring i sit rene barneblik:
Ih, hvor er det kommunalt!
Der vil jeg med tiden ind og regne galt,
mellem spindelvæv og bøger og papire’
skal jeg sove trygt hver dag fra ni til fire,
der er lønnen nemlig fyrstelig og sliddet minimalt.
Ih, hvor er det splitter kommunalt!

Jensen blev en pryd for byens kommunale stand,
ham ku’ ing’n borgmester sige nej til,
pænt og stræbsomt på kommunens vegne handled’ han
med kartofler, kul og koks og speg’sild.
Jensens udsalg fik af alle folk det vidnesbyrd,
det var der de fattige gik hen ög købte dyrt.
Ih, hvor er det kommunalt!
Det var rørende og sødt og socialt,
det gav underskud, men det gjorde ikke »nå’et«,
for kommunen sku’ da ikke tjene på’et,
den gav tilskud pr. kontant, og Jensen tjente kolossalt.
Ih, hvor er det splitter kommunalt!
Jensen havde slot med tjenerskab i liberi.
Jensen havde bil med tolv cylindre,
og af elskerinder havde Jensen hele ti.
Jensen kunne ikke nøj’s med mindre.
At han brugte mere end sin løn, ku’ alle se,
men de vise fædre tænkte intet ondt ved det.
Ih, hvor er det kommunalt!
Er borgmestre virk’lig dum’re end normalt?
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Hans kontorhold kosted’, hvad nu den slags koster,
men der var dog et par store udgiftsposter:
viskelæder og radervand det løb op til kolossalt.
Ih, hvor er det splitter kommunalt!

Jensen tured’ frem i hen imod en halv snes år
med sit flotte kommunale levned;
men en skønne dag så gik det, som det altid går,
med et hæsligt drøn ballonen revned’,
og borgmestren sa’, at det var rigtignok en skam!
Men han vented’ fjorten dage med at melde ham.
Ih, hvor er det kommunalt!
Han har troet måske, at sagen ku’ bli’ kvalt.
Politiet tog sig dog omsider a’ den,
og vi andre skal nok mærke den på skatten.
Vi bli’r bare pantet ud, til underskuddet er betalt.
Ih, hvor er det splitter kommunalt!

Uddrag af tekst af Carl Wiggo Meincke og Poul Sørensen, sunget af Schiøler Linck i
Fønix Revyen 1936, og gengivet efter Lystige viser, bind 5.

private syge-, alderdoms- og begravelseskasser. Amtsrådene skulle end
videre føre tilsyn med, om bivejene, der hørte under sognekommu
nerne, blev ordentligt vedligeholdt. Sognekommunernes beslutninger
kunne suspenderes med nøjagtig de samme begrundelser som i køb
stæderne, men i sognene var det amtmanden, der kunne gribe ind og
overgive sagen til Indenrigsministeriet, der så endeligt afgjorde sagen.

Ændringer i kommunallovene i 1933
Efter i. verdenskrig, hvor de kommunale opgaver voksede, og ram
merne for det kommunale styre reelt udvidedes, begyndte man i kom
munernes foreninger at påpege nødvendigheden af ændringer. Køb
stadforeningen var som nævnt stiftet i 1873, sognekommunerne fik i
1899 en fælles organisation i De samvirkende Sognerådsforeninger, og
endelig dannedes i 1915 Fællesorganisationen af Landkommuner med
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Bymæssig Bebyggelse, som i 1952 tog navneforandring til Foreningen af
Bymæssige Kommuner.
Især købstæder og sogne med bymæssig bebyggelse følte det som en
spændetrøje, at de for at købe og sælge jord og fast ejendom hver gang
skulle have tilladelse fra henholdsvis ministeriet og amtsrådet. Stats
magten var imidlertid ikke særlig villig til at give kommunerne friere
hænder. Indenrigsminister Oluf Krag fra Venstre fremførte i 1929, at det
var Indenrigsministeriets ret og pligt at påse, at kommunerne overholdt
gældende love og »praktisk uskrevne love«. Denne holdning lå også bag
de nye kommunale styrelseslove fra 1933, og derfor skete der ikke nogen
væsentlig ændring i ministeriets tilsyn ved denne lejlighed.
I henhold til den nye lov om købstadkommunernes styrelse fra 1933
skulle byrådene som hidtil indhente Indenrigsministeriets tilladelse til
ethvert køb og salg af grundarealer og fast ejendom, til optagelse af lån
og forbrug af kapitalformuen. Byrådene fik dog tilladelse til uden sam
tykke af højere myndighed at optage midlertidige lån til et samlet beløb
af ikke over 25 kr. pr. indbygger og til at yde garanti for installationslån
til gas, vand og elektricitet samt til anlægsarbejder som gader, veje og
kloakker. Denne lempelse af lånereglerne var nærmest blevet påtvunget
lovgiverne, fordi praksis i de købstadkommuner, der havde lånebehov,
var blevet, at man lånte store beløb, som så afvikledes sidst i marts
måned. Når det nye regnskabsår begyndte 1. april, blev der optaget et
nyt lån osv. Denne fremgangsmåde var lovlig i henhold til den hidtil
gældende lov. Nu fik kommunerne friere spillerum, men inden for
snævrere rammer.
Købstæderne fik også en friere ret til at bruge af kapitalformuen, og
beløb, der var afsat med henblik på bestemte formål, kunne frit bruges.
Til gengæld blev det pålagt både købstad- og sognekommuner at ind
hente tilladelse til at gå i gang med projekter, der krævede lån - inden de
blev iværksat. Der havde nemlig udviklet sig den praksis, at kommu
nerne iværksatte projekter, som efter påbegyndelsen var afhængige af
lån for at kunne færdiggøres. Det medførte, at tilsynsmyndighederne
følte sig presset til at bevilge tilladelse til lån. Den form for kommunal
økonomisk pression blev stoppet med 1933-lovene.
Hvad angår amtsrådets tilsyn med landkommunerne, var der heller
ikke i 1933-lovene afgørende ændringer i forhold til tidligere. Den ret,
amtmanden hidtil havde haft til at sætte sognerådsbeslutninger ud af
kraft, overgik dog nu til amtsrådet. Som noget nyt var det nævnt, at hvis
en kommune ønskede at ansætte og lønne faste tjenestemænd, kunne det
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ske med amtsrådets billigelse, på samme måde som tilladelse til, at der
ydedes sognerådsformand og kasserer et vederlag for deres arbejde,
skulle indhentes fra amtsrådet.
Styrelsesloven fra 1968
I forbindelse med den nyeste kommunestyrelseslov fra 1968 blev tilsynet
med kommunerne ændret betydeligt. Loven er nu fælles for alle pri
mærkommuner og er siden revideret gentagne gange, men grundideen i
tilsynet med kommunerne er uændret. Der findes nu et tilsynsråd i hvert
amt, bestående af amtmanden og fire af amtsrådets medlemmer. Amt
manden er født formand for rådet. Tilsynsrådet varetager det normale
tilsyn med alle kommuner og træffer de nødvendige afgørelser, som kan
indankes til Indenrigsministeriet af den berørte kommunalbestyrelse.
Tilsvarende kan de enkelte medlemmer af tilsynsrådet kræve, at en sag
bliver afgjort af ministeriet.
Styrelsesloven er nu en såkaldt rammelov, som indenrigsministeren
har mulighed for at udfylde efter de aktuelle behov. Der opstilles dog
stadig en række generelle krav til kommunerne. Bl.a. skal regnskabet
indsendes til godkendelse i tilsynsrådet, ligesom der stadig er visse be
grænsninger i kommunernes adgang til at optage lån. Til gengæld har
kommunerne ved en af lovrevisionerne fået tilladelse til frit at handle
med fast ejendom. Fælleskommunale aftaler, der lægger bånd på de en
kelte kommuners handlefrihed, skal også godkendes i tilsynsrådet, og
endelig har rådet ret til at sætte lovstridige beslutninger ud af kraft men vel at mærke kun hvis de ikke er bragt til udførelse.
Som det fremgår af ovenstående, har kommunerne fået væsentligt
friere rammer om deres arbejde. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med,
at de større kommuneenheder, der opstod efter kommunalreformen,
medførte en øget professionalisering af kommunernes drift, og dermed
er det beslutningsgrundlag, politikerne arbejder på, blevet mere sikkert,
ligesom kommunerne nu normalt har juridisk bistand til at afgøre, om
de trufne beslutninger falder inden for lovens rammer.

Kommunevalgene
Med til en beskrivelse af kommunestyrets rammer hører også en rede
gørelse for de valgregler, der har været fulgt perioden igennem, hvordan
vælgerkorpset til forskellige tider har været begrænset, hvorledes man
som vælger har kunnet øve indflydelse på kommunalpolitikken ved val69

gene, og i hvilket omfang vælgerne har benyttet sig af disse rettigheder.
En af de kendteste politiske karikaturtegninger fra vort århundrede
stammer fra Blæksprutten 1903, hvor tegneren Alfred Schmidt frem
stillede socialdemokraten FJ.Borgbjerg stående på rådhusbalkonen i
København i det øjeblik, han proklamerede valget af landets første soci
aldemokratiske borgmester, Jens Jensen, der nu skulle være finansborgmester i hovedstaden. »Jensen er valgt!«, lød teksten til tegningen, og
udråbstegnet var velvalgt, for det svarede helt til den uhyggelige stem
ning, Alfred Schmidt søgte at gengive med billedet. Borgbjerg var frem
stillet som et kæmpeuhyre med strithår, opstoppernæse, tveskæg og
kæmpelabber, og hans skygge var tilmed udstyret med kløer. I bag
grunden så biskop Absalon bekymret til, og i øvrigt synes mørket at
sænke sig over hovedstaden. Det københavnske borgerskabs frygt for det
fremstormende Socialdemokrati var baggrunden for Alfred Schmidts
mesterværk.
Kampen mellem de partipolitiske grupperinger har imidlertid ikke
været lige hård i hele det kommunale selvstyres tid. For det første var de
politiske partier slet ikke organiseret i den første del af den periode,
denne bog omfatter, og for det andet har personkendskab og rent lokale
hensyn også spillet en væsentlig rolle for stemmeafgivningen.
Valgretsprivilegieimes tid
Som beskrevet i kapitel 1 var reglerne for valg til sogneråd og byråd
fasdagt i styrelseslovene fra 1867/68, men opdelingen i en almindelig
vælgerklasse og en klasse af højstbeskattede havde rødder tilbage i lov
givning fra 1855 og i860. Denne opdeling havde først og fremmest til
formål at sikre, at de besiddende eller de, der betalte mest i skat, skulle
sidde inde med den politiske magt i de kommunale organer, og når
reglerne overlevede diskussionerne i forbindelse med de nye love fra
1867/68, faldt det udmærket i tråd med den alliance mellem godsejere
og bønder, der havde været toneangivende ved gennemførelsen af den
reviderede grundlov i 1866.
Selv om man talte om en »almindelig« vælgerklasse, var det set med
vor tids øjne kun ganske få, der havde fået del i valgretten til sogne- og
byråd. Først og fremmest var kvinderne helt i tidens ånd udelukket fra at
stemme, dernæst mænd under 25 år. I øvrigt skulle man have valgret til
Folketinget. Ud over »fruentimmerne« udelukkedes herved populært
sagt også fire andre f’er: »fallenter, fattige, fjollede og folkehold«. Som
en særlig understregning af, at det var skatteborgerne, der skulle be70

»Jensen er valgt«. F.J.Borgbjerg proklamerer valget af den første socialdemo
kratiske borgmester i København, Jens Jensen. Teglting af Alfred Schmidt i
Blæksprutten 1903.

stemme, var det ydermere fastsat i loven, at man i hele det kalenderår,
der gik forud for et kommunevalg, skulle have været bosat i kommunen
og have svaret direkte skat til den. Der var således en hel række konser
vative garantier i valgretsbestemmelserne.
I købstæderne skulle byrådene være sammensat af mindst syv og højst
19 medlemmer, og valget af den såkaldte større og mindre halvdel af
byrådets medlemmer skulle foregå vekselvis hvert tredie år og gælde for
en seksårig periode. Den mindre del skulle vælges af den femtedel af de
stemmeberettigede, der havde ydet det største skattebeløb til kommu
nen - vel at mærke hvis de tilsammen havde betalt to trediedele af
samtlige kommunens skatter; i modsat fald medtog man så mange, at de
to trediedele af skattebeløbet blev nået. Den større halvdel af byrådets
medlemmer skulle vælges af samtlige stemmeberettigede. De velbjer
gede havde således dobbelt stemmeret, for de kunne også stemme med,
når den almindelige vælgerklasse stemte.
I landkommunerne fandtes opdelingen i en større og en mindre halv
del også, men for yderligere at sikre godsbesiddernes og storbøndernes
dominans var det her den større halvdel, som skulle vælges af den femte
del af kommunens beboere, der i det foregående år havde udredt de
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højeste skatter, lignet på hartkorn og efter »formue og lejlighedsprin
cippet« (se side 87). Den almindelige vælgerklasse var her kun betroet at
vælge den mindre halvdel. Til gengæld turde man så overlade det til
sognerådene selv at vælge deres formand.
For Københavns vedkommende eksisterede der derimod ikke en op
deling af vælgerkorpset i to klasser, men her var der til gengæld i loven
om valg af borgerrepræsentationen i København fra 1865 sat en mind
stegrænse for skattebetalingen, svarende til en årlig indkomst på mindst
i.000 kr. Valgene gjaldt også her for seks år, og en sjettedel af borgerre
præsentationen nyvalgtes hvert år.
De landsdækkende begrænsninger i valgretten modsvaredes af en re
lativt beskeden politisk interesse i årene omkring 1870. De politiske
partier havde som nævnt endnu ikke fået deres endelige gennembrud,
men provisorieårenes skarpe politiske modsætninger kom i hvert fald fra
1880erne til at virke som en katalysator for dannelsen af lokale vælger
foreninger, knyttet til de politiske partier. Disse foreninger varetog først
og fremmest opstillingen af kandidater til rigsdagsvalgene.
Mange steder var opstillingen af kandidater til byrådsvalgene ikke
noget, vælgerforeningerne havde eneret på, og man kunne således un
dertiden se eksempler på, at der ved byrådsvalg valgtes venstremænd,
opstillet på liste sammen med nogle af Højres tilhængere, hvad der
svarede meget godt til den filosofi, der lå bag den flertalsvalgmåde, man
anvendte. Den havde nemlig til hensigt først og fremmest at sikre ste
dets »bedste«, dvs. bedst kvalificerede mænd sæde i de kommunale råd
uden hensyn til deres eventuelle partipolitiske forankring, og systemet
var da også udtænkt på et tidspunkt, hvor de politiske partier slet ikke
havde den dominerende position, som de senere kom til at indtage.
Derfor var der også god mening i at inddrage håndværker- og industri
foreninger, borgerforeninger, grundejerforeninger m.fl. i opstillingsar
bejdet.
Flertalsvalgmåden fortjener i øvrigt et par kommentarer mere. Ved
valgene i købstæderne skulle der anvendes stemmeseddel, sådan som vi
nu finder det selvfølgeligt, men på landet kunne man i henhold til landkommunalloven klare sig med, at vælgerne tilkendegav »mundtligt for
valgprotokollen, på hvilke personer de stemmer«. I princippet var der
imidlertid ikke større forskel på systemerne, for det var heller ikke for
udsat i valgbestemmelserne for købstæderne, at man skulle kunne afgive
sin stemme i enrum. Og både i by og på land havde vælgerne ret til at
stemme på det antal kandidater, der skulle vælges, men de kunne også
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Det kommunale selvstyres første årtier faldt i København sammen med et
økonomisk opsving og en mægtig udvidelse af byens bebyggelse og indbyggertal.
Rådhuset på Nytorv blev for lille, og byens styre besluttede at bygge et nyt
rådhus, som var en hovedstad værdigt. Det blev placeret ved den dengang
største indfaldsvej til byen og tæt på dens stolthed, forretningerne på Strøget,
som det nu kaldtes. Måske tænkte man også på den nære beliggenhed ved
Frederiksberg Kommune, som man troede ville blive indlemmet i København.
Arkitekt Manin Nyrops rådhus indviedes i 1906. Det er bygget op omkring
de funktioner, som storbyen skulle varetage med store repræsentationslokaler og
mødeværelser i forbygitingen og de mere ydmyge kontorer for socialvæsen og
tekniske afdelinger i baghuset.
Rådhuset er for længst blevet for lille til at rumme hele den kommunale
administration, men de centrale beslutninger tages stadig her, og i repræsenta
tionslokalerne modtager man både udenlandske statsoverhoveder på officielt
besøg i landet og kolonihavefolk, som præmieres for god havepasning- et symbol
på de mange store og små funktioner, en hovedstad har (Københavns Bymu
seum).

nøjes med at stemme på færre. Ved valget til byrådet i Viborg i 1906
havde Højre ligefrem en mand siddende på afstemningsstedet på rådhu
set, forsynet med et stempel med navnene på alle partiets kandidater.
Han tilbød så at stemple stemmesedlerne, så vælgerne var fri for at
skrive selv. Det var fuldt lovligt, og i anden sammenhæng er der berettet
om, at vælgerne visse steder kunne få udleveret fortrykte lister over
partiernes kandidater til indklæbning på stemmesedlerne.
Efterhånden som de partipolitiske modsætninger skærpedes, betød
systemet med flertalsvalg, at vælgernes partibinding eller listebinding
blev større, og i de store byer var opgørelsen af valgresultatet slet ikke
nogen let sag med de mange stemmer pr. vælger. Stemmerne skulle
tælles op kandidat for kandidat, da kandidaterne på en liste ikke nødven
digvis havde fået det samme antal krydser, og man kunne derfor komme
i den situation, at den eller de mest populære kandidat(er) på mindre
talslisten fik flere stemmer end den eller de mindst attråede på flertalsli
sten. I de byer, hvor både Venstre og Socialdemokratiet markerede sig i
kampen mod Højre, kunne byrådene derfor let blive af en ganske blan
det sammensætning.
På landet var de partipolitiske modsætninger knap nok synlige i for
bindelse med sognerådsvalgene. Her sad godsejere og storbønder solidt
på magten, og det var vanskeligt for andre at komme ind i sognerådene.
Kildematerialet er mangelfuldt og ikke systematisk undersøgt, men et
eksempel fra kommunevalgene i Støvring i Himmerland er formentlig
ikke usædvanligt. Ved kommunevalget i 1901 blev der stemt på stations
byens købmand af 9% af de fremmødte vælgere, langtfra nok til at give
valg i et system med flertalsvalg. Vælgerne i stationsbyen havde næsten
alle stemt på ham, men gårdmændene i resten af kommunen stod sam
men og stemte på deres standsfæller, som valgtes. En undersøgelse fra
Dalby Sogn ved Kolding giver samme resultat: gårdmænd stemte på
gårdmænd.
Den første statistik
Provisorieårenes kommunalvalg har ikke været genstand for nogen sam
let behandling, og baggrunden er bl.a., at der for tiden før århundred
skiftet ikke findes samlede, talmæssige opgørelser over valgene. System i
tingene kom der først med et cirkulære fra Indenrigsministeriet fra
1899. Statens statistiske bureau begyndte i 1904 at udsende en kommu
nal valgstatistik, men selv da led man under den indviklede valgmåde,
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som vanskeliggjorde samlede opgørelser. Alle medlemmer af de kom
munale råd var jo ikke ligesom senere på valg samtidig.
For købstædernes vedkommende afslørede den første egentlige valg
statistik, at ca. 72% af alle mænd over 25 år var stemmeberettigede ved
valgene for den almindelige vælgerklasse i år 1900. Jo mindre by, der var
tale om, jo større en andel af den samlede befolkning havde sædvanligvis
stemmeret - bl.a. fordi skattepligten normalt udstraktes til flere i de små
bysamfund end i de store. Der var efter statistikernes oplysninger at
dømme også forholdsvis flere kvinder i de store byer end i de små,
ligesom fattighjælpen var relativt mest udbredt i de større byer - og til
fattighjælpens virkninger hørte netop fortabelse af valgretten.
På landet havde hele 77% af mændene over 25 år stemmeret ved
århundredskiftet, mens man i København kun fandt 51% af samme kate
gori i stand til at opfylde lovens krav. Til gengæld var demokratiseringen
her gået hurtigst, for så sent som i 1870 havde kun 23% af de voksne
mænd haft valgret.
Valgdeltagelsen havde været i kraftig vækst under den politiske kamp
mellem Venstre og Højre i provisorieårene 1877-94, °S omkring år
hundredskiftet stemte normalt 2/3 af vælgerne ved valgene til borgerre
præsentationen i København, og samme stemmeprocent kunne noteres i
provinsbyerne. På dette område sakkede landkommunerne agterud, for
her var det kun 44% af de stemmeberettigede, der benyttede deres ret til
at stemme ved den almindelige vælgerklasses valg, i reglen flest nær de
store byer. Politiseringen trængte kun langsomt frem i sognekommu
nerne. Det forhold, at man først i 1908 indførte hemmelig afstemning
ved kommunevalgene, bidrog sikkert også til den lave stemmeprocent i
de små samfund på landet, hvor mulighederne for valgtryk må formodes
at have været størst. Endelig hører det med i billedet, at valgene hidtil
havde været flertalsvalg, således at den liste eller de kandidater, der fik
flest stemmer, fik alle de pladser, der skulle besættes. Dette system be
tød, at selv store mindretal af vælgerne ikke blev repræsenteret, og det
virkede derfor i første omgang ikke stimulerende for vælgernes interesse
i at afgive deres stemme. Med tiden fremmede systemet nok opstillingen
af fælleslister med både venstremænd og socialdemokrater, og dermed
formindskedes den negative virkning på stemmeprocenten.
I kølvandet på systemskiftet i 1901 ebbede de lokale alliancer mellem
Venstre og Socialdemokratiet hurtigt ud, og i mange byer så man snart
den »røde bølge« skylle frem. Ved den almindelige vælgerklasses valg til
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byrådet i Aalborg i 1906 klarede Socialdemokratiet at få alle 10 ledige
mandater uden nogen alliance, så man nu havde flertallet over for de ni
højremedlemmer, som den højstbeskattede del af vælgerne havde valgt
tre år før. Den kongevalgte borgmester J.G.F.Bornemann frygtede øjen
synlig konsekvenserne af valget af de mange socialdemokrater og repræ
senterede givetvis selv en stærk tradition i datidens embedsmandskorps,
da han bød velkommen på denne måde: »Jeg vil sige, at udfaldet af dette
valg svarer ikke til mit ideal; thi dette er, at der skal vælges efter evnen til
at beskæftige sig med de sager, for hvis skyld man vælges. Men hertil er
der ikke taget hensyn ved dette valg, her er kun taget politiske hensyn ...
Jeg håber dog, at når de herrer blot vil se på kommunens tarv, så skal
der, trods de hensyn efter hvilke de er valgt, nok kunne udrettes et
nyttigt arbejde«. Ligefremme ord, men næppe egnede til at forlænge
livet for begrebet kongevalgte borgmestre, og socialdemokraternes sted
lige avis stemplede da også borgmesterens ord som »det toppunkt af
uartighed, en overklassemand kan arbejde sig op til«.
I byrådene var de næringsdrivende omkring århundredskiftet - ikke
overraskende - stærkt repræsenteret blandt dem, der valgtes af de store
skatteydere. Det var lige så selvfølgeligt omvendt for håndværkssvende
og arbejdsmænd - i det hele taget udgjorde denne gruppe kun en meget
lille del af alle byrådsmedlemmerne, 4%. Også redaktørerne var først og
fremmest valgt af den almindelige vælgerklasse - ikke mærkeligt, når
man tænker på, hvilken rolle mange af de nye aviser spillede for det
demokratiske gennembrud. De næringsdrivende indtog imidlertid også
en dominerende position blandt repræsentanterne for den almindelige
vælgerklasse. Sammenlagt var nogenlunde halvdelen af dem, der var
valgt af denne klasse, handlende, håndværksmestre eller fabrikanter, og i
alt udgjorde disse gruppers folk 58% af byrådsmedlemmerne, et solidt
vidnesbyrd om den skævhed, valgretsbegrænsningerne medførte.
Skævheden var ikke kun et forbigående fænomen, som det ses af et
eksempel fra Odense. En undersøgelse af de odenseanske byrådsmed
lemmers erhverv i perioden 1868-1914 viser således samme billede. Over
halvdelen af de 109 valgte var næringsdrivende: 16 fabrikanter, 16 hånd
værksmestre, 24 købmænd og grosserere og 10 andre handlende fyldte
således godt op i byrådet. De fik bl.a. følgeskab af otte direktører eller
overordnede funktionærer, to redaktører, tre præster, fem sagførere,
seks lærere og tre læger, mens kun syv arbejdere - alle faglærte - samt to
ansatte i fagbevægelsen havde fundet nåde for vælgernes øjne.
På landet virkede valgordningen bestemt også efter hensigten, for nok
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Valg til byrådet i
Viborg 14. marts
1950. Det var koldt
i byrådssalen, og de
tilforordnede havde
klogeligt findet siv
skoene fi'em (Lokal
historisk Arkiv for
Viborg Kommune).

var der ved den almindelige vælgerklasses valg 35% af de valgte, der var
husmænd, boelsmænd eller parcellister og »kun« andre 35%, der kald
tes gårdmænd, men i sidstnævnte kategori faldt hele 84% af dem, der
valgtes af de største skatteydere. Tilsammen var over tre femtedele af
alle valgte således gårdmænd og rundt regnet en femtedel husmænd.
Valglovsreformen 1908
Ved systemskiftet havde tilhængerne af en kommunal valgretsreform
taget plads på regeringsbænkene, men Højre og de frikonservative
havde stadig flertallet i Landstinget. Det betød, at man måtte søge et
kompromis omkring afskaffelsen af den privilegerede valgret. De frikonservatives leder, grev Mogens Frijs, ønskede imidlertid et folketings
valg med valgretsspørgsmålet som et hovedtema, for at man kunne se,
om gårdmændene virkelig ville afgive de privilegier, der havde medført
den solide gårdmandsdominans i sognerådene. Da valget kom i 1906, fik
Venstre ganske vist ikke absolut flertal i Folketinget, men tilhængerne af
en valgretsreform havde tilsammen vundet valget, og de frikonservative
var nu villige til at bøje sig et stykke. I april 1908 lykkedes det derefter
for venstreregeringen at komme igennem med en ny kommunal valglov.
De frikonservatives pris for kompromis’et var bl.a. bibeholdelse af visse
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begrænsninger i stemmeretten ved amtsrådsvalg og snævre rammer for
kommunernes muligheder for at øge skatteudskrivningen.
Kvinderne fik nu valgret til de kommunale råd, sådan som de havde
fået det til menighedsrådene i 1903 og siden til bestyrelserne for hjælpe
kasserne i 1907. Samtidig gennemførtes i hvert fald principielt lige og
almindelig valgret for indbyggere, der var fyldt 25 år. Det betød, at
opsplitningen af vælgerkorpset i to klasser bortfaldt ved valgene til byog sogneråd - men der var bibeholdt nogle ikke uvæsentlige reservatio
ner i den lige og almindelige valgret. For at kunne udøve sin stemmeret
skulle man stadig være skatteyder - det gjaldt dog ikke gifte kvinder, hvis
deres mænd betalte skat - og ligeledes skulle man have haft bopæl i
kommunen hele det kalenderår, der lå forud for valgåret. Ydelse af fat
tighjælp, som ikke var eftergivet eller tilbagebetalt, betød også stadig
fortabelse af stemmeretten. Og som det vil fremgå nedenfor, var denne
række begrænsninger bestemt ikke uden effekt.
Men flere havde fået valgret. Og modstandere af reformen talte lige
frem om, at man havde »udleveret« sognerådene til den almindelige
valgret. J.B.S.Estrup, der som indenrigsminister havde stået fadder til
kommunallovene fra 1860erne, slog hovedet på sømmet ved at konsta
tere sin skuffelse over, at bondestanden ikke var blevet konservativ - det
ville ske nu, sagde han, men det var bare for sent, for »Hvad vil det
forslå, om alle Danmarks 60.000 gårdejere eller hvor mange der nu er
rykker frem endogså med hustruerne under armen og deres myndige
døtre? Hvad vil det forslå over for den umådelige vælgermasse, der nu
skabes gennem denne lov?«
Den nye valglov betød samtidig indførelse af skriftlig og hemmelig
afstemning, forholdstalsvalg mellem lister og fireårige valgterminer.
Forholdstalsvalgmåden gennemførtes for at sikre mindretal repræsen
tation i de kommunale råd, og i den udformning, man var enedes om,
var systemet nærmest skræddersyet til de politiske partier. Alle kandi
datforslag skulle indleveres på lister, som så fik en mere eller mindre
tilfældig listebetegnelse af valgbestyrelsen. Først fra midten af i93orne
indførtes systemet med de kendte partipolitiske listebetegnelser.
De enkelte kandidater blev fra 1908 også nummereret af valgbestyrel
serne i den orden, de fremgik af det indleverede materiale, men i øvrigt
figurerede der slet ikke personnavne på stemmesedlerne. Der var alene
trykt betegnelser som kandidatliste A, kandidatliste B osv. Nummeror
denen markerede således den orden, kandidaterne blev valgt i fra hver
enkelt liste.
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Udnyttelsen af de nye rettigheder
De kommunale valg efter valglovsreformen skal ikke gennemgås i en
keltheder her, men det er værd at hæfte sig ved, at det var 76% af
mændene og 62% af kvinderne over 25 år, der nu havde fået kommunal
valgret, flest på landet og færrest i hovedstaden. For mændenes ved
kommende var udvidelsen af valgretten til at overse, men for kvinderne
var der tale om et vigtigt skridt i kampen for ligeberettigelse.
Begge procenttal voksede langsomt i de følgende år, men kravene om
fast bopæl i kommunen i en periode forud for valgene og betalt kommu
neskat betød, at der til stadighed var 10-20% af folketingsvælgerne, som
ikke havde stemmeret ved kommunevalg.
Under Madsen-Mygdals ministerium i slutningen af i92orne udnyt
tede Venstre og de konservative deres flertal til at stramme på kravene
om skattebetaling, og i en by som Odense benyttede det konservative
byrådsflertal sig igennem en længere periode af at fastsætte en relativt
høj mindsteskat, således at forholdsvis færre mindrebemidlede kunne
optages på valglisterne. Det var ingenlunde noget særtilfælde, og der var
kort sagt en vis sjakren med bestemmelserne lokalt, men der foreligger
ikke nogen samlet undersøgelse af denne måde at begrænse valgretten
på. Det vides dog, at 17,5% af de oprindeligt optagne på valglisterne i
København i 1925 måtte slettes på grund af skatterestance - et tal, der i
1933 var nået ned på 14,2%. I Kolding var i 1930 26% slettet på grund af
skattegæld, og 10% var under fattigforsorg. I arbejderkvartererne i by
ens udkant var 40% fjernet fra valglisten på grund af skatterestance. Og
ved kommunevalget i marts 1933 stod der på landets valglister kun 1,515
mill, vælgere, hvor der ved folketingsvalget i november måned året for
inden havde været 1,903 mill, stemmeberettigede. Netop ved denne tid
aftalte den socialdemokratisk-radikale regering med Venstre en vis lem
pelse af bestemmelserne. Som modydelse kunne Venstre notere en let
tere adgang for kriseramte landmænd til at beholde deres stemmeret.
Såvel i 1923 som i 1936 var der foretaget lempelser i bopælskravene, så
man ikke længere skulle have haft ophold i hele det kalenderår, der gik
forud for valget, for at kunne udøve valgret. Endnu omkring 1950 var
forskellen på vælgerkorpset til folketings- og kommunevalg dog be
tydelig. Fra 1953 bortfaldt bestemmelsen om, at man skulle være på
lignet skat for at kunne stemme - eller være gift med en skatteborger.
Reglen om, at man skulle have betalt den pålignede skat, bortfaldt se
nere i 1950erne, men det var først den nye forsorgslov fra 1961, der satte
et endeligt punktum for de sidste af de ekstra begrænsninger i den
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kommunale valgret. Ingen form for offentlig hjælp førte længere til
fortabelse af valgretten.
Hvad valgretsalderen angik, var det kommunale område derimod i en
kort periode foran. Forud for kommunevalget i 1950 nedsattes valgrets
alderen således til 2 3 år, en ændring, der først fulgte med grundloven af
1953 for valg til Folketinget. Senere har bestemmelserne på dette felt
været ensartede med nedsættelser først til 21 (1971) og senere til 18 år
(1978).
Den kommunale valgretsreform fra 1908 skabte forøget interesse for
de kommunale valg, og i kølvandet på reformen udfoldede de politiske
partier store bestræbelser på at gennemorganisere kommunerne, nu da
nye vælgerskarer var kommet til. Valgdeltagelsen steg da også, i 1909
således til 64%, og fra 1921 og frem til kommunalreformen i 1970 lå den
konstant over 70% på landsbasis. Ved enkelte valg har man endog pas
seret 80%, men i en meget lang periode har stemmeprocenten ved kom
munevalgene ligget noget under det niveau, der kendes fra folketings
valgene. Ved det seneste kommunevalg, i 1989, var den gennemsnitlige
stemmeprocent knap 68. Overfladisk set kunne dette bedømmes som en
betænkelig ligegyldighed over for det kommunale selvstyre, men meget
tyder på, at vælgerne i de seneste årtier blot har fundet andre måder at
give udtryk for deres eventuelle utilfredshed med kommunale forhold.
Ord som græsrodsbevægelser og enkeltsagsdemokrati er blevet kendte
begreber. Vælgerforeningerne har gennem en længere periode været
udsat for et markant fald i medlemstallene, og de spiller klart nok ikke
længere samme rolle for markeringen af vælgernes synspunkter over for
kommunalpolitikerne som forhen.
Gennemførelsen af valgret for kvinder betød ikke, at de straks brugte
deres nyvundne rettighed i samme omfang som mændene. Faktisk var
det kun hveranden kvinde, der stemte ved kommunevalgene i 1909,
mens over tre fjerdedele af mændene anvendte stemmesedlen. Med ti
den er der dog foregået en tilnærmelse mellem mænds og kvinders valg
deltagelse.
Ser man på landets forskellige områder, kan det samtidig bemærkes,
at stemmeprocenten lige efter valgretsreformen var noget lavere på lan
det end i byerne, men at billedet i tidens løb ændrede sig, således at de
store byer og frem for alt København siden i93orne har rangeret lavest
med hensyn til stemmeprocent.
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Valglokalet på Ballerup Kro ca. 1920. De tilforordnede sognerådsmedlemmer
og kommuneassistenten fotograferet i en stille stund. Indtil 1902 var kroen
tillige hjemsted for sognerådets møder og øvrige virksomhed (Ballenip Stads
arkiv/Lokalarkiv) .

Personlig stemmeafgivning
En af de måder, der er blevet bragt i anvendelse for at gøre udøvelsen af
valgretten mere vedkommende for borgerne, er indførelsen af den per
sonlige stemmeafgivning. Den blev efter belgisk forbillede lovfæstet ved
en ændring af den kommunale valglov i 1924, samtidig med at man gav
de forskellige lister mulighed for at indgå såkaldte listeforbund til be
grænsning af stemmespild. Nu vendte personnavnene tilbage til stem
mesedlerne.
Den personlige stemmeafgivning slog først an i de mindre kommu
ner, men med tiden er man nået op på, at en meget stor del af vælgerne
sætter deres kryds ved en bestemt kandidat, og de kan dermed i et vist
omfang påvirke den rækkefølge, partiorganisationerne har fastlagt på
deres opstillingsmøder. I de store byer udnyttede man i mange år mulig
heden for at undlade at optage kandidatnavne på stemmesedlerne - i
hovedstaden således til og med 1970 - men fra 1974 er samtlige kandi81

datnavne overalt trykt på stemmesedlerne. Den personlige stemmeaf
givning er dog stadig svagest i de store bysamfund, hvor afstanden mel
lem politikere og vælgere kan synes størst. Tilsammen var godt tre fjer
dedele af alle stemmer ved valget i 1989 afgivet på bestemte kandidater. I
øvrigt har der ofte været tale om en solid »borgmestereffekt«, således at
en kommunes hidtidige førstemand normalt har kunnet notere sig for
særligt mange personlige stemmer og tillige har kunnet trække stemmer
fra vælgere, der ved folketingsvalg stemte på andre partier. Da den man
geårige radikale borgmester i Rødby, lærer A.Michelsen gik af i 1966,
faldt partiets vælgerandel således på én gang fra ca. 25 til godt 7%, selv
om partiet på landsplan ikke var inde i en bølgedal.

Vælgerne og de valgte
Mens de politiske partier århundredet igennem som nævnt har fået en
mere og mere fremskudt plads i lokalpolitikken, gælder det modsatte
den rige flora af upolitiske lister, lokal-, borger- og fælleslister, lister for
Indre Mission og grundtvigianere, der tidligere indtog en stor plads ved
kommunevalgene, ikke mindst i det jyske område. Man kunne også
træffe på lister for afholdsfolk og deres skinbarlige modsætning: gæst
giverlister. De sidste har næppe kun skullet appellere til hotelværter og
kroholdere, men snarere været et vidnesbyrd om stærke lokale modsæt
ninger på alkoholområdet og lagt an på et bredere publikum af tør
stende sjæle. Man har opgjort, at de politiske partiers navne i 1909 kun
var knyttet til lister, der fik omkring 25% af mandaterne, men allerede i
midten af i92orne var man nået op på en partiandel på omkring 60%.
Til gengæld blev andelen på dette niveau frem til kommunesammen
lægningerne omkring 1970 - for derefter at stige til 80-90%. Det hører
med i billedet, at antallet af kommuner med fredsvalg hurtigt skrumpede
ind. I 1909 havde man endnu kunnet enes om en enkelt liste i to køb
stæder og 134 sognekommuner, men ved det første valg efter 2. verdens
krig var der kun 27 sognekommuner uden egentlig afstemning.
Gennemførelsen af den kvindelige valgret betød ikke nogen umiddel
bar eksplosion i antallet af kvinder i de kommunale råd, selv om der ved
valget i 1909 nok sammenlignet med senere var tale om en vis positiv
særbehandling af kvinder på nogle partilister i byerne. Men så sent som i
1937 var man med 117 valgte kvinder - eller ca. 1% af alle valgte - under
det tal, der kunne noteres ved premieren i 1909, nemlig 127, og mange
steder kunne det se ud, som om man nærmest for et syns skyld tog en
kvinde med på opstillingslisten, men så langt nede, at hun var uden
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chance for valg. I landkommunerne - og særligt i Jylland - kunne situa
tionen gennem mange år kort beskrives sådan, som det er gjort i en
undersøgelse om kvinderne og valgretten på Viborgegnen: Ingen kvin
der opstillet - ingen kvinder valgt!
Det var først og fremmest i København og de større byer, man kunne
se udviklingen gå fremad, og først sent begyndte den personlige stem
meafgivning og ændrede placeringer af kvinderne på partiernes opstil
lingslister at give resultat. I lang tid var der tilsyneladende en solid
tradition for at opstille kvinder på mere usikre pladser end mænd, og
endnu i 1966 var kun knap 10% af de valgte medlemmer af by- og
sogneråd kvinder. For sognekommunerne var situationen i Vorde-Fiskbæk-Romlund ved Viborg slet ikke usædvanlig; her skulle man helt frem
til 1966 for at finde kvinder blandt de valgte. Til gengæld var den mand
lige kæmners kommentar nok mere speciel - så måtte sognerådet an
skaffe sig glas!
Selv om man stadig kan iagttage betydelige regionale forskelle, er
udviklingen gået relativt hurtigt i de seneste årtier, og ved valget i 1989
var 31% af kandidaterne og 26% af de valgte kvinder.
Som nævnt ovenfor var det langtfra, at by- og sogneråd før valgrets
reformen i 1908 afspejlede befolkningssammensætningen, og det gjaldt
både erhvervsmæssigt, socialt og politisk. Man kunne umiddelbart tro,
at det blev bedre under det nye system med forholdstalsvalg, og hvad
den politiske sammensætning angår, blev afspejlingen af befolkningens
synspunkter da givetvis også langt bedre.
Indtil en gang i i93orne var den kommunale valgstatistik forsynet
med oplysninger om de valgte repræsentanters erhvervsmæssige for
deling, og i grove træk viser tallene da også, at husmænd og arbejdere
blev bedre repræsenteret efter reformen i 1908 end tidligere - på be
kostning af gårdmændene på landet og de næringsdrivende i byerne. I
årenes løb er sammensætningen af rådene naturligvis blevet påvirket af
ændringer i befolkningens erhvervssammensætning, men de tilgænge
lige oplysninger fra 1970erne tyder langtfra på, at kommunalbestyrel
serne er blevet et spejl af befolkningen. De ufaglærte udgjorde i 1978
40% af vælgerne, men kun 5% af de valgte, og i landkommunerne har
der til stadighed været tale om en overrepræsentation af gårdmænd. I de
seneste år har opmærksomheden imidlertid snarere været rettet mod et
andet aspekt af rådenes sammensætning, fordelingen mellem offentligt
og privat ansatte. Der har særligt efter kommunalreformen og det deraf
følgende tiltagende arbejdspres for kommunalpolitikerne været talrige
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diskussioner om den overrepræsentation af offentligt ansatte, der nu er
tale om, og den modsvarende mangel på privatansatte og selvstændige
næringsdrivende.
Modsætningerne mellem de politiske partier på lokalplan har ofte
været stærk og særlig udpræget i forbindelse med kommunevalgene,
men det forhold var nok også i væsentlig grad påvirket af den lokale
presses rolle i spillet. I mange provinsbyer havde hvert af de gamle
partier sin avis, og op til valgene var avisernes partitilhørsforhold særligt
tydeligt. Den typiske toneart i firbladssystemets storhedstid illustreres
bedst af et eksempel. Forud for byrådsvalget i Aalborg i 1917 diskuterede
man den kommunale hjælpekasses forhold. Under verdenskrigen vok
sede dens udgifter stærkt, og mistanken om, at pengene gik til »røget
laks og grammofonplader«, måtte selvfølgelig luftes. Socialdemokra
terne svarede igen med at antyde, at den konservative redaktør måtte
have fået »sine dessiner direkte fra åndssvageanstalten«, hvad der blot
affødte nye injurier fra den anden side om de socialdemokratiske kandi
daters »åndelige uformuenhed, deres fuldkomne mangel på redeligt
borgersind og deres topmålte umulighed«. Så var det sagt - og efter
valget var tonen sædvanligvis en anden, i hvert fald i selve byrådsarbej
det. Men modsætningerne havde dog tillige et reelt indhold.
Som antydet ovenfor har lokale forhold spillet en naturlig og væsent
lig, men også vekslende rolle i forbindelse med de kommunale valg, og
dette gør det umuligt at drage solide sammenligninger af resultaterne
fra kommunevalgene over hele den her omtalte periode. Så meget kan
dog slås fast, at Socialdemokratiets fremvækst i byerne fortsatte til en
gang i 193orne, hvorefter langt de fleste købstæder var socialdemokra
tisk styrede, mens Venstre og borgerlige fælleslister af forskelligt tilsnit i
høj grad var dominerende i sognekommunerne. Men der var store re
gionale forskelle, og en ændret social og erhvervsmæssig sammensæt
ning i en kommune kunne let føre andre flertalskombinationer med sig.
Eksemplet Lyngby-Taarbæk nord for København er talende i den hen
seende. I tiden lige efter århundredskiftet domineredes kommunestyret
af konservative proprietærer, men en fremvoksende industri betød, at
flertallet skiftede over til socialdemokraterne i 1913. Omvendt førte ud
flytningen fra København i efterkrigstiden til dette flertals endeligt, og
fra 1950 var de konservative på ny ledende, om end ikke altid med
absolut flertal. Dette eksempel fra en københavnsk omegnskommune
viser tydeligere end noget andet, at det ovenfor anførte netop kun er
gennemsnitsbetragtninger, og lokale spørgsmål, stærke personligheder
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Opstillingsmøderne forud for byrådsvalgene kan give vælgerforeningsmedlem
merne en afgørende indflydelse på den endelige sammensætning afpartiernes
kandidatlister og dermed på, hvem der vælges til byrådene. Billedet her er fra
et socialdemokratisk opstillingsmøde i Vejle i Willy Sørensens borgmestertid
(Vejle By historiske Arkiv).

og landstendensen for partierne har ofte forrykket billedet fra det
gængse. Efter valget i 1989 er Socialdemokratiet det dominerende
»borgmesterparti« med lederrollen i 122 kommuner, mens Venstre er
næststørst i denne henseende med 107 borgmesterposter.
Da man i 1960erne forberedte kommunalreformen, stod det dens
fædre klart, at de mange sammenlægninger ville betyde en betydelig
indskrænkning i antallet af folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlem
mer, og når reformen alligevel gennemførtes, var det som andetsteds
beskrevet primært for at skaffe grundlag for en mere effektiv forvaltning.
Valgretsreformen fra 1908, der med inddragelse af nye vælgergrupper
og med indførelsen af forholdstalsvalg mellem lister gav de politiske
partier på lokalplan en voksende rolle, og kommunesammenlægnin
gerne, der ved forskydningen væk fra de allermindste enheder virkede i
samme retning, har uden tvivl styrket den traditionelle afsmitningseffekt
fra folketingsvalg til kommunevalg. Det er i øvrigt tankevækkende, at
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Aage Ebbensgaard var gennem mange dr en kendt kommunalmand. Som søn
af en vestjysk gårdejer og sognerådsformand blev han selv gårdejer i Staby i
Vestjylland fra 1934, sognerådsformand fra 1943 og amtsrådsmedlem i Ring
købing Amtfrd 1930. Mange sognerådsmedlemmer udstod en læretid i sog
nerådene og fortsatte over i amtsrådene^ og Ebbensgaard skiftede i 1933 posten
som sognerådsformand ud med stillingen som amtsrevisor. Fra 1970 til 1981
var Ebbensgaard, der var valgt for Venstre, det nydannede Ringkøbing Amts
første amtsborgmester (Privateje).

partiernes rolle i lokalpolitikken er blevet styrket, samtidig med at deres
medlemstal er faldet ganske voldsomt. Alt tyder imidlertid på, at det
kommunale selvstyre stadig nyder en stærk tilslutning blandt vælgerne.
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Økonomi
Kommunerne var økonomisk ansvarlige for deres egne anliggender. De
kunne imidlertid ikke løse større opgaver, end der var basis for i den
fælles økonomi, og derfor voksede omfanget af kommunale opgaver
langsomt og med store forskelle mellem de enkelte kommuner. Kom
munernes indtægt var dels ejendomsskatter fordelt på grundskat og hus
skat, dels personlige skatter. Grundskatten pålignedes efter hartkorn,
husskatten efter bygningernes assuranceværdi. De personlige skatter op
krævedes som en skat efter »formue og lejlighed«. På moderne dansk
skal det nærmest forstås som skat efter »evne og mulighed«, og der var
altså ingen umiddelbar sammenhæng med skatteydernes kapital- eller
boligforhold. Denne skatteform havde rødder tilbage i en tid, da penge
omsætningen spillede en underordnet rolle, og det var sværere at afgøre,
hvad borgernes indkomst var. Myndighedernes fastsættelse af den en
kelte borgers skatteevne beroede derfor i højere grad end senere på en
lokal, skønsmæssig vurdering af, hvad den enkelte skatteborger formå
ede, eller hvad han havde lejlighed til at yde.
Skatteligningen foretoges i sognerådene af sognerådsmedlemmerne.
Når skatteligningen var foretaget, skulle der fremlægges skattelister, så
man kunne se, hvad kommunens borgere var sat til i skat. Derefter var
der mulighed for at klage - først til sognerådet og siden til amtsrådet over den fastsatte skat, og det var vel at mærke ikke kun ens egen skat,
man kunne gøre ophævelser imod; man havde tillige en lovsikret ret til
at klage over alle andre borgeres skatteansættelse.
I købstæderne var der ligningskommissioner på fra fem til 15 perso
ner, og de valgtes ved særlige valg hvert tredie år. Ligesom byrådsval
gene afholdtes de som to-klassevalg til 1909, således at den højstbeskattede vælgerklasse valgte den »mindre halvdel« af ligningskommis
sionen og den almindelige vælgerklasse resten. Med kommunallovene
fra 1933 ophørte de særlige valg til ligningskommissionerne. Medlem
merne blev derefter udpeget af byrådene.
Indenrigsministeriet udpegede fra 1868 en overligningskommissær i
hver af købstæderne, og sammen med overligningskommissærer fra de
to nærmestliggende købstæder fungerede de som klageinstans for skat
teydere i byerne.
Bestemmelserne om fremlæggelse af skattelister gjaldt også i køb
stæderne, og i mange år var trykte »skattebøger« udbredte, i hvert fald i
de større byer. Der var i købstæderne stor forskel på, hvordan skatten
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beregnedes. I en del kommuner var der en betydelig progression i be
skatningen, mens andre byråd besluttede sig for proportional skat for
alle indkomster over en vis bundgrænse.
Skatterefownen 1903
Et af de første større resultater af det politiske systemskifte i 1901 var
gennemførelsen af en skattereform to år senere. Reformen blev til som
et forlig mellem regeringspartiet Venstre og de frikonservative og betød
først og fremmest en lettelse af skatten på landet, især for de mellem
store og store jordejere, hvorimod de mindre jordbrugere og bybefolk
ningen fik en øget skattebyrde. Ved skattereformen indførtes dels en
statslig og en kommunal ejendomsskyld, dels en indkomst- og formue
skat til staten, og denne sidste skulle opkræves efter en progressiv skala.
I samme forbindelse blev reglerne for de kommunale ligningskom
missioners arbejde lagt i fastere rammer, og der udpegedes nu skatteråd
som ankeinstanser over ligningskommissioner og sogneråd. Reformen
betød endvidere, at borgerne hvert år inden den 15. februar kunne ind
give en selvangivelse, som i så fald skulle danne udgangspunkt for skatte
ligningen. Hvis en selvangivelse ikke indsendtes, fortabte man retten til
at klage over skatteansættelsen. Mange købstæder tog dog ikke straks
denne bestemmelse helt bogstaveligt og fortsatte en tid med en skøns
mæssig ansættelse.
Ligningskommissioner og sogneråd skulle arbejde ud fra de oplys
ninger, skatteyderne gav i deres selvangivelser, og såfremt de angivne
beløb godtoges, skulle de direkte være grundlag for beregningen af
statsskatten. I tvivlstilfælde skulle borgerne indkaldes til møde med lig
ningsmyndigheden, et såkaldt torskegilde.
Grundlaget for beregningen af statsskatten skulle tillige danne ud
gangspunkt for den kommuneskat, der i princippet stadig var en skat
efter formue og lejlighedsprincippet. Det fremgik derfor af loven, at
ligningsmyndighederne ved udregning af kommuneskatten kunne tage
særlige hensyn. Man kunne således til dette formål forhøje den ind
komst, der lå til grund for statsskatteberegningen, med op til 25%,
såfremt der var tale om »forholdsvis store indkomster, ringe husstand,
særlig stor vinding i det sidste år, særlig heldige driftsforhold« eller
lignende omstændigheder. Omvendt kunne der også ske nedslag på op
til 65%, hvis der var tale om »forholdsvis ringe indkomster, stor børne
flok, alderdom, sygdom, store tab og uheld i det sidste år« eller til
svarende. For kommuneskattens vedkommende var der formelt tale om
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Skatteklage fra væver Chr. Larsen, Odense, 1902

Jeg klager over skatten, for den er for høj,
da fortjenesten i år har været temmelig sløj,
for 900 kr. i bogen jeg står,
men 667 kr. har jeg kun tjent i år.
Jeg håber, når de herrer får dette at se,
de straks vil mig sætte gevaldig ned,
og da til et andet resultat vil komme
og ikke plyndre så hårdt min lomme.
- og ligningskommissionens svar
Vi vil ej plyndre Deres lomme.
Derfor De gjorde ret i at komme
til kommissionen, som ej bedre vidste
end at ni hundrede kroner var den sidste
gage, som De oppebar.
Nu efterdi De oplyst har,
at denne indtægt ej var den rette,
så er det vedtaget ned Dem at sætte,
men ej til seks hundrede syv og tres
med syv hundrede vist De bliver tilfreds

P.k.v.
Varberg

Kilde: Stadsarkivet, Odense.

en proportional skatteudskrivning - i modsætning til den progressive
statsskat. Ligningskommissionens muligheder for individuelle skøn
medførte nok, at der reelt blev tale om en vis progression i kommune
skatten, men en undersøgelse fra Odense tyder på, at ligningsmyndig
hedernes reguleringsmuligheder nærmest indskrænkedes ved skattere
formen. Fra 1910 fik København og Frederiksberg dog mulighed for at
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operere med en egentlig progressiv skatteskala ved beregningen af kom
muneskatten, og fra 1937 udstraktes denne mulighed også til Gentofte
Kommune.
Kommuneskatteloven fra 1903 medførte endvidere, at købstæderne
opnåede den længe savnede mulighed for at beskatte erhvervsindtægter,
der var indtjent i byen, selv om de, der havde tjent pengene, boede i en
nærliggende sognekommune. Det blev kaldt erhvervskommuneskatten.
Allerede på dette tidspunkt var der mange erhvervsfolk, der nød godt af
byen, men foretrak at bo uden for denne i attraktive villakvarterer i
sognekommuner med lav skatteprocent, de såkaldte skattely. Disse bor
gere undgik dermed at være skattegrundlag for de mange nye anlægs- og
driftsudgifter, som de hastigt voksende byer havde at slås med, og som
var helt nødvendige for det lokale erhvervslivs vækstmuligheder. Skatte
lyproblematikken blev endnu mere markant under og efter 1. verdens
krig, hvor næsten alle købstæder fik høje skatteprocenter, bl.a. fordi de
igangsatte store anlægsarbejder, der kunne bremse den voksende ar
bejdsløshed.
De principper, der lå bag skattereformen fra 1903, blev for kommune
skatternes vedkommende i det store og hele bibeholdt frem til 1959, ja i
en række sognekommuner helt frem til kildeskattens indførelse i 1969.
Ved en revision af kommuneskatteloven i 1937 suppleredes de kommu
nale skattetyper med den såkaldte landliggerskat, som skulle betales af
de skatteydere, der i en periode på mere end tre måneder tog mid
lertidigt ophold i en anden kommune, f.eks. i et sommerhus. Hverken
landliggerskatten eller erhvervskommuneskatten blev dog nogen væ
sentlig indtægtskilde for kommunerne, men de bidrog til at mindske
visse urimeligheder.
Selvangivelserne slog ikke igennem i hele landet på én gang. Fem år
efter lovens vedtagelse i 1903 var det kun 60% af skatteyderne, der
indsendte selvangivelse, men i de større byer, hvor den skønsmæssige
ansættelse var særligt vanskelig, var man hurtigt nået op på 90%. I de
følgende årtier må ligningsmyndighederne have fået det stadigt van
skeligere med udøvelsen af de fornødne skøn i de voksende købstæder,
men først i 1959 forlod man formue og lejlighedsprincippet for byernes
vedkommende, givetvis for at opnå en mere ensartet behandling af skat
teyderne. Der tilstræbtes også en administrativ forenkling. Man indførte
imidlertid ikke en progressiv skala som i Københavnsområdet, men der
imod en egentlig proportionalskat med bundfradrag, og den kommunale
skatteopkrævning foretoges i 1960erne således efter hele tre forskellige
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Disse alvorstunge herrer var medlemmer af sognerådet i Vinding ved Vejle i
1912 — før Genforeningen, så kortet på væggen viser Danmark og Sønder
jylland. Mødet holdtes i en skolebygning i kommunen (Vejle Byhistoriske Ar
kiv).

ordninger. I løbet af 1960erne gik stadig flere landkommuner over til at
opkræve kommuneskatten efter den samme metode, som anvendtes i
købstæderne, og ved kildeskattens indførelse harmoniseredes reglerne
på skatteområdet, så der kom til at gælde nogenlunde samme regelsæt på
kommuneskattens som på statsskattens område. Nu var det slut med at
stå i kø på kommunekontoret og vifte med sin skattebillet.

Den koinmiinale låntagning
Mens kommunerne i de første år efter 1867/68 var tilbageholdende med
låntagning, betød den voksende befolkning i byerne, at det var nødven
digt for kommunerne at tage opgaver op, som de ikke kunne finansiere
af kassebeholdningen. Det accepteredes af Indenrigsministeriet, der ef
terhånden fandt frem til retningslinier for, hvor store og langfristede lån
man kunne tillade kommunerne at optage afhængig af opgavens art.
Departementschef i Indenrigsministeriet H.Vedel kunne i 1919 fortælle,
at man i årene inden 1. verdenskrig havde tilladt lån på 50 år til nyttegi-
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vende pengeanbringelser såsom jernbaner og havneanlæg, og Odensekanalen fik endog lov til at trække et lån på 60 år. For kommunale slagte
huse godtoges 40 år, for vandværker 30-40 år, og ved gasværker og
skolebygninger strakte man sig til 28 år, ny brolægning fik samme åre
mål, mens gammel brolægning kun fik lov til at trække et 20-års lån og
lystpavilloner og lystanlæg endda kun 15. Købstadkommunernes sam
lede gæld voksede hastigt. 11870 udgjorde deres samlede gæld 6 mill., i
1890 var den oppe på 24 mill., i 1907 56 mill, og i 1916-17 135 mill.kr. I
samme periode steg arbejdslønningerne nogenlunde til det tredobbelte,
men udviklingen i gælden antyder noget om, hvorledes kommunernes
aktiviteter var blevet udvidet i de første 50 år efter kommunallovenes
ikrafttræden.
Købstædernes låntagning voksede stærkt under og lige efter 1. ver
denskrig på grund af de store anlægsarbejder, kommunerne satte i gang
for at mindske arbejdsløsheden. Allerede under 1. verdenskrig havde
Allinge-Sandvig økonomiske problemer på grund af svigtende turisme
og en indskrænkning i stenbrudsindustrien, ogi 1916 var man nødt til at
bede staten om økonomisk støtte. Først i 1940 slap man ud af gælden og
dermed for det særlige statstilsyn, man havde måttet underkaste sig. I
i92orne havde næsten alle købstæder en skrantende økonomi, dels på
grund af stor rentebyrde, dels på grund af store socialudgifter som følge
af krisen under og efter krigen. Der var kun ét sted at hente pengene,
nemlig hos skatteborgerne. BLa. i Vejle, Aalborg og Kolding måtte der
udskrives fire måneders ekstraskat, i Horsens kunne man nøjes med tre
måneders ekstraskat, i Herning med en 15 %’s forhøjelse. Rødby Kom
mune måtte sættes under statsadministration, da forventningerne til an
lægget af en ny havn ikke slog til. Det var således lidt af et særsyn, at det
borgerlige byrådsflertal i Odense i 1925 besluttede at eftergive byens
skatteydere et halvt kvartals skat, men det hører med, at det vedtoges en
halv snes dage før byrådsvalget, og at kommunens regnskab for 1924-25
tegnede til at slutte med et betydeligt overskud. Socialdemokraterne i
byrådet rasede over beslutningen, der ville indbringe byens største skat
teyder 20.000 kr., mens de mange, der betalte mindsteskat, måtte nøjes
med 90 øre. Men »valgflæsket« var populært, og flertallet holdt.
Indtægten af kommunale værker
Med anlæggelsen af gas-, vand- og elektricitetsværker fik kommunerne
en ny indtægtskilde i forbrugstakster. Der var i kommunerne en meget
forskellig holdning til, om værkerne skulle hvile i sig selv eller give
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L.A. Rings maleri »Politisk diskussion« fra 1885 (Statsministeriet).

overskud, hvor stort dette overskud skulle være, og om visse typer af
kunder skulle have lavere priser end andre. Borgerlige lokalpolitikere
havde generelt den holdning, at værkerne burde drives som forretnings
virksomheder og dermed give overskud, mens socialdemokraterne og de
radikale mente, at de blot skulle hvile i sig selv, fordi de dårligst stillede
blev hårdest ramt af den form for indirekte beskatning. I Roskilde kom
forsyningsværkerne til at spille en mere direkte rolle i kommunens øko
nomi; i 1939 vedtog et enstemmigt byråd nemlig, at der skulle lukkes for
el og gas hos de borgere, der ikke havde betalt deres skat.
Statstilskud - refusion og udligning
Der var allerede fra kommunestyrets indførelse en væsentlig forskel på
skattebyrderne fra kommune til kommune, og dertil kom væsentlige
forskelle på skattegrundlaget og dermed de indtægter, kommunerne
kunne skaffe. Det medførte utilfredshed rundt i landets kommuner, og
mange ønskede, at staten kom til at spille en mere aktiv økonomisk rolle.
I 1856 bevilgede staten for første gang tilskud til de kommunale ud
gifter. Der blev bevilget et fast årligt beløb til de såkaldte skolefonde,
som bl.a. udbetalte pension til kommunelærerne. Princippet med, at
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staten betalte en del af kommunernes udgifter på et bestemt område, var
hermed introduceret. Først i 1891 kom den næste væsentlige refusions
ordning, og staten betalte herefter 50% af kommunernes udgifter til
aldersrente. Med lærerlønningsloven fra 1899 indførtes procentvise
statstilskud til lærerlønninger, og under 1. verdenskrig refunderedes en
del af udgifterne til dyrtids- og arbejdsløshedsforanstaltninger via hjæl
pekasserne. Systemet havde den åbenlyse fordel, at der skete en ud
jævning i kommunernes udgifter, men til gengæld krævede det også en
del bureaukrati.
Under krisen i ipßorne demonstreredes mere tydeligt end før den
forskel i velstand, der var i forskellige dele af landet. Landkommunerne
og de byer, der levede af samhandel med landbruget, oplevede stigende
sociale udgifter og faldende skatteevne, mens de større byer og deres
opland kom væsentligt bedre igennem krisen takket være deres industri.
I forbindelse med gennemførelsen af socialreformen i 1933 oprettedes
det mellemkommunale refusionsforbund. Det betød, at der kommu
nerne imellem skete en fordeling af socialudgifterne på baggrund af
kommunens folketal, ejendomsværdi og indbyggernes samlede skatte
pligtige indkomst. Resultatet var, at der overførtes betydelige beløb fra
landkommunerne til købstadkommunerne og hovedstaden, hvis sociale
udgifter var relativt større.
Den udligning, som refusionsforbundet medførte, var imidlertid ikke
tilstrækkelig til at udrydde selv meget store forskelle mellem kommu
nerne.
Da den senere finansminister Thorkil Kristensen i 1935 holdt et fore
drag med titlen »Er vort kommunale skattesystem tidssvarende?«,
kunne han da også konstatere meget store variationer i den skattemæs
sige belastning i købstæderne. Der betaltes i de billigste kommuner
omkring 5% af indtægterne (uden fradrag og forhøjelser), mens man i de
dyreste byer måtte af med 12-13% eller mere. På landet var forskellene
endnu større, lige fra 3-4% og til over 25%. I disse tal var ejendoms
skatterne medregnet. Tilmed var det en næsten ufravigelig regel, at jo
mindre gennemsnitsindkomst en kommunes indbyggere havde, jo høj
ere var skattetrykket. Og statistisk set fulgte gas- og elektricitetspriserne
endda den egentlige beskatning. Thorkild Kristensen konstaterede, at
årsagerne til ulighederne i overvejende grad måtte søges i forhold, som
lå uden for kommunernes eget herredømme, og om problemet skattely
hed det således: »Det ligger i den kommunale indkomstbeskatnings na
tur, at den så at sige driver de største skatteydere sammen i et fåtal af
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heldige kommuner, medens de mindrebemidlede bliver tilbage i de an
dre. På denne måde undergraver dette skattesystem efterhånden sin
egen basis«. Han fandt derfor, at det var en fejl at basere kommunernes
økonomi på en lokal indkomstskat og anbefalede i stedet, at man overgik
til en rent statslig indkomstskat med en stærkt udbygget refusionsord
ning og en lokal mulighed for tillægsskat på samme grundlag som stats
skatten.
Et par år senere fik indenrigsminister Bertel Dahlgaard gennemført
nogle af Thorkild Kristensens tanker i modificeret form. Den fælles
kommunale udligningsfond, der nu oprettedes, skulle yde tilskud til
kommunerne efter behov, således at de fattigste kommuner fik relativt
mest i tilskud. Fonden markerede sig specielt ved at udbetale tilskud
dene til sygehusvæsenet. Refusionsforbundet og udligningsfonden med
førte reelt en svækkelse af det kommunale selvstyre. Kommunerne be
stemte ikke længere egenhændigt over deres indtægter og udgifter.
De indførte ordninger virkede imidlertid efter hensigten og mini
merede forskellene i skattetrykket ganske betydeligt, men der var dog
stadig en markant forskel på de fattige og rige kommuner.
I begyndelsen af 1950erne overgik staten fra at betale hovedparten af
refusionen med tilbagevirkende kraft til forudbetaling. Det medførte en
stærk forøgelse af likviditeten i kommunerne, samtidig med at det sti
mulerede kommunernes interesse for at iværksætte nye tiltag, for refu
sionsbeløbene kom nu hurtigere hjem igen.
11958 blev udligningsfonden afskaffet, og refusionsordningerne over
gik til rene statstilskudsordninger. Det hindrede ikke en fortsat stigning
i antallet af refusionsordninger, og stadig flere automatiske procenttil
skud til kommunerne blev indført.
I hele perioden skete der en forskydning i byrdefordelingen mellem
kommuner og stat, og den statslige andel af udgifterne blev stadig
større. Resultatet af refusionsprincippet blev mindre lokal ansvarlighed
for kommunens økonomi, og det gjaldt både i købstæder og landkom
muner. Spekulation i tilskudsregler blev en vigtig del af den økonomiske
planlægning i kommunerne, hvilket betød, at statens refusionspolitik i
høj grad var med til at styre kommunernes udvikling, men også at kom
munerne i vidt omfang kom til at styre statens udgifter, jfr. kapitel 3.
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Skadedyrsbekæmpelse var tidligt en kommunal opgave - og billedet her viser
børn, der ligefrem står i kø for at komme til at aflevere døde rotter på Ve
sterbros Brandstation i København i september 1907. Børnenes interesse havde
en solid baggrund - de fik nemlig et mindre beløb for hver rotte (Kilde: Emil
Zuschlag: Hvad loven har gavnet! Rotternes udryddelse i Danmark, 1910).

De kommunale opgaver
Det var ikke klart defineret i kommunestyrelseslovene fra 1867/68, hvad
de kommunale opgaver var. I landkommunalloven hed det, at sognerå
dene under amtsrådets tilsyn skulle bestyre »sognekredsens fattig-,
skole- og vejvæsen samt øvrige kommunale anliggender«. Dermed var
de tre vigtigste områder for sognekommunerne udpeget, men tilføjelsen
om øvrige anliggender antydede, at kommunerne kunne tillægges nye
opgaver ved anden lovgivning, eller at de havde et vist spillerum for at
tage nye opgaver op af egen drift. Tilsvarende var der i købstadloven
blot ubestemt tale om »købstadkommunernes anliggender«.
I historiens bakspejl kan det ses, hvilke opgaver kommunerne rent
faktisk tog op. De fleste af dem havde baggrund i den fælles økonomi i
kommunen og afsløres i de kommunale regnskaber, mens andre - dem,
der ikke kostede penge - kun fremgår af de kommunale udvalgsproto96

koller. En væsentlig del af kommunernes opgaver har været at træffe
afgørelser på reguleringsområder, der ikke umiddelbart har haft økono
miske konsekvenser for kommunekassen. Bestemmelserne på bygnings
området er et godt eksempel herpå.
By- og sognerådene havde først og fremmest at rette sig efter be
stemmelser i andre love, men traf også deres beslutninger ud fra deres
egen opfattelse af, hvad der var fælles anliggender, bl.a. gennem ved
tagelse af udfyldende lokale vedtægter. I årenes løb er mængden af kom
munale opgaver blevet påvirket både fra statsmagtens side gennem ny
lovgivning - især på skole- og socialområdet - og gennem ønsker fra
borgerne.
Der er aldrig blevet foretaget nogen endelig afgrænsning af, hvilke
opgaver kommunerne kunne tage op, og hvilke de skulle holde sig fra.
De kommunale opgavers omfang og løsning har været snævert forbun
det med den almindelige samfundsudvikling, og diskussionen om ind
holdet i den såkaldte kommunalfuldmagt har været jævnligt tilbageven
dende. Som hovedregel skal de kommunale foranstaltninger komme
kommunens indbyggere i almindelighed til gode. Eksempelvis fik Es
bjerg Kommune således Højesterets dom for, at det var ulovligt kun at
ville beskæftige medlemmer af bestemte fagforeninger ved kommunale
arbejder. To andre principper har man heller ikke måttet forsynde sig
imod: Man har ikke måttet tillægge enkeltpersoner økonomiske fordele
ud over de i lovgivningen nævnte, og kommunerne har skullet være
erhvervsmæssigt neutrale og ikke måttet forvride konkurrenceforhol
dene for det private erhvervsliv.
Det er hensigten med dette afsnit at redegøre for nogle hovedtræk i
udviklingen i de kommunale opgaver. For mere detaljerede redegørelser
angående det sociale område, skole- og kulturforvaltningen og kommu
nernes tekniske opgaver henvises til kapitlerne 4-6.
1868-1914
I de fleste købstæder skete der en rivende udvikling i perioden frem til 1.
verdenskrig. Byerne voksede markant, fordi den almindelige befolk
ningsforøgelse blev suppleret med en betydelig tilvandring fra landet.
Samtidig slog industrialiseringen for alvor igennem, og det bevirkede en
betydelig vækst i de opgaver, købstadkommunerne skulle løse. Ander
ledes på landet, hvor der endnu ikke var behov for, at kommunen skulle
løse så mange fællesopgaver. Det afspejlede sig da også på anlægsom
rådet, hvor købstæderne havde store udgifter, mens man på landet kun
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foretog relativt beskedne investeringer. Bortset fra enkelte nye skoler og
fattiggårde var der ikke i landkommunerne tale om kommunalt byggeri
af større betydning.
Den begyndende industrialisering og landbrugets opsving i sidste
halvdel af 1800-tallet handlede også om bedre samfærdsel, og det betød,
at der blev stillet større krav til infrastrukturen. I første omgang blev
vejnettet udvidet, og de kommunale biveje blev forbedrede.
Ud over at udbygge vejnettet begyndte kommunerne efter anlæg af
statsbanelinierne at forstå nytten af et privatbanenet, der kunne forbinde
oplandet med købstaden. I slutningen af sidste århundrede tog byggeriet
af privatbaner for alvor fart. Der var store regionale forskelle på, hvor
dan privatbanerne blev finansieret, men de fleste steder indskød kom
munerne kapital i banerne, og mange steder blev kommunerne hoved
interessent, således at begrebet privatbane ofte blev synonymt med
kommunalbane.
Skibsfarten var - indtil jernbanernes fremkomst - den eneste bety
dende mulighed for transport af større mængder gods over længere
afstande, og der var derfor allerede tidligt anlagt en række havne. Med
kommunelovene fra 1867/68 blev det sogne- og byrådenes opgave at
forestå driften og tilsynet med havnene, selv om havnene skulle forblive
selvstændige institutioner med en økonomi, der var adskilt fra kommu
nekassen. Det var et stort aktiv for en by at have en havn, og derfor blev
der i perioden anlagt eller udvidet havne i næsten alle de byer, der havde
mulighed for det.
Den forøgede befolkningskoncentration i byerne medførte en stærkt
stigende risiko for udbredelse af smitsomme sygdomme, og en række
epidemier hærgede da også de danske byer i sidste århundrede. Læger
nes forøgede viden om smittevejene medførte krav om forbedret hygi
ejne. Først og fremmest skulle der skaffes rent drikkevand og anlægges
kloakker. Det blev de fleste steder en kommunal opgave at organisere
bedre vandboringer og kloakering. Ligeledes sørgede købstadkommu
nerne også for at fjerne affald og tømme lokummer, men alt sammen
mod behørig brugerbetaling, så det ikke kom til at belaste kommunekas
sen i væsentlig grad. På landet var der ikke de samme problemer med
hensyn til hygiejnen; her var der plads nok, hvor man kunne slippe af
med skidtet. Til gengæld blev der op mod 1. verdenskrig også i lands
byerne etableret mange vandværker, for værdien af sundt og rent drikke
vand var nu almindelig kendt. En række af disse vandværker var kommu
nale.
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Dragør havneplads fotograferet omkring 1910 med »byens hus« til højre i
billedet. Dragør havde en særlig styreform. Fogeden og de fire byforstandere
residerede i »byens hus«, og herfra organiserede man bjergningsassistanterne
til grundstødte skibe i sundet. Indtægterne betalte indtil 1910 en væsentlig del
af byens offentlige udgifter (Dragør Kommune, Lokalarkivet).

Den begyndende industri krævede også let tilgængelig energi til pro
duktionen, og her kom gassen fra midten af 1800-tallet ind i billedet,
som supplement til dampkraften. Mange af industriens mindre maskiner
blev drevet med gas, indtil elektriciteten fra 1890erne vandt frem som en
vigtig energikilde. For at tilfredsstille dette behov blev der oprettet gasog senere elektricitetsværker i de fleste byer. For elektricitetens ved
kommende også i nogle landkommuner. Mange steder blev det kommu
nerne, der alene eller sammen med private oprettede værkerne.
De sociale udgifter voksede hurtigt. Fra 1860erne byggedes der fattig
gårde i landsognene, og købstæderne renoverede gamle eller byggede
nye fattiggårde eller forsørgelsesanstalter, som de senere blev kaldt.
Bygningen af større og bedre sygehuse tog fart fra slutningen af 1800tallet. Således blev antallet af sygehuse uden for København næsten
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fordoblet fra 1880, hvor der var 83, til 1918, hvor tallet var nået op på
154. Det var begrænset, hvad lægevidenskaben kunne udrette i denne
periode. De smitsomme sygdomme var dem, sygehusene havde størst
held med at kurere, fordi man på sygehusene kunne isolere de syge og på
den måde forhindre videre smitte. Denne funktion blev især udvidet
efter 1880, da alle købstæder ved lov blev pålagt at oprette specielle
epidemisygehuse, hvor patienter med smitsomme og veneriske syg
domme kunne anbringes. Sygehusene indgik undertiden også som et led
i fattigforsorgen, og mange af patienterne var ikke egentligt syge, men
nærmere fattige, der behøvede omsorg og pleje.
Oprettelsen af sygehuse skete oftest i fællesskab med amterne, som
sammen med købstæderne havde pligt til at sørge for oprettelsen af det
fornødne antal. Det kommunale sundhedsvæsen omfattede i byerne
også jordemødre, som med datidens høje fødselstal var ganske talrige.
Sindssygeforsorgen var oprindelig en kommunal opgave, men staten
overtog i 1884 de kommunale dåreanstalter, der nu skiftede navn til
sindssygehospitaler. Kommunerne betalte herefter et mindre beløb pr.
patient, der indlagdes på hospitalerne. Ved socialreformen i 1933 over
tog staten den fulde betaling for sindssygeforsorgen.
Vandringen fra land til by og vanskelighederne med at finde arbejde i
byerne betød, at mange af dem, der skulle have fattighjælp i byerne, var
forsørgelsesberettigede i sognekommunerne. Det fremgik af loven, at
opholdskommunen kunne udbetale den nødvendige hjælp, men forsør
gelseskommunen måtte så refundere 3/4 af udgifterne. Hvis det var
praktisk muligt - og forsvarligt - kunne opholdskommunen også vælge
at sende den trængende tilbage til vedkommendes forsørgelseskom
mune, en praksis der ofte blev brugt. Problemets omfang fremgår tyde
ligt af de mange breve om forsørgelsesspørgsmål, der fylder op i kom
munearkiverne. Et sjældent spidsfindigt eksempel på, hvor vanskelige
disse regler kunne være at administrere, ses side 102.
Til det sociale område kan man på en vis måde også henregne an
lægget af kommunale lystanlæg, der allerede fra 1860erne brugtes som
beskæftigelsesarbejder til fattige, men arbejdsføre mænd, der ikke selv
kunne skaffe sig beskæftigelse. Bag den slags beskæftigelsesarbejder lå
tidens moral, der ikke accepterede arbejdsløshed som andet end ufor
måenhed eller dovenskab. Når lystanlæggene blev til i kraft af sådanne
beskæftigelsesprojekter, var det naturligvis også betinget af, at kommu
nen ikke kunne sætte de »arbejdsløse« til arbejde, der var konkurren
ceforvridende.
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Sygehusene hørte til dels til de kominimale opgaver og kom efterhånden til at
koste store beløb. Herover ses Arhus Kommunehospitals nyindviede røntgen- og
lysafdeling og radiumstation. Ved indvielsen i 1935 var det landets største
radiumstation med 75 senge. På anden sal, hvor kræftforskerne høne hjemme,
var der gjon plads til 20.000 hvide mus (Lokalhistorisk Samling, Arhus).

En anden tung byrde for kommunekassen var skolevæsenet, som kræ
vede stadig større ressourcer. Omkring århundredskiftet indførtes der
en række reformer i undervisningen, som betød en betydelig forøgelse af
skoleudgifterne, bl.a. fordi timetallet blev sat op for langt de fleste børn.
I byerne medførte det, at der skulle ansættes flere lærere og bygges nye
skoler for at opfylde behovet. Af væsentligere betydning for de stigende
kommunale skoleudgifter var dog, at lærerlønningerne steg ganske be
tydeligt omkring århundredskiftet. På landet skete der ikke helt så store
ændringer. Den toklassede landsbyskole kunne fortsætte hele perioden
igennem, og en del af lærernes løn blev stadig afregnet i naturalier,
hvorfor udgiftsstigningen ikke var helt så stor her.
På det kulturelle område fik kommunerne ikke store forpligtelser før
i. verdenskrig. Der oprettedes i periodens sidste del kommunale bi
blioteker i en række bykommuner, mens det på landet var sjældent at
finde sådanne. Derimod gav sognerådene af og til et beskedent tilskud til
IOI

Sorteper i forsørgelsessager
»To herrer stod på toget i købstaden, og så snart toget satte sig i
gang, søgte de toilettet, men det var optaget, og da det vedblev at
være optaget, henvendte de sig til togføreren og bad ham under
søge, om der ikke var noget galt. Da togføreren fik åbnet døren til
toilettet, viste det sig, at en kvinde havde forsøgt at hænge sig.
Toget var nu lige ved den næste station, hvorfra der blev tilkaldt
læge, som behandlede hende, så hun kom over sit selvmordsforsøg,
og hun blev indlagt på sygehuset. Nu rejstes spørgsmålet: Hvilken
kommune var opholdskommunen? På strækningen fra købstaden
til landstationen kører toget gennem fire forskellige kommuner.
De var jo for så vidt alle fire i farezonen, og i første omgang afviste
de alle at ville påtage sig opholdskommunens forpligtelser. Der
blev så foretaget afhøring af de to herrer og af togføreren. Deres
opgivelse af klokkeslettet for toiletdørens åbning var ikke over
ensstemmende, men togførerens opgivelse, der blev lagt til grund
for afgørelsen, gik ud på, at toget på det klokkeslet befandt sig i en
kommune, som det kun tog iX minut at køre igennem.
Sagen blev ført igennem til Indenrigsministeriet, der afgjorde, at
den omtalte kommune skulle bære opholdskommunens del af ud
gifterne. Det afgørende i enhver situation, hvor trang er til stede,
er dette at konstatere, hvor trangen er opstået, og i nævnte tilfælde
konstateredes trangen i det øjeblik, togføreren lukkede døren til
toilettet op«.

Kilde: Hans Jeppesen: Sogneråd og amtsråd (i: Danmarks Kommunale Styre, 1,1954-55).

private sognebogsamlinger. Bortset fra biblioteker og enkelte museer
blev der stort set ikke brugt penge på kulturelle anliggender før langt op
i vort århundrede.
Efterhånden som der kom flere mennesker i byerne, blev der også et
øget behov for politi. Med købstadloven fra 1868 indførtes der derfor
krav om, at der i hver købstad skulle være et kommunalt politikorps.
Dets chef var byfogeden, der i denne egenskab blev kaldt politimester.
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Udstyret efterprøves på Vejle Brandstation i 1906. Året før var brandvæsenet
reorganiseret og antallet af brandsvende kraftigt forøget. På billedet ses perso
nale^ den hestetrukne brandsprøjte, den 14 meter høje »Niirnbergstige« med de
store hjul m.m. (Vejle By historiske Arkiv).

Ud over landets love skulle politiet også sørge for, at den lokale politi
vedtægt - fra 1872 udarbejdet af de enkelte byråd i samarbejde med
amtmanden - blev overholdt.
Faren for ødelæggende ildebrande havde altid været stor i de tæt
bebyggede byer, og den begyndende brug af dampkraft og gas forøgede
denne risiko ganske betydeligt. En lov fra 1873 påbød derfor købstæ
derne at oprette et professionelt brandvæsen, som skulle opretholde et
forsvarligt beredskab. I hver købstad udpegedes der som leder en brand
inspektør, der også skulle føre tilsyn med byens bygninger for på den
måde at forebygge brande. I 1926 kom landbrandpolitiloven, som på
lagde sognekommunerne at tilrettelægge et brandberedskab efter stort
set samme retningslinier som i byerne. De kommunale brandvæseners
opgaver har ikke ændret sig væsentligt til i dag, men mange kommuner
har valgt at lade det private Falcks Redningskorps varetage en stor del af
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det praktiske arbejde. Til gengæld er den kommunale brandinspektørs
tilsyn med, at brandvedtægterne overholdes, blevet væsentligt højere
prioriteret.
Det omfattende nybyggeri, der var slået igennem i mange købstæder
fra midten af 1800-tallet, medførte et behov for at kunne regulere byg
geriet. Bygningsloven blev derfor gennemført for byerne i 1858 og lidt
senere for landsognene; et par år tidligere var den indført i København.
Det betød, at kommunerne blev tilsynsmyndighed ved byggeri, og at de
kunne fastsætte lokale bygningsvedtægter. Det medførte et stort arbejde
for købstadkommunerne, og en stadsingeniør eller en bygningsinspek
tør, der kunne tage sig af den slags problemer, blev da også tidligt ansat i
de større byer, jfr. side 125.
11887 kom den første lov om statslige lån til boligbyggeri. Der kunne
ydes lån til sanering eller ombygning af usunde og overbebyggede kvar
terer i København og købstæderne. Det var dog en betingelse, at byg
geriet skaffede sunde arbejderboliger eller bygninger, der var til gavn for
almenvellet.
De opgaver, staten direkte pålagde kommunerne, blev selvfølgelig
taget op samtidig i landets kommuner, mens de opgaver, hvor kommu
nerne selv tog initiativet, dukkede op på meget forskellige tidspunkter.
Variationen var således stor byerne imellem, afhængig af byens størrelse,
væksttempo og de politiske forhold samt embedsmændenes evne til at
påvirke politikerne. Efter demokratiseringen af valgreglerne i 1908 blev
repræsentationen for de borgere, der ønskede, at kommunerne kom til
at spille en større rolle ved løsningen af fælles samfundsopgaver, bre
dere. Socialdemokraterne og i en del tilfælde også venstremændene i
byerne ville gerne have, at kommunerne skulle give borgerne en række
tilbud, mens højrefolkene normalt mente, at udgifterne skulle begrænses
og aktivitetsniveauet være lavt.
1914-40
I en tale, som departementschef H.Vedel holdt ved Købstadforeningens
repræsentantskabsmøde i 1919, sagde han, at staten i de første år efter
kommunallovene skinsygt havde vogtet på, at kommunerne ikke gav sig
i kast med opgaver, som lå uden for deres rammer. Det var især Inden
rigsministeriet, der definerede, hvad de kommunale rammer var, og der
havde været mange eksempler på, at man havde nægtet købstadkommu
ner at sætte nye ting i gang, fordi man ikke mente, at de lå inden for
kommunernes opgavefelt. Men der var sket et skred i denne opfattelse
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Vestjysk sogneråd i iSyoeime. Kid- og tuschtegning af Hans Smidth (Skive
Kunstmuseum).

under i. verdenskrig. Statsmagten var nået til den erkendelse, at kom
munerne kunne hjælpe staten med en lang række opgaver, som den
ellers selv skulle have udført. Som Vedel udtrykte det, havde ministeriet
også fundet ud af, at det kommunale samfundsliv på det sociale og det
kulturelle område kunne bruges som en forsøgsmark, hvor nye opgaver
kunne prøves i nogle kommuner, uden at det var nødvendigt at pålægge
alle kommuner det, og derfor fik de enkelte kommuner nu et videre
spillerum end tidligere.
Under i. verdenskrig vedtoges en lang række love, som skulle afbøde
virkningen af den herskende dyrtid, der igen var foranlediget af vare
knapheden. Kommunerne blev pålagt at administrere disse love, og en
del af udgifterne blev også deres. Dyrtidsloven af 1916 gav kommunerne
mulighed for at hjælpe alle indbyggere uanset indkomst med de vigtigste
livsfornødenheder, herunder mad og brændsel til en rimelig pris. Mange
kommuner købte og oplagrede flæsk, kød, kartofler, brænde, tørv osv.
og solgte det til borgerne til indkøbspris eller med direkte tab. Nogle
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kommuner tog også initiativ til andre opgaver, som de anså for væsent
lige for deres borgere, bl.a. etablering af folkekøkkener og forskellige
former for beskæftigelsesarbejder, i Kolding bl.a. anlæg af et vandkraft
anlæg ved Harte, byggeri af forsørgelsesanstalten Overmarksgården og i
samarbejde med andre kommuner anlæg af Troldhedebanen.
Kommunalt boligbyggeri var en helt ny opgave, som en del kommu
ner, bl.a. Århus, Odense, Vejle, Kolding, Korsør og Holstebro tog op.
Baggrunden var den bolignød, der opstod omkring i. verdenskrig. Det
private boligbyggeri gik i stå på grund af prisstigninger og materia
lemangel, vandringen fra land til by fortsatte, men krigen havde sat en
stopper for den udvandring til de oversøiske lande, som hidtil havde
taget en del af befolkningsvæksten. Presset på byernes boliger blev der
med yderligere forstærket. Boligstøtteloven fra 1887 blev under ver
denskrigens byggekrise suppleret med kontante tilskud, der kunne ud
gøre op til 40% af byggeomkostningerne. Halvdelen af tilskuddene be
talte staten og den anden halvdel kommunerne. Disse gunstige støtte
ordninger var ikke nok til at få gang i byggeriet, så mange kommuner
gav yderligere begunstigelser. I Odense opkøbte kommunen således
jord, som den solgte videre til private bygherrer for 1/5 af prisen, og
tillige garanterede kommunen for byggelån på op til 80% af ejendoms
skyldsværdien. Til gengæld var det en betingelse, at byggeriet var be
regnet til mindrebemidlede.
De fleste købstadkommuner indførte huslejenævn under krigen for at
sikre lejerne mod alt for ublu spekulation i bolignøden. Boligmangelen
ophørte ikke med 1. verdenskrig, og i mange år fremover byggede kom
munerne husvildebarakker, hvor boligløse kunne få ophold i kortere
eller længere tid. Indkvartering af husvilde på fattiggårde og skoler
måtte også fortsætte. Det kommunale boligbyggeri, der sattes i gang,
kunne ikke stå mål med behovet. Flere kommuner nægtede personer fra
andre kommuner adgang til en lejlighed, fordi det ikke var muligt at
skaffe tag over hovedet til kommunernes egne borgere. I nogle kommu
ner - f.eks. i Skive - lukkede man ligefrem for vand, gas og el i de
ejendomme, hvor ikke-boligberettigede var flyttet ind uden byrådets
tilladelse.
Bolignøden gjorde, at kommunerne ofte så gennem fingre med, at
vejforhold, kloakering m.m. ikke var helt på plads, når byggetilladelse
blev givet. Det forårsagede et omfattende planløst byggeri. Spørgsmålet
om byplanlægning var kun perifert berørt i bygningslovene fra midten af
1800-tallet, og selv om der allerede omkring århundredskiftet blev ar-
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bejdet med byplanlovgivning, kom der først en egentlig lov i 1925. Så
længe det var frivilligt, var det imidlertid kun få kommuner, der fik
udarbejdet en byplan. Først byplanloven fra 1938 påbød kommunerne at
udarbejde en sådan.
Boligstøtten til private, der var indledt omkring århundredskiftet efter
hjælp til selvhjælps-princippet bl.a. for at integrere arbejdere og urolige
grupper i samfundet ved at gøre dem til husejere, blev intensiveret i
i92orne. Kommunerne støttede især byggeforeninger ved at stille kau
tion. Da en del foreninger i løbet af ipzorne gik konkurs på grund af
lavkonjunkturerne og reglen om, at medlemmerne i foreningerne hæf
tede solidarisk, stod flere kommuner pludselig som ejere af ikke så få
enfamiliehuse, som måtte sælges med tab. 1193orne igangsattes et større
antal boligbyggerier med basis i arbejderbevægelsen og ofte med offent
lig støtte, men der var fortsat brug for de kommunale husvildeboliger,
fordi de dårligst stillede ikke havde råd til at bo i det nye byggeri. Ud
over boligbyggeriet iværksatte kommunerne mange nødhjælpsarbejder,
og arbejdet forbeholdtes ofte kommunernes egne borgere og var ratio
neret. Således beskæftigede Frederikshavn Kommune arbejdsløse ved
skærveslagning, dræning, vejregulering og beplantning, men kun orga
niserede og gifte folk fik arbejde. I Odense blev der også iværksat for
skellige nødhjælpsarbejder som f.eks. skærveslagning, udgravning af en
kunstig sø ved kommunens lystskov samt af et friluftsbad. Ugifte og
barnløse forsørgere fik normalt lov at arbejde med, men deres mulig
heder blev bl.a. gradueret efter deres familiære stilling.
Senere i i93orne var der især tale om foranstaltninger for unge ar
bejdsløse iblandet undervisning. Her fik kommunerne 50% i refusion.
En udvidelse af de kommunale opgaver skete også med borgmesterlo
ven af 1919, da de folkevalgte borgmestre fik nogle af de opgaver, som
den kongevalgte borgmester indtil da havde klaret på statens vegne. Det
var bl.a. opkrævningen af og regnskabet for skatter og afgifter til staten,
forrettelse af borgerlige vielser m.m.
De samvirkende Sognerådsforeninger indstillede i 1916 til Indenrigs
ministeriet, at der i lighed med, hvad der var sket i andre lande, blev
pålagt borgerne en anmeldelsespligt ved flytning mellem kommunerne.
På den baggrund nedsattes der en folkeregisterkommission, og i 1924
oprettedes folkeregister i alle landets kommuner. København var be
gyndt allerede i 1923. Borgerne blev herefter forpligtet til at meddele
folkeregistret om alle flytninger, således at kommunerne fremover altid
havde en aktuel oversigt over, hvor hver enkelt var bosat.
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I i92orne skete der ligesom i slutningen af 1800-tallet store udvidelser
af de danske havne, bl.a. Grenå, Odense og Nykøbing Mors, og i
i93orne var turen kommet til Randers Havn. Mens det var opgangstider
for havnene, gik det til gengæld skidt for de private jernbaner. De sidste
nyanlæggelser fandt sted, mens et stort antal af de allerede anlagte kørte
med underskud, som kommunerne i stor udstrækning måtte dække. Det
gjaldt bl.a. privatbanerne ved Kolding, Hadsundbanen, Vejle-VandelGrindstedbanen, Horsens-Odderbanen m.fl. Nedlæggelserne begyndte
også. Privatbanernes problemer skyldtes bl.a. den stigende transport på
landevejene i biler, lastvogne og rutebiler. Det medførte tab af fragt,
men især af passagerer. Rutebilerne udbyggede således i mellemkrigs
tiden deres rutenet over hele landet, og mange steder var kommunerne
med til at finansiere kørslen, ligesom de havde været det med privat
banerne.
Bilismen var også årsag til nye problemer i byerne. De gamle byers
gadenet var ikke anlagt til motorkørsel, brolægningen skulle ændres og
gaderne udvides undertiden med nedrivning af gamle huse til følge.
Ensrettede gader blev i nogle byer en nødvendighed, og andre steder
måtte helt nye gader brydes igennem. Der skulle skaffes plads til par
kering og rutebilholdepladser, og der måtte opsættes lysregulerede tra
fikfyr for at styre færdslen. I Odense kom det første på byens hovedgade
i 1930.

Det var kommunerne, der alene kom til at administrere lov om offendig
forsorg, der trådte i kraft 1. oktober 1933, hvorefter det offentlige var
forpligtet til at hjælpe alle, som ikke kunne skaffe sig selv og familien det
fornødne til livets ophold eller til kur og pleje i sygdomstilfælde. I de lidt
større kommuner med over 3.000 indbyggere skulle der oprettes et soci
alkontor med en daglig åbningstid.
Affødt af en nedgang i børnefødslerne i begyndelsen af 193orne gav
staten fra 1938 tilskud til de kommuner, der ansatte sundhedsplejersker,
og det benyttede de fleste større kommuner sig af.
De første alderdomshjem blev bygget i købstæderne inden 1. verdens
krig, men først efter socialreformen i 1933, hvor kommuner med over
4.000 indbyggere blev pålagt at oprette alderdomshjem, kom der rigtigt
gang i dette byggeri. I landkommunerne var alderdomshjemmene ikke
så udbredte, bl.a. fordi aftægtssystemet var mere brugt på landet.
Ferie og fritid var nye begreber, og i i93orne kom der for alvor gang i
ferielivet og turismen. I 1938 trådte loven om ferie med løn i kraft. Det
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En helt ekstraordinært stor kommunal opgave var udgravningen af kanalen
fra Kambæk Fjord til Næstved og anlæggelse af en ny havn 1935-38. Ud
gravningen, der bl.a. skete ved hjælp af hollandske kanalgravemaskiner, ko
stede Næstved købstad ca.4 mill.kr. på et tidspunkt, hvor byens samlede budget
balancerede med 1,4 mill.kr. (Næstved Stadsarkiv).

afspejlede sig - dog med små beløb - i kommunernes udgiftsbudgetter.
Nogle kommuner købte badestrande, andre satte deres gamle bindings
værksgårde i stand, så de kunne fremtræde som seværdigheder, de lokale
museer fik mere rundhåndede tilskud. Der oprettedes vandrehjem og
anlagdes lystbådehavne. Alt sammen led i en begyndende bypropaganda.
En lang række købstæder involverede sig i i9}orne og begyndelsen af
i94orne i erhvervsråd, der dels finansieredes af kommunen, dels af det
private erhvervsliv. Formålet var med et moderne ord at profilere byen
og tiltrække nye erhvervsvirksomheder. Randers Kommune gik således i
1931 med i Propagandakomiteen for Randers By og Havn, en forløber
for Randers Erhvervsråd.
Under 1. verdenskrig oprettedes der kommunale ungdomsskoler i et
meget stort antal kommuner, sikkert ikke uden sammenhæng med at
staten betalte halvdelen af udgifterne. Målet var, at de ufaglærte unge
skulle have mulighed for at erhverve sig en praktisk og boglig viden efter
afsluttet skolegang. På skoleområdet forsøgte 1937-loven at sidestille by
109

og land. Således skulle der nu undervises i lige så mange timer på landet
som i byerne, og der stilledes krav om sløjdlokaler, gymnastiksale, skole
køkken osv., alt sammen forbedringer, som kostede mange penge - især
på landet. Resultatet blev da også, at en meget stor del af kommunerne
ikke fulgte lovens krav, og derfor blev den toklassede hverandendagsundervisning fortsat i mange landkommuner.
En bibliotekslov fra 1920 fastsatte regler for statstilskud til kommu
nale biblioteker, og der blev oprettet et bibliotekstilsyn, som kunne råd
give kommunerne i bibliotekssager. Der var intet krav om, at kommu
nen skulle oprette bibliotek - det kom først i 1964 - men de fleste større
kommuner oprettede frivilligt et sådant.
Politiforvaltningen var et af de få områder, hvor kommunerne mis
tede opgaver. I 1938 blev det kommunale politi lagt ind under det stats
lige rigspoliti med hovedkvarter i København. I Odense bestod det sam
lede politikorps kort før statsovertagelsen af et kommunalt ordenspoliti
på 77 mand og et statsligt opdagelsespoliti på 13 mand. Der var ikke
altid en klar kompetencefordeling mellem de to korps, hvilket af og til
førte til uoverensstemmelser korpsene imellem. Mange lokalpolitikere
protesterede voldsomt mod statsovertagelsen af politiet, fordi de følte,
at noget af det lokale selvstyre gik tabt, og at den økonomiske byrde var
ulige fordelt. I Købstadforeningens Tidsskrift fra 1940 udtrykte amt
mand Kay Ulrich det således: »Det er fremdeles kommunerne, der gen
nem udligningsfonden betaler de to trediedele af udgifterne til politivæ
senet ... således at vi ude omkring i kommunerne mener, at politiet
alligevel på en vis måde hører os til«.
Kommunalpolitikerne havde nu fået en følelse af selvværd. I valgpro
pagandaen i Aalborg i 1937 kunne socialdemokraterne således hævde, at
kommunen var »forandret fra at være et snævert apparat, som søgte at
begrænse sit arbejde til kun at omfatte den allernødvendigste praksis
efter overleverede synspunkter til at blive en meget levende admini
stration, der praktisk beskæftiger sig med mangfoldige ting, der angår
mange menneskers interesse fra vugge til grav«. I et interview til Stats
radiofonien i 1937 udtalte borgmester Valdemar Juhl fra Kolding om
kommunernes rolle før og nu: »Dengang var det i hvert fald utænkeligt
... at et byråd også skulle reklamere for byen. Alt var mere idyllisk
dengang. Alligevel ønsker næppe mange den tid tilbage. Kolding gør det
i hvert fald ikke. Muligvis er nogle traditioner gået over bord, men de er
blevet erstattet af friskt og fornøjeligt initiativ«.
Sådan føltes det ikke i landkommunerne, men der var hos nogle sog-
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I årene før 2. verdenskrig udvikledes den indenlandske lufttrafik, bl.a. med
kommunal støtte. Aalborg Kommune fik således koncession på anlæg og drift af
en flyveplads, der indviedes 1938. Som et led i reklamen for den nye virksom
bed holdt byrådet tilmed møde i en flyvemaskine, og billedet er taget, mens
borgmester Marinus Jørgensen stående i midtergangen i Det Danske Luft
fartselskabs maskine »Dania« styrer afviklingen af dagsordenens 26 punkter
(De historiske Arkiver, Aalborg).

nerådsformænd en bekymring for, at man ved at være for påholdende
med udgifterne til foretagender, der skaffede arbejde til sognet og kunne
have en varig værdi for beboerne, kunne komme til at se andre have
fordelen af tilskud fra udligningsfond, vejfond m.v.

De voksende krigstrusler førte i 1938 til en ny lov, som kommunerne
blev sat til at administrere, lov om foranstaltninger til formindskelse af
følgerne af luftangreb. Den påbød kommunerne at organisere beskyttel
sen af civilbefolkningen.
Med udbruddet af 2. verdenskrig stod kommunerne over for en opIII

gave, der i mangt og meget lignede situationen fra i. verdenskrig. Men
en række nye og hidtil ukendte opgaver fulgte også med. Blandt disse
opgaver var indkvartering af tyske soldater og civile umiddelbart efter
besættelsen den 9. april 1940, og det afledte naturligvis en lang række
praktiske problemer for den lokale befolkning. Byrådssekretær Niels
Jacobsen fra Kolding fortæller i sine erindringer, at kommunen konstant
havde en tysker siddende på rådhuset eller en mand ude med tyskerne
for at skaffe alt det, de fordrede. Selvfølgelig blev det også diskuteret,
om kommunerne var for eftergivende i samarbejdet med tyskerne. Sik
kert er det dog, at kommunerne var stærkt involveret i opgaverne med
forplejningen af tyskerne, og samtidig skulle de sørge for, at borgerne så
vidt muligt ikke led afsavn på grund af de ekstraordinære forhold. Det
modstandsarbejde, som også blev udført af mange byrådsmedlemmer,
fortæller de kommunale papirer af gode grunde ikke noget om. Fra
krigens sidste måneder og helt frem til 1949 var en række kommuner
tillige involveret i arbejdet med administrationen og hjemsendelsen af
de tyske flygtninge.
I slutningen af 193orne var der så småt begyndt at komme gang i
produktionen, og arbejdsløsheden var faldende, men med udbruddet af
krigen opstod der på ny mangel på materialer. Det medførte ret hurtigt
arbejdsløshed og boligmangel. For at afhjælpe den akutte byggekrise
besluttedes det at yde tilskud til byggeriet. Kommunerne kunne således
opnå statslig støtte til iværksættelse af anlægsarbejder, der gav beskæfti
gelse til arbejdsløse. Desuden kunne der opnås tilskud til reparationer af
beboelsesejendomme, og endelig gav mange kommuner direkte støtte til
byggeriet for at holde gang i beskæftigelsen.
Det blev varemangelen, der berørte de danske kommuners opgaver
mest under krigen. Således blev det en kommunal opgave at fordele
rationeringskort til kaffe, sukker, tøj, kød og hvad der nu ellers var
mangel på, således at alle havde mulighed for at få et vist minimum af de
varer, der ikke kunne skaffes i tilstrækkelige mængder. Kommunerne gik
også aktivt ind i arbejdet for at skaffe varer til borgerne. Således var
Købstadforeningen aktiv i forhandlinger om at skaffe tilstrækkeligt med
billige kartofler til byerne, og den første krigsvinter havde mange køb
stæder indkøbt store mængder kartofler, men desværre havde man ikke
overalt sikret sig mod den strenge vinter med det resultat, at enorme
mængder kommunale kartofler rådnede op.
De nærmest legendarisk kolde vintre under krigen forstærkede mang
len på brændsel. Det fik kommunerne til at producere og indkøbe tørv i
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Krigen og rationeringerne
»Rationeringskortene uddeltes almindeligvis hvert kvartal af sog
nerådet, men derudover foretoges uddelingen af de mange særkort
på kommunekontoret, idet der for nogles vedkommende skulle
ansøgningsskema til, og alle skrev de jo under på tro og love uden
at blinke og fik derved udleveret kort til denne særlige rationering.
Kom der ekstra rugbrødskort til hårdt arbejdende, blev de alle
hårdt arbejdende, og kom der kort til ekstra hårdt arbejdende, blev
de jo også det. Der kom kort på sæbe til børn under tre år, på
lagner til nygifte, men der blev nu aldrig gift så mange, som vi
havde udleveret kort til. Det var altid pigerne, der kom og hentede
lagenkort; de så så troværdige ud. Når en lille verdensborger var på
trappen, kunne der fås kort til spædbørnstøj, men også der kneb
det med at få tallene til at harmonere. Kort til arbejdstøj var der
også, vi skulle forvisse os om, at det tiltrængtes, det var en mærke
lig passus, alle trængte jo til arbejdstøj. Så var der alle dem, kortene
blev stjålet fra, og alle dem som børnene tabte, når de skulle til
købmanden. Jeg skulle jo skrive til varedirektoratet i disse tilfælde,
men der gik mange dage, inden vi fik svar. Når folk ingen kort
havde at købe mad for, var det slet ikke så nemt, så vi holdt op med
at skrive dertil, og fik af folk nogle tro og love-attester, som vi
gemte. Vi hørte heller ikke noget for det, undtagen en gang i den
politiløse tid, hvor vi havde en to-tre politifamilier, der var gået
»under jorden«, som det hed; de fik alle de mærker, de havde brug
for, men pludselig en dag stod der en mand fra varedirektoratet og
ville kontrollere vores mærkebeholdning med folketallet. Jeg for
talte ham grunden til, at det ikke stemte, og det var en fornuftig
mand. Han rejste omgående hjem igen, og vi hørte aldrig mere fra
varedirektoratet«.

Kilde: Sofus Jensen: Træk af og kommentarer til Vadum Kommunes historie, 1970.

store mængder. Randers Kommune købte således alene 30.000 tons tørv
i regnskabsåret 1941/42 til brug i elektricitetsværket og de kommunale
institutioner. En del kommuner, bl.a. Odense, tilbød deres indbyggere
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at grave gratis tørv til eget behov i de kommunale tørvegrave. Andre
steder forsøgte man at spare på brændslet ved mere utraditionelle tiltag,
og Helsingør Byråd besluttede således at flytte skolernes efterårsferie til
januar måned, så skolerne ikke skulle varmes op i den koldeste tid.
Efter at tyskerne havde afvæbnet det danske politi den 19. september
1944 oprettedes i en lang række kommuner kommunale vagtværn til
varetagelse af nødvendige politiopgaver bl.a. patruljetjeneste. Selv om
det var helt uøvet personale, der inddroges i vagtværnene, gjorde disse
mennesker en stor indsats for at opretholde ro og orden i besættelsens
sidste tid.

Efter 1945
Materialemanglen efter krigen ramte også kommunernes projekter, og
det var derfor uhyre vanskeligt at realisere nye anlægsarbejder. Tiden
blev bl.a. udnyttet til at arbejde med den byplanlægning, der i henhold
til byplanloven fra 1938 var blevet pålagt kommunerne, men som mange
steder ikke havde været fremmet på grund af den usikkerhed, krigen
medførte. I henhold til byplanloven skulle alle købstæder og bymæssige
bebyggelser udarbejde en samlet plan over byens fremtidige udbygning.
Byplanen - som skulle godkendes af Indenrigsministeriet - måtte over
holdes af såvel borgere som kommune. Den systematiske byplanlægning
medførte imidlertid, at kommunerne intensiverede opkøbet af land
brugsejendomme i byernes nærhed, fordi man nu fik overblik over, hvor
det i fremtiden ville være mest hensigtsmæssigt at udstykke bygge
grunde.
Da det igen blev muligt, byggede kommunerne selv boligejendomme.
Desuden fik de sociale boligforeninger kommunal støtte, og kommu
nerne ydede kaution for statslån til privat boligbyggeri og til byggeri af
tofamilieshuse. I løbet af 1950erne kom der igen gang i byggeriet, men
først fra slutningen af 1960erne var boligmanglen ved at være væk.
Med sundhedsplejerskeordningen fra 1938 var der indledt en udvik
ling inden for socialvæsenet, der forstærkedes efter 2. verdenskrig, og
som betød, at kommunerne gav støtte ikke kun til mindrebemidlede,
men til alle, der havde behov, især familier med børn. Der indførtes
gratis helbredsundersøgelse af børn og gravide kvinder, husmoderafløs
ning og tilskud til børneinstitutioner. Vuggestuer og børnehaver, der
tidligere var blevet drevet på privat initiativ, blev i stigende grad oprettet
og drevet af kommunerne selv. Især købstæderne betragtede det i
1960erne som deres opgave at sikre, at kvinderne kunne komme ud at
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Fra Randers Kommunes Arkiv. En medarbejder er i gang med at fremtage en
ældre byplansag. Arkivmagasinet er indrettet på 3. sal i en ældre kornmagasin
bygning og taget i brug til arkivformål i 1990. Den stærke udbygning af den
kommunale administration skaber nu i tiltagende grad pladsproblemer i de
kommunale arkiver. Store kassationer står for døren, men hensynet til den
administrative brug af det gamle materiale og til mitidens og fremtidens histo
rieinteresserede gør, at man må fare med lempe (Randers Lokalhistoriske Ar
kiv).

arbejde i den ekspanderende industri, og dagplejeordninger blev derfor
almindelige. I sognerådene, der domineredes af venstremænd, var denne
holdning ikke udbredt. Det hang bl.a. sammen med, at kvinderne på
landet i langt højere grad var hjemmegående eller medhjælpende hu
struer, og man havde ikke nogen industri, der havde behov for arbejds
kraft. Først senere blev det almindeligt for kvinderne på landet at tage
arbejde i de nærliggende byer.
På forsyningsområdet var det først og fremmest elektriciteten, der
vandt frem. Byerne var stort set elektricificerede, men også i land
sognene krævede man nu i stigende grad el til malkemaskiner, kværne,
tærskeværker osv. Derfor gik også landkommunerne nu aktivt ind i forTI5

syningsvirksomheden, ofte i samarbejde med den nærmeste købstad. I
dag har store regionale kraftværker overtaget stort set hele landets elfor
syning. Gasforbruget stagnerede, og snart blev gassen helt udkonkur
reret af elektriciteten, således at over halvdelen af gasværkerne lukkede i
1960erne. 20 år senere drejede de sidste nøglen om. Efter krigen be
gyndte man også fra kommunal side at undersøge mulighederne for
bygning af fjernvarmeanlæg, og det resulterede i, at der i næsten alle
bysamfund kom fjernvarmeværker. En række af dem er helt eller delvist
på kommunale hænder.
11950erne og begyndelsen af 1960erne blev privatbilismen som følge
af velstandsstigningen et stadigt stigende problem for de gamle køb
stæder, hvis vejnet ikke var dimensioneret til en så intens trafik. Nye
trafikårer blev mast ind igennem gamle kvarterer, og kommunerne så
samtidig en mulighed for at få løst saneringsproblemer ved omfattende
nedrivninger af utidssvarende huse. Kun de byer, der igennem længere
tid var stagneret, undgik denne udvikling. Man var endnu hovedsagelig
af den opfattelse, at det var vigtigt for byerne, at trafikken ikke gik uden
om bykernen, selv om ringgadesystemet langsomt var ved at vinde ind
pas. I Odense førtes en firsporet motorgade gennem byens ældste dele,
og skønt Odense nok var en af de byer, der gik mest radikalt til værks for
at skaffe plads til bilerne, prægede gadegennembrud i hobetal mange
købstæder i disse år.
Den kollektive trafik oplevede en betydelig tilbagegang efter krigen.
De fleste privatbaner blev opgivet, og i dag er der kun ganske få tilbage,
som overlever ved hjælp af betydelige offentlige tilskud. Købstæderne
oprettede i efterkrigstiden en kollektiv bytrafik, som de fleste steder blev
besørget med bus, og de byer, der havde haft sporvogne, udskiftede dem
efterhånden også med busser.
Med byggeloven fra i960 blev såvel købstæder som sognekommuner
med mere end 1.000 indbyggere byggemyndighed. Amtskommunen
blev byggemyndighed i de små sognekommuner. Myndigheden betød,
at alt byggeri skulle have kommunalbestyrelsens godkendelse, inden det
kunne igangsættes. Godkendelsen skulle ske ud fra et af Boligministeriet
udarbejdet bygningsreglement, der sikrede, at nybyggeriet opfyldte
nødvendige sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige mindstekrav.
På skoleområdet betød loven fra 1958, at især landkommunerne måtte
investere betydelige beløb i nyt skolebyggeri og flere lærere, bl.a. fordi
næsten alle børn nu gik mere end de lovpligtige syv år i skole.
Kommunerne satsede også på kulturen i 1960erne. Nogle købstæder
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oprettede kulturudvalg, og enkelte byggede ligefrem kulturhuse. Køb
stæderne byggede så at sige også for beboerne i sognekommunerne, for
her betragtedes den slags opgaver ikke som kommunale. De små kom
muner havde ikke et tilstrækkeligt befolkningsunderlag, men mange ste
der var man også fuldt tilfredse med de tilbud, de nærliggende byer gav.
Befolkningens øgede fritid betød, at aftenskolerne blev brugt stadig
flittigere, og udgifterne til dette område steg da også ganske betydeligt i
efterkrigstiden, ikke mindst efter ny lovgivning på området i 1968. Også
idræt og sport satte sig stadig tydeligere spor i de kommunale udgifts
budgetter. Kommunerne fik pligt til at sørge for de nødvendige facilite
ter. I begyndelsen var det boldbaner og friluftsbade, men efterhånden
blev det også haller, svømmehaller og andre bekostelige idrætsanlæg.
Det var dog især inden for skole- og socialvæsenet og på det tekniske
område, herunder planlægningen, at de kommunale opgaver i 1960erne
fik et omfang, der gjorde det nødvendigt grundlæggende at revurdere
byrdefordelingen mellem stat og kommuner og den kommunale ind
deling, for at det kommunale selvstyre skulle kunne overleve.
Ved en umiddelbar betragtning er det opgavevæksten, der må opfattes
som hovedlinien i de 100 års kommunale styre, der er emnet her. Ud
viklingen var imidlertid ikke uden modsat rettede tendenser. Enkelte
opgaver blev henlagt til løsning på andre forvaltningsniveauer, men vig
tigere var det, at der i perioden op til kommunalreformen foregik en
stadig tiltagende statslig styring af kommunerne - bl.a. ud fra den be
tragtning, at de mindste kommuner på en række områder ikke magtede
opgaveløsningen selv.

Den interne styreform i kommunerne
Købstæderne
Det var fastlagt i købstadkommunalloven fra 1868, at alle købstæder
skulle have en styrelsesvedtægt, der skulle godkendes af Indenrigsmini
steriet. Derimod kunne byrådene selv fastlægge deres forretningsorden.
I styrelsesvedtægten fastsattes bl.a. antallet af byrådsmedlemmer og
antallet af stående udvalg. Byrådene skulle mindst have syv medlemmer,
og maximumgrænsen var sat ved 19 indtil lovændringerne i 1919. Ved
den lejlighed fik de største byer mulighed for at forøge medlemstallet til
25, men en opgørelse fra 1950erne viser, at kun fire byer gik så højt op.
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Ingen nøjedes med minimum, men de fleste klarede sig med 11-15 med
lemmer, og der har i hele perioden været tale om meget beskedne med
lemstal, når man sammenligner med vore nordiske nabolande.
Hensigten med de stående udvalg var at fordele arbejdsbyrden på alle
medlemmer af byrådet, og de enkelte udvalg fik normalt overdraget den
umiddelbare forvaltning af afgrænsede dele af de kommunale opgaver.
Det stod købstæderne frit, hvor mange udvalg de ville nedsætte. Op
rettede man et kasse- og regnskabsudvalg, var det imidlertid en be
tingelse, at borgmesteren skulle være formand. Det fremgik i øvrigt af
den normalvedtægt, Indenrigsministeriet straks udsendte, at borgme
steren burde være formand for alle de udvalg, han fik sæde i, ikke mindst
fattigvæsensudvalget, hvis kommunen havde et sådant. Det var imid
lertid ikke noget, man ville gennemtvinge fra centralt hold.
I Odense fik man f.eks i 1869 en vedtægt for styrelsen af de kommu
nale anliggender, der bestemte, at byrådet skulle bestå af 19 valgte med
lemmer foruden borgmesteren, og der skulle nedsættes syv faste udvalg,
som bestod af tre-syv medlemmer. De »anordnedes« til bestyrelse af
bestemte grene af de kommunale anliggender, og i øvrigt konstateredes
det blot, at udvalgene var beslutningsdygtige, når halvdelen af med
lemmerne var til stede. Deres opgave var beskrevet således, at de »gen
nem de dem underordnede embedsmænd« skulle »bevirke udførelsen af
byrådets beslutninger« og »føre tilsyn dermed«. Styrelsesvedtægten
fastlagde desuden de ledende embedsmænds pligter. Kanalfogeden
skulle f.eks. »føre det umiddelbare tilsyn med havne- og kanalvæsenet,
lede de daglige derved forefaldende forretninger og våge over ordenens
opretholdelse i og ved havnen«. Vedtægten indeholdt også en forteg
nelse over de ledende embedsmænd, der var ansat i kommunen, samt
deres løn, og heraf fremgik det, at kæmneren, fattiginspektøren og
stadsingeniøren var den tids topembedsmænd.

Udvalgene og deres opgaver
Hvad det samlede byråd skulle bestemme, og hvad udvalgene kunne
afgøre suverænt, blev tolket forskelligt fra købstad til købstad. 11873 var
der en drøftelse af dette blandt købstæderne, hvoraf det fremgik, at i
nogle kommuner var udvalgene helt suveræne, i andre skulle alt god
kendes af hele byrådet, og i atter andre var der en procedure for ud
valgenes orientering af det samlede byråd. Således skulle udvalgsformændene i Kolding en gang månedligt aflægge beretning om deres
arbejdsområde i byrådssalen. De skulle også forelægge vanskelige
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Havneudvalget i Kolding (1937-43) på studietur til Århus Havn. Fra venstre
ses stads- og havneingeniør C.A.Lassen, havnefoged A.C.Fink, byrådsmedlem,
købmand Th.E.Hansen, borgmester Knud Hansen, folketings- og byrådsmed
lem Marinus Larsen, byrådsmedlem, tømrer Hans Petersen og havneingeniør i
Århus, H.Gebauer.
Kommunale studieture og ekskursioner til ind- og udland har ofte givet god
inspiration, men har tillige været et yndet emne for pressen (Kolding Stads
arkiv).
spørgsmål for byrådet, inden der blev truffet beslutning. I nogle byer
valgtes udvalgene for et år ad gangen, i andre var der - som foreslået i
normalvedtægten - tre år imellem valgene. Efterhånden blev det praksis
overalt, at udvalg nedsattes efter hvert byrådsvalg og virkede til det
næste. Fra 1909 blev udvalgsperioderne således normalt fireårige.
I takt med den stigende mængde opgaver voksede byrådenes med
lemstal og antallet af udvalg, og i de større købstæder var der sædvanlig
vis flere udvalg end i de mindre. Mens byrådet i Kolding i 1869 havde ni
medlemmer og otte stående udvalg med to-tre medlemmer i hvert, var
der i 1893 15 byrådsmedlemmer og 12 stående udvalg med fire med
lemmer, og i 1917 19 medlemmer og hele 24 stående udvalg. I 1922 var
man dog gået ned på 17 udvalg med tre-fem medlemmer.
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I Koldings styrelsesvedtægt fra 1933 stod, at ethvert medlem af byrå
det kunne stille spørgsmål til, hvad udvalgene foretog sig eller undlod at
gøre, og udvalgene var forpligtede til at meddele byrådet de oplysninger,
det måtte forlange. De var i enhver henseende undergivet byrådets be
slutninger. Dette gjaldt dog ikke socialudvalget og børneværnsudvalget,
som havde en selvstændig kompetence. Fra disse udvalg var det kun
principielle afgørelser, der kunne ankes til det samlede byråd. Ved revi
sionen af styrelsesloven i 1933 bestemtes det i øvrigt, at byrådene skulle
forespørge den lokale afdeling af Provinshandelskammeret, såfremt man
ville have medlemmer af havneudvalget, som ikke samtidig var byråds
medlemmer. Det var et klart vidnesbyrd om det øgede samarbejde mel
lem offentlige myndigheder og erhvervsorganisationerne, der har præ
get udviklingen i vort århundrede.
En undersøgelse af forholdene i de københavnske omegnskommuner
i 1950erne viser, at syv-ni stående udvalg var normen, men netop fra
1950erne var der kommuner, der mente, at de mange stående udvalg var
et forsinkende element i sagsbehandlingen. De reducerede derfor an
tallet. Kasse- og regnskabsudvalget omdøbtes undertiden til økono
miudvalget og fik udvidede beføjelser i forhold til de øvrige. Denne
udvikling forstærkedes gennem den nye kommunale styrelseslov fra
1968, hvoraf det fremgik, at alle sager af forvaltningsmæssig og økono
misk interesse skulle behandles af økonomiudvalget, inden de forelagdes
kommunalbestyrelsen. Hermed styrkedes den centrale politiske ledelse
af kommunerne.
Borgmesterens opgaver
Borgmesterens magtstilling i forhold til det samlede byråd ændredes
med borgmesterloven af 1919, hvorefter borgmesteren som nævnt skulle
være medlem af byrådet og valgt af byrådsflertallet for hele den fireårige
valgperiode.
Loven og de deraf afledte styrelsesvedtægter fastslog allerede fra
1868, at borgmesteren stod i spidsen for kommunens administration.
Fra 1919 muliggjorde loven, at byrådet kunne udpege to-fire medlem
mer til en såkaldt magistrat. De kaldtes rådmænd, og de skulle bistå
borgmesteren ved styrelsen af kommunen. Kun nogle få store købstæder
valgte en sådan ordning, f.eks. Helsingør og Odense. Men magistraten
fungerede normalt kun samlet, og de enkelte rådmænd havde således
ikke et særligt administrationsområde under sig. De stående udvalg op
retholdtes også i magistratsbyerne.
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Samarbejde på tværs af paniskel har spillet en hovedrolle i det kommunale
arbejde. Folketingsmand og socialdemokratisk byrådsmedlem Marinus Larsen
og den konservative borgmester Peter Beirholm havde begge 25-års jubilæum
som byrådsmedlemmer den 1. april 1955. Der var et særdeles godt samarbejde
mellem borgmesteren og de socialdemokratiske medlemmer af kasse- og regri
skabsudvalget, bl.a. Marinus Larsen, og som folketingsmand gjorde denne et
meget stort arbejde for sin kommune (Kolding Stadsarkiv).
I Århus havde man valgt ikke at indføre magistratsordningen, og i
1950 var man nået op på, at den udøvende myndighed var delt mellem
borgmesteren og 26 stående udvalg, hvortil kom fire kommissioner og
10 administrerende udvalg, nedsat i henhold til særlig lovgivning eller
byrådsbeslutning. En sådan opbygning gav talrige muligheder for kom
petencestridigheder og forsinkelse af sagerne, og den fremmede sikkert
heller ikke den ønskelige fasthed og ensartethed i administrationen. I
forbindelse med revisionen af den kommunale styrelseslov i 1950 fik de
større købstæder derfor mulighed for at gennemføre en magistratsord
ning med oprettelse af et kollegium af lønnede byrådsmedlemmer, der
kunne ofre hele deres tid på ledelsen af hver sin del af administrationen.
I Århus indførtes denne ordning straks efter lovændringen, mens den
først kom til anvendelse i Odense og Aalborg i forbindelse med kommu
nesammenlægningerne i 1970. De stående udvalg mistede således deres
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En »bykonge« skildret af en politisk modstander
»Jeg vil prøve at give et billede af, hvordan jeg opfattede borgme
ster Beirholm. Han var en glad mand, altid en kvik bemærkning,
når man snakkede med ham. Man havde ikke sådan lige opfattelsen
af, at han var meget inde i tingene, men han havde sådan en evne
til lige at sige det rigtige i det rette øjeblik, så han fik det derhen,
hvor han ville have det...
Der var en kunstmaler, der ... ville forære Kolding by fem ma
lerier, der skulle forsikres for 15.000 kr., og de skulle så hænge
samlet på en institution i byen. De billeder var så stillet op i by
rådssalen, og byrådet skulle tage beslutning, om vi skulle tage imod
tilbuddet, og der var mange, der var imod det ... Men Beirholm
blev ved at snakke for sit ... men han kunne ikke rigtig vende
stemningen til den side, han gerne ville. Så pludselig siger han: Sig
mig, er der nogen af jer, der kan spansk? Og alle så uforstående op
på borgmesteren, så sagde han: Ja, men spansk kan jo være et
ganske skønt sprog, selv om man ikke kender det, og sådan var det
altså også med malerierne ...
Når der kom sådan en håndværker eller arbejder op og ville tale
med borgmesteren ... så råbte han ud til byrådssekretæren: Ras
mussen, kom lige med en cigar til vores gæst her, tag nu en af de
gode! Det var også noget, der gjorde sig. Der var bare én kasse at
tage af, så der var ikke noget med de gode og de mindre gode, men
Beirholm havde altid en kvik bemærkning og forstod at slå politisk
mønt af det«.

Kilde: Interview med socialdemokraten Svend Christensen, der var medlem af Kolding
Byråd 1950-70, om den konservative borgmester i Kolding 1950-62, Peter Beirholm.
Kolding Stadsarkiv.

administrative funktioner. De blev i stedet overdraget til magistraten,
som dels kunne virke ved fælles beslutninger, dels gennem den enkelte
magistratsafdeling under ledelse af borgmesteren eller en rådmand.
Borgmesterens administrative opgaver bestod fra 1869 i, at han skulle
modtage alle skrivelser til byrådet og fordele sagerne til de stående ud122

valg og tjenestemændene og påse, at alle sager blev behandlet så hurtigt
som muligt.
Efterhånden som mængden af kommunale opgaver voksede, måtte
stadig flere sager overlades til afgørelse i udvalgene, og udviklingen
gjorde det umuligt for borgmesteren selv at underskrive kommunens
korrespondance. Det blev derfor overladt til udvalgene og deres em
bedsmænd at føre den direkte korrespondance med borgerne, sådan som
fattigudvalgene altid havde gjort det. I en skrivelse fra Indenrigsmini
steriet fra 1952 blev det officielt anerkendt, at breve fra kommunen til
offentligheden kunne være underskrevet af en udvalgsformand og ikke
af borgmesteren, men den praksis synes nogle steder at have været gæl
dende længe.
Fra og med 1919-loven skulle der i styrelsesvedtægten optages be
stemmelser om borgmesterens vederlag, og det blev gradueret efter ind
byggertallet. Indtil 1960erne var det imidlertid ikke muligt at leve af
borgmesterlønnen, i hvert fald ikke i de mindre købstæder. Herefter
blev det almindeligt at give borgmesteren en løn svarende til en højere
kommunal embedsmands.
Borgmesteren »tegnede« normalt kommunen udadtil. Det var en po
litisk styrke, der kombineret med stærke personligheder førte til be
grebet »bykonger«. Som eksempel på sådanne kan fra mellemkrigsårene
nævnes den socialdemokratiske borgmester Peder Christensen (»Kong
Peder«) i Helsingør og fra efterkrigstiden partifællerne Willy Sørensen i
Vejle og Woldhardt Madsen i Skive. Tilsvarende var der i sognerådene
»sognekonger«, oftest, men ikke nødvendigvis venstremænd. Som et
eksempel kan her fremdrages en radikal gårdejer fra gården Over Ugilt i
Ugilt Sogn ved Hjørring. En af hans sønner har ligefrem skrevet en bog
om faderen med titlen »En sognekonge«, og faderen var da også med
lem af sognerådet i 36 år, 1895-1901 og 1907-37, hele den sidste lange
periode som formand. Blandt hans øvrige tillidshverv kan det nævnes, at
han var medlem af skolekommissionen fra 1898, kasserer for det lokale
mejeri i 20 år og formand for sognets brugsforening i en lang årrække.
Det skulle være nok for de fleste, men faderen var tillige medlem af den
lokale sognerådsforenings bestyrelse fra 1908 - formand 1910-37 - og i
18 år med i amtsrådet. Han var endvidere formand for sygehusbestyrel
sen i amtet, med i og en tid formand for slagteribestyrelsen, og den
lokale banebestyrelse - og afholdsforeningen - fandt han også tid til.
»Rådhuset i Ugilt Sogn«, skriver sønnen, »var dagligstuen i Over Ugilt«
- og faderen hed - meget passende - Chr.Ugilt.
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Sognekommiinerne
Der er så vidt vides ikke lavet undersøgelser over, om sognekommu
nerne nedsatte udvalg før 1933. Af Sognerådstidende fra 1914 fremgår
det ganske vist, at en større stationsbykommune i Københavns Amt på
dette tidspunkt havde fem stående udvalg, nemlig for følgende fagområ
der: regnskab, vej- og kloakvæsen, gas- og vandværk, fattig- og alder
domsunderstøttelse samt skolevæsen. Men det var givetvis ret usædvan
ligt for en landkommune, og først ved styrelseslovens ændring i 1933
blev det påbudt sognekommunerne at have et kasse- og regnskabsud
valg. Det medlem af sognerådet, der gjorde tjeneste som kasserer (ofte
formanden), kunne dog ikke være medlem af kasse- og regnskabsud
valget.
Med socialreformen blev det også påbudt alle sogneråd at have et
socialudvalg og et underudvalg hertil, der skulle behandle børneværns
sager. Til dette udvalg kunne også personer uden for sognerådet vælges.
Mange steder på landet omgik man dog de fleste udvalgsbestemmelser
ved at fastslå, at sognerådet som helhed også fungerede som udvalg.
Efter 1933 blev der i mange sognekommuner også nedsat andre ud
valg. En undersøgelse fra Koldingområdet viser, at det var almindeligt
fra 1933 at have skoleudvalg og vejudvalg, under krigen kom også ofte et
brændselsudvalg og et beskæftigelsesudvalg. Fra 1950erne optræder bo
ligudvalg, og i 1960erne ses et eksempel på et byplanudvalg.

Administrationen
I de første år efter kommunallovene 1867/68 var det borgmesteren og på
landet sognerådsformanden, der udgjorde hovedparten af den kommu
nale administration.

Købstæderne
Fra middelalderen havde man i købstæderne haft en kæmner, der ved
siden af sit borgerlige erhverv havde påtaget sig at føre byens regnskab,
men byfogeden, der i 1869 normalt også blev borgmester, var ellers ofte
den eneste professionelle og fuldtidsansatte i den kommunale admini
stration. Efterhånden blev administrationen af de kommunale opgaver i
de større købstæder så omfattende, at det blev nødvendigt at ansætte
kommunale embedsmænd. Det var de kommunale chefer, der først an
sattes, siden fik de også kontorpersonale til at hjælpe sig. Det var tillige
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Interiørfra stads- og havneingeniørkontoret i Odense 1917. De ansatte sad tæt,
og det var endnu sjældent at møde kvindeligt ansatte. Skrivemaskiner var ved
at vinde indpas (Møntergården, Odense).

stadig almindeligt at udpege borgere i byen til ulønnet at varetage visse
opgaver f.eks. som brandinspektører og fattigforstandere.
Byernes vækst, kombineret med den tekniske udvikling gjorde det
imidlertid efterhånden praktisk til de mange nye anlægsarbejder at have
en permanent teknisk ekspertise - stadsingeniør, bygningsinspektør
m.m. - i kommunerne, selv om mange byråd længe holdt på, at de kunne
klare tilsynet med arbejdet selv og kunne nøjes med at betale for eks
perthjælp, når nye anlægsarbejder skulle gennemføres.
Embedet som stadsingeniør omfattede i havnebyerne meget ofte også
havnens forhold, og i slutningen af 1800-tallet fik en række større byer
efterhånden stadsingeniørembeder. Odense fik en stadsingeniør allerede
i 1867; han fungerede i begyndelsen også som bygningsinspektør. Århus
fik en stadsingeniør i 1869, Randers og Horsens i 1875, Vejle i 1886,
Esbjerg i 1896 og Kolding i 1898, og ved århundredskiftet havde 22
købstæder oprettet en sådan stilling. I Kolding havde man besluttet sig
for ansættelsen, da man kunne kombinere stads- og havneingeniørem-
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Politikerne, borgerne og embedsmandene
- eller noget om embedsmænds selvforståelse:

»Hvad er da karakteristisk for stadsingeniørens arbejde og hans
stilling i samfundet?
Det kan vist udtrykkes derved, at han direkte under et betydeligt
antal byrådsmedlemmer, der alle er meget interesserede i hans
virksomhed, og for øjnene af samtlige byens borgere, der gerne vil
øve kritik, daglig må udføre de ham pålagte hverv, der for de flestes
vedkommende er lette at anskue, tilsyneladende lette at begribe og
derfor menes lette at vurdere. Sagt på en anden måde: Stadsingeni
øren får i sin gerning kontakt med så at sige alle byens borgere.
Hans evner, dygtighed og flid er til stadig og umiddelbar bedøm
melse af disse borgere, der færdes på gaderne, betragter pladser og
anlæg, arbejder i forretnings- og industrikvartererne, bor i bolig
områderne, nyder synet af skraldevognene, plages af rotter, trasker
i snedynger, glider på de glatte kørebaner, får vand fra kloakkerne i
kælderen, tilbringer søndagen i kolonihaven - eller til fodbold
kamp på stadion - og ad åre (enkelte måske af ærgrelse over stads
ingeniørens dispositioner) ender tilværelsen på kirkegården. For
de nævnte - og mange andre - tekniske funktioner er han den
direkte ansvarlige. Er de i orden, roses bystyret, er de i uorden,
rises stadsingeniøren«.

Kilde: Stads- og havneingeniørforeningen i Danmark 1901-1951. Red. H.V.Rygner, 1951.

bedet med en stilling som bestyrer for elværket. Forud var gået en hidsig
diskussion i byrådet, hvor modstanderne hævdede, at en fastansat inge
niør ville eksperimentere med nye anlægsarbejder og dermed være for
dyr for kommunen. Efter ansættelsen af stadsingeniøren opstod der ue
nighed mellem ham og vandværksudvalget om, hvordan en vandværks
udvidelse skulle udføres. Striden sluttede med en byrådsbeslutning om,
at stadsingeniøren som lønnet medhjælp kun havde at udføre de af udvalgsformændene afgivne ordrer.
Det var et særdeles ansvarsfuldt arbejde at være kæmner, og i Odense
måtte kæmneren således sidst i 1800-tallet yde et depositum på 10.000
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kr. ved sin tiltræden for at kunne betale for eventuelle fejl og mangler
ved regnskaberne. De 10.000 kr. var ikke en symbolsk garanti, hvilket
kæmner J.G.Villumsen i 1878 fik at føle. Han havde lagt et pengebrev
med 5.340 kr. til tørre på kæmnerkontorets kakkelovn med det sørgelige
resultat, at brevet brændte. En tjenstlig undersøgelse blev straks iværk
sat, og Villumsen blev suspenderet fra sin stilling. Da intet tydede på
andet end glemsomhed, kunne han dog snart genindtræde i stillingen,
dog først efter at have indbetalt 5.340 kr. til kommunekassen. Et ganske
stort beløb når man betænker, at kæmnerens årsløn i 1878 var 2.540 kr.
Kæmneren, der i mange købstæder havde været deltidsansat, blev
fuldtidsansat omkring århundredskiftet; der var nu tale om en helt regu
lær tjenestemandsansættelse. De store kommuner ansatte senere des
uden kasserer og bogholder, som kom til at sortere under kæmneren.
Borgmestrene fik med tiden også ansat byrådssekretærer, hvis opgave
var at tage sig af kommunens korrespondance m.m. Det blev især nød
vendigt efter 1919, hvor borgmesteren var folkevalgt og derfor som regel
ikke havde den kongevalgte borgmesters juridiske uddannelse.
Ud over selve den kommunale administration og teknikerne var der
kommunalt ansatte lærere ved kommuneskolerne, politibetjente, havne
fogeder, jordemødre m.fl.
Den væsentlige udvidelse af de kommunale opgaver under 1. verdens
krig medførte undertiden også ansættelse af nye embedsmænd. Kolding
Kommune var en af de første, der byggede kommunale udlejningsejen
domme, og det nødvendiggjorde i 1918 ansættelsen af en boliginspektør.
Udlejningen af havelodder og pasningen af de kommunale lystanlæg og
skove førte året efter til ansættelsen af en markforvalter, og samme år
ansattes en skatteinspektør. Den konservative borgmester Oluf Bech
havde den opfattelse, at kommunen skulle drives som enhver anden
forretning og derfor også have det nødvendige personale. Indenrigs
ministeriet havde indirekte gennem godkendelsen af styrelsesvedtægten
indseende med kommunens ansættelse af nye tjenestemænd, men der
ses ikke at have været indvendinger imod sådanne ansættelser. Da skat
teprocenten i Kolding i begyndelsen af 19 2 orne var kommet op på et
meget højt niveau på grund af et stort antal anlægsarbejder under og lige
efter 1. verdenskrig, vedtog man på en generalforsamling i Koldings
Industriforening en resolution til byrådet gående ud på, at der skulle
nedsættes et udvalg uden for byrådet til at gennemgå byens regnskaber,
budget og administration for at finde besparelser, men konsulenten,
man henvendte sig til, borgmester K.Holch i Århus, kunne ikke se, at
127

Byrådet og personalet ved Viborg Kommune fotograferet i 1927. Anledningen
var, at Katedralskolens gamle bygning blev indrettet til kommunal admini
strationsbygning.
Sparsommelighed var et nøgleord for det borgerlige byrådsflertal, og det
lykkedes byrådet at få prisen på Katedralskolens bygning presset ned på
125.000 kr. Alligevel vedtog man, at borgmesteren og byrådssekretæren selv
skulle skrive skødet, da advokaterne var så dyre.
Med købet fulgte også Katedralskolens gymnastiksal. Her indrettedes et nyt
bibliotek, men da en stor og værdifuld bogsamling tillige overførtes fra Kate
dralskolen til biblioteket, blev det nødvendigt med en ekstrabevillingpå 29.000
kr. To borgerlige politikere stemte dog imod, idet de argumenterede for, at
borgerne som kulturforsynere jo nu havde radiohøjttalere.
I folkemunde fik kommunens nye hjemsted hurtigt det ordinære navn Ad
ministrationsbygningen. Derimod var der politisk modstand mod betegielsen
Stadshuset, idet navnet kan udtales med både kon og langt »a« og derved
komme til at betyde to forskellige ting (Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kom
mune).
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der var tale om overadministration i kommunen, men fandt, at det
egentlige problem var en stor gældsbyrde som følge af store investerin
ger til afhjælpning af arbejdsløsheden under i. verdenskrig samt det
forhold, at sognekommunerne omkring byen lokkede koldingenserne i
skattely.
Købstædernes administrationsudgifter steg betydeligt, efterhånden
som de nye opgaver kom til, og personalet voksede. Det var dog meget
forskelligt fra by til by, hvor stor en del af budgettet der gik til admini
stration, og det var bl.a. afhængigt af, hvilke lokaleudgifter byen havde.
En særlig byrde i den henseende påtog de byer sig, der opførte store,
nye rådhuse - ikke kun for at rumme den voksende administration, men
tillige for at markere det lokale styres position. Samlet brugte køb
stæderne i begyndelsen af vort århundrede ca. 5% af deres samlede
udgifter på administrationen.
Esbjerg var i 1922 den første by, der fik en kommunaldirektør. Det
begrundedes med, at man manglede en hovedleder i den økonomiske
forvaltning svarende til stadsingeniøren i teknisk forvaltning. Til embe
det henlagdes bestyrelsen af kommunens formue og gæld, budgetud
arbejdelsen og regnskabsvæsenet, og desuden blev kommunaldirektøren
øverste chef for byrådssekretariatet. Flere andre købstæder fik snart
kommunaldirektører, Randers således i 1934, Odense i 1947 og Svend
borg i 1949.
Der var kun få kvinder i den kommunale administration. I 1927 an
satte Svendborg Kommune cand.polit., frk. Gudrun Poulsen som by
rådssekretær. Hun har formentlig været den første kvinde i sådan en
stilling. Bortset fra lærerinder, jordemødre og enkelte kvinder blandt det
underordnede kontorpersonale var det endnu på dette tidspunkt sjæl
dent at finde kvindelige ansatte. Efterhånden blev der dog flere, især
kontorassistenter, pædagoger, socialrådgivere og bibliotekarer. I 1939
blev der således ansat en kvindelig socialundersøger i Esbjerg, fordi
socialudvalget fandt, »at der blandt en undersøgers opgaver findes ad
skillige, som en kvinde vil have særlige forudsætninger for at løse, både
med hensyn til børneværnsarbejdet, og fordi der ofte kræves en kvindes
specielle indsigt i hjemmets og husholdningens problemer«. I dag er
mere end 3/4 af de kommunalt ansatte kvinder. På lederposterne er
kvinderne dog fortsat i mindretal.
Med socialreformen fra 1933 blev det slået fast, at det alene var kom
munalbestyrelsen, der skulle administrere enhver form for offentlig
hjælp. Derfor bemyndigedes kommunerne til at ansætte det nødvendige
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personale, og i alle kommuner over 3.000 indbyggere skulle der ind
rettes et socialkontor med daglig ekspeditionstid, jfr. kapitel 4. Det dre
jede sig om 2/3 af de 1.400 kommuner. I mange af de mindre sognekom
muner var sognerådene meget tilbageholdende med socialhjælpen, og
her fandt man normalt heller ikke, at der var noget behov for et social
kontor.
Skoleforvaltningen, som vi kender den i dag, er af forholdsvis ny dato.
Indtil kommunalreformen i 1970 havde kun de største købstæder
en skoledirektør og dermed en egentlig forvaltning. Hvis kommunen
havde flere skoler, blev en af skoleinspektørerne udnævnt til stadssko
leinspektør. (Indtil 1946 var titlerne overlærer og skoleinspektør.)
Denne varetog skolekommissionens forretninger, mens de økonomiske
forvaltningsopgaver som regel blev klaret af borgmesterkontoret. Efter
kommunalreformen fik samtlige kommuner enten skoledirektør eller en
ledende skoleinspektør med stort set samme funktion som de tidligere
stadsskoleinspektøren Siden slutningen af 1970erne er kommunernes
mulighed for ansættelse af skoledirektører blevet udvidet betydeligt. I
nogle kommuner er der i de senere år sket en ny fordeling af opgaverne
mellem socialforvaltning og skoleforvaltning eller en sammenlægning af
de to forvaltninger.

Efteruddannelse
Socialreformen gav stødet til, at den kommunale efteruddannelse kom i
gang. I forbindelse med dens indførelse i 1933 og den deraf følgende
forøgelse af den administrative byrde i kommunerne stod det klart, at
der var et behov for uddannelse af personalet. I sommeren 1933 arran
gerede Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund (HK) et kort
varigt kursus for kommunalt ansatte, men først da kæmnerforeningen på
Fyn tog initiativ til et længerevarende kommunalkursus, kunne man tale
om en egentlig efteruddannelse. I januar 1936 begyndte det første kur
sus i Odense med 55 deltagere fra fire fynske købstæder. Der kom også
kursustilmeldinger fra sognekommunerne, men de blev afvist, fordi kur
set var beregnet på købstædernes personale. Kurset var toårigt med
undervisning to gange om ugen i vinterhalvåret, og undervisningsfagene
var bredt fordelt over alle forvaltningsgrene, således at kursisterne fik
kendskab til hele den kommunale administration. I løbet af i94orne blev
der oprettet kommunale kurser i købstæder spredt over hele landet efter
stort set samme model som på Fyn. Kurserne standardiseredes, og sog
nekommunernes personale fik også mulighed for at følge dem. I løbet af
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»Er De medlem af Socialdemokratisk Forbund? Svar omgående: Ja eller Nej«.
Dette spørgsmål blev i 1929 rettet telegrafisk til en af ansøgerne til den ledige
stilling som skoledirektør i Århus af det socialdemokratiske byrådsmedlem,
tømrer Jens Perregaard. Svaret blev et nej, men telegrammet kom frem, og
»affæren« rullede. Selv om den socialdemokratiske byrådsgruppefordømte Perregaards adfærd, og han et par år senere ekskluderes afpartiet, gav telegram
sagen næring til en udbredt opfattelse af, at der i visse kommuner ansattes mere
efter partibogen end efter kvalifikationer. Teksten til Chr.Hojfs tegning i Svikmøllen 1929 fortæller om en lille glædelig begivenhed i et partitro århusianer
hjem. Den nybagte far spørger kort og kontant: »Er det en socialdemokrat?”

1960erne blev det klart, at de bredt anlagte kurser ikke længere gav
tilstrækkelig ekspertise, og derfor blev kommunalkursernes struktur fra
1973 ændret til den, vi kender i dag, nemlig et bredt alment kursus Dansk Kommunalkursus I (DK I) - som skal bestås, inden man kan
optages på Dansk Kommunalkursus II (DK II), der er rettet specielt
mod de enkelte forvaltningsgrene. Kommunalt ansatte - først og frem
mest ledere og sagsbehandlere - tilbydes nu også en lang række special
kurser på Den Kommunale Højskole og Danmarks Forvaltningshøjskole.

Sognekommtinerne
Landkommunalloven fra 1867 fastslog, at sognenes forvaltning skulle
ske vederlagsfrit, og sådan blev praksis da i alt væsentligt også. Det blev
sognerådene selv, der forestod den kommunale administration på lan
det. Specielt sognerådsformanden havde meget arbejde, og derfor inde
holdt 1867-loven også en passus om, at amtsrådet kunne give tilladelse
til, at »der af kommunens kasse udredes betaling for medhjælp, som
ydes sognerådets formand ved udførelsen af de ham påhvilende for
retninger«. Fra 1892 fik sognerådene efter forslag fra en gruppe venstre
folk med J.C.Christensen i spidsen ret til uden særlig tilladelse årligt at
bruge 15 øre pr. indbygger - dog højst 250 kr. - til medhjælp, og i 1904
blev beløbet hævet til 30 øre og maximum til 500 kr. Større beløb kunne
dog stadig anvendes, men først efter godkendelse fra amtsrådet. Man
opretholdt i loven stadig fiktionen om, at pengene skulle anvendes til
medhjælp for sognerådsformanden, men praksis var de fleste steder den,
at formanden fik pengene som et vederlag for det store arbejde, der var
forbundet med posten. Politisk set var det to holdninger, der stod over
for hinanden: Tilhængerne af muligheden for en vis betaling hæftede sig
ved, at der ikke burde være tab forbundet med at gå ind i sogneråds
arbejdet, mens modstanderne ikke ville gøre det tiltrækkende at være
med af økonomiske grunde.
Hvornår muligheden for at ansætte egentlig hjælp første gang blev
taget i anvendelse i sognekommunerne, vides ikke, men det var yderst
sjældent at finde administrativt ansatte før 1933. I det hele taget var
administrationen på landet præget af den samme sparsommelighed som
indsatsen på alle andre områder, og det blev af de fleste i samtiden
betragtet som et adelsmærke at »drive« kommunen så billigt som mu
ligt. I Sognerådstidende fra 1898 bragtes et indlæg af godsforvalter
Sophus M.Berthelsen fra Ruds Vedby på Sjælland, som rammende be
skriver datidens syn på den sognekommunale administration: »Hvis no
gen anke her kan rettes og stundom bliver rettet mod vore sogneråd, er
det i alt fald ikke for unødig flothed med midlernes brug, tværtimod.
Vore sogneråd opnår vistnok gennemgående de flest mulige goder i
forhold til de pengeofre, der bringes, og dette turde vel egentlig være al
god administrations bedste ros«.
Trods sognerådenes sparsommelighed voksede udgifterne til admini
stration. I perioden 1890-94 brugte landkommunerne 1,7% af udgifts
budgettet hertil, men i 1929 5,0%. Denne stigning skyldtes øgede ud
gifter til materialer, postbesørgelse og visse steder også lokaler, men
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Vorup Sogneråd 1913-17 hos fotografen. Fra venstre ses: sognerådsformanden,
lærer J.Bak, drejer Marius Fiil, gårdejer Peter Jensen, sognerådets sekretær,
Pouline Bak (der ikke var medlem af rådet), miirermester A.N.Gertsen, gård
ejer Ove Petersen, tømrer Christian Jensen og agent Jens Chr.Poulsen. Vorup
var et byudviklingsområde syd for Randers, og erhvervsstrukturen afspejles
meget godt af medlemmernes stillingsbetegnelser (Randers Lokalhistoriske Ar
kiv).

først og fremmest var det medhjælpskontoen, som var steget. Det var
som nævnt kun de største sognekommuner, der ansatte medhjælp til
formanden.
Den voksende administrative byrde under 1. verdenskrig førte til, at
overgrænsen for medhjælpsbeløb blev suspenderet, og i landkommunalloven fra 1933 blev der fastsat et beløb på 1,25 kr. pr. indbygger i kom
munen - dog max. 6.000 kr. - som kunne bruges enten som vederlag til
sognerådsformanden og kassereren eller til at aflønne medhjælp. Der
var en direkte sammenhæng mellem de beløb, sognene udbetalte i ve
derlag til formand og kasserer og sognenes lønudgifter. Når der ansattes
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en kommunesekretær, faldt sognerådsmedlemmernes vederlag øjeblik
keligt. Der er således ikke tvivl om, at der havde været tale om honorar
for et stykke konkret administrativt arbejde.
Næsten alle amtsråd udsendte med mellemrum generelle retnings
linier for, hvad der maximalt kunne ydes som vederlag. Normalt skete
dette efter forhandling med den stedlige sognerådsforening. Maximumbeløbene lå normalt meget betydeligt over de beløb, der var nævnt i
loven - et klart vidnesbyrd om, at loven var ude af trit med udviklingen i
sognekommunernes opgaver.
Administrationsudviklingen i stationsbyen Støvring i Himmerland var
sikkert typisk for en sognekommune i vækst. Sognerådets møder blev i
mange år afholdt på skolen, og sognerådsformanden forestod det prakti
ske arbejde. I 1898 vedtog sognerådet at yde formanden 217,20 kr. i
vederlag for arbejdet - faktisk mere end foreskrevet i loven for en kom
mune med knap 1.000 indbyggere ved denne tid. Tre år tidligere havde
sognerådet anskaffet et brand- og dirkefrit skab til kommunens doku
menter og regnskaber. I 1939 ansatte man en kæmner, som fik et lille
lejet kontor på kroen, men i slutningen af i94orne blev der endelig
opført lokaler til den kommunale administration i forbindelse med et
nyt alderdomshjem. Nu var kommunens indbyggertal også nogenlunde
fordoblet.
Stationsbyen Vadum lige nord for Limfjorden udviser i mange hen
seender et tilsvarende billede. Sognerådsformanden gjorde indtil 1934
også tjeneste som kommunekasserer, men da adskiltes de to poster, for
mentlig for at fordele arbejdet på flere. Ordningen viste sig alligevel ikke
holdbar i en kommune med knap 2.000 indbyggere, og i 1941 måtte man
skride til ansættelsen af en kæmner formedelst 3.500 kr. i årlig løn. Den
mangeårige sognerådsformand skrev imidlertid fortsat kladder til breve
til de højere myndigheder. Folk i kommunen skrev man i almindelighed
ikke til. Ville de vide noget, kunne de jo komme på kontoret. »Det var
ikke noget at ofre papir og porto på«, belærte sognerådsformanden den
nytiltrådte kæmner.
I 1949 udarbejdede Det statistiske Departement for første gang en
oversigt over de kommunalt ansatte. Den viste, at 10% af kommunernes
personale var beskæftiget med administrative opgaver. 11 år senere fore
tog Kommunallovskommissionen en undersøgelse af kommunernes
personaleforbrug i Præstø, Randers og Ribe amter. Dens resultat var, at
alle købstæderne havde ansat administrative embedsmænd. Til gengæld
havde kun 60% af sognekommunerne ansat en kommunesekretær, kom134

Sognerådene på landet var som hovedregel yderst sparsommelige, og der blev
ikke ofret penge på kommunale mødelokaler, før det var nødvendigt. I lang tid
kunne man klare sig med at mødes på skolen, på kroen eller som her omkring
sognerådsformandens spisebord. Storring-Stjær-Galten Sogneråd samlet under
hjemlige former engang i valgperioden 1913-17 (Galten Egnsarkiv).

munekasserer eller kæmner. Det var sædvanligvis sognekommuner un
der 1.000-1.500 indbyggere og uden bymæssig bebyggelse, der klarede
sig helt uden ansatte. Kommissionens undersøgelse viste dog også, at
der var væsentlige regionale forskelle på, hvor store kommunerne skulle
være, før der blev ansat en kommunesekretær. På øerne var normen, at
der blev ansat en sekretær, når kommunen nåede op omkring de 1.000
indbyggere, mens man i Jylland gennemsnitligt nåede nærmere de
1.500, før man fandt tiden moden til en fast ansættelse.
I de 40% af sognene, som ingen kommunesekretær havde, boede 1/2
mill, indbyggere, og for denne store gruppe mennesker blev den kom
munale administration fortsat varetaget af de folkevalgte sognerådsmed
lemmer. Det var som nævnt især formanden, der måtte lægge et stort
arbejde i administrationen. Aksel Buhl, der blev sognerådsformand i
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Alminde 1950, har i et interview fortalt, at han selv først regnede alle
skatteskemaerne for sognets skatteydere igennem, inden han indkaldte
de øvrige sognerådsmedlemmer til tre dages ligningsarbejde.
Helt uden lønnet hjælp var de landkommuner, der ikke havde nogen
kommunekasserer, dog ikke, for de fleste amter havde etableret en regn
skabscentral, hvor de små sogne kunne hente hjælp til regnskaberne. De
fleste sogne benyttede sig af denne mulighed, og mange fik regnskabs
centralen til at udarbejde hele regnskabet. En undersøgelse fra Koldingegnen viser desuden, at sognekommunerne i 1960erne i vid udstrækning
købte sig til specialisthjælp, når der var brug for det. Specialisterne
kunne være embedsmænd i amtskommunen, i den nærliggende købstad
eller endog i ministerierne i København. I Dalby Kommune fik man
således mod betaling personale fra Boligministeriet til at lave en ud
stykningsplan.
Kommunallovskommissionen undersøgte også, hvilke lokalefacilite
ter kommunerne havde til rådighed. Alle købstæderne havde naturligvis
selvstændige lokaler til administrationen, men kun omkring 2/3 af sognekommuneme havde i i960 separate administrationslokaler, ofte var
det et lokale på alderdomshjemmet eller i en anden kommunal institu
tion. Ellers blev administrationen varetaget på sognerådsformandens
bopæl, eller sognerådet »holdt kontor« nogle timer om ugen på kroen
eller i forsamlingshuset.
Personaleudvidelse
I købstæderne eksploderede antallet af kommunalt ansatte for alvor i
1960erne, især på grund af udbygningen af social- og skolevæsenet samt
forskellige kulturinstitutioner. I takt med velfærdssamfundets krav til
service ansattes stadig flere specialister i de tekniske og sociale forvalt
ninger, og de havde en anden uddannelsesmæssig baggrund end de øv
rige kommunalt ansatte. Desuden fik de enkelte byrådsudvalg efter
hånden hver et administrativt sekretariat til rådighed. Mange kommu
nalfolk talte om, at embedsmændene havde fået for stor magt, mens
andre mente, at netop embedsmændene sikrede en effektivitet i admini
strationen, der forhindrede statsmagten i at angribe det kommunale
selvstyre.
I landkommunerne udbyggedes administrationen også i perioden op
til kommunalreformen i 1970, specielt i de sognekommuner, der lå i
nærheden af købstæderne, og hvor udstykningen af parcelhuskvarterer
medførte stor befolkningstilvækst. Et typisk eksempel på en sådan
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Da Lyngby Rådhus blev taget i brug i 1941, var der god plads i den seks etager
høje bygning. Det galdt også i personalets spisestue på 5. sal, hvorfra der er en
fin udsigt over byen. I dag skal der endnu en seks etagers bygting til at rumme
Lyngby-Taarbæk Kommunes administration - fortiden skoleforvaltningens
bygning i tre etager (Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune).

vækstkommune var Harte-Bramdrup nord for Kolding. Sognerådsfor
mand Hans Sidelmann har i et interview beskrevet opbygningen af kom
munens administration i 1960erne på følgende måde: »Vi lavede et lille
kommunekontor i et udhus, og der sad den her kæmner ene de iførste par
år. Efterhånden fik vi en elev til at hjælpe, så gik det igen. Så begyndte
det at vokse, dels kom det ovenfra, vi skulle jo have mere social- og
sundhedsvæsen. Så var det, vi begyndte at ansætte assistenter. Nogle
uddannede, og nogle uddannede vi selv. Jeg tror, vi var syv-otte stykker,
da vi afleverede [ved kommunesammenlægningen i 1970]. Da havde vi
udbygget og havde flere kontorer, skatten for sig og socialvæsen for sig
... men assistenterne havde hver sit, med det grej, der skulle til, karto
tekshængeskabe og alt det der, det var vi nødt til«.
Karakteristisk for hele perioden frem til 1970 ikke alene i sognekom
munerne, men også i købstæderne, var det, at beslutninger i kommu
nerne for størstedelen blev truffet af de folkevalgte. Embedsmændene
havde sjældent kompetence til at træffe afgørelser i enkeltsager, og de
havde - som det er understreget af historikeren Vagn Dybdahl - ikke
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nogen stor bevægelsesfrihed. Hverken en overlærer, en gasværksbesty
rer eller en kommuneingeniør måtte fravige budgettet, og en skrivema
skine måtte ikke udskiftes, før borgmesteren havde godkendt det - hvis
det vel at mærke ikke var forudset i budgettet.
Først efter kommunesammenlægningerne i 1970 blev politikerne
nødt til at give embedsmændene en større besluttende myndighed, fordi
sagerne nu var blevet for mangfoldige til, at politikerne kunne træffe
beslutninger i dem alle.
Ved sammenlægningen opnåede kommunerne en sådan størrelse, at
der overalt blev oprettet selvstændige administrationer. Opgaverne ved
blev med at vokse efter sammenlægningen, og personaleantallet steg
stærkt indtil begyndelsen af 1980erne, hvor en opbremsning slog igen
nem. Det har medført, at antallet af fuldtidsbeskæftigede kun er steget
ganske svagt i det sidste tiår på trods af opgavernes fortsatte vækst.
Brugen af edb er dog nu for alvor slået igennem i alle grene af den
kommunale forvaltning, og derfor har det trods den fortsatte vækst i
opgaverne været muligt at opretholde en høj grad af service over for
borgerne.

Ændringer i den kommunale inddeling
Mange af de landkommuner, der oprettedes i sidste århundrede, be
tragtedes som meget store, og der fremkom derfor hurtigt ønsker om
delinger, men kun meget få steder blev sådanne gennemført. De skif
tende højreregeringer førte en særdeles restriktiv politik på området.
Efter systemskiftet i 1901 ændredes denne praksis markant, og i perio
den frem til 1933 blev ca. 100 sognekommuner delt.
Omvendt oplevede de fleste købstæder i slutningen af sidste århun
drede en begyndende pladsmangel i forbindelse med befolkningstilvæk
sten, der bl.a. var et resultat af tilvandringen fra landkommunerne. Den
nærmeste del af de omkringliggende sogne blev i stigende grad også
bymæssigt bebygget, nu oftest for den mere velstillede del af befolk
ningen, der nød godt af byen, hvor de tjente pengene, men tillige havde
fordelen af sognekommunens lavere skat og de friere og sundere forhold
uden for byen. Problemerne blev behandlet af Indlemmelseskommissio
nen af 1870, som anbefalede, at det blev administrativt muligt at ind
lemme tilstødende grunde eller landdistrikter i købstadkommunerne.
Kommissionens forslag førte til en lov fra 1873 om landdistrikters ind
lemmelse i købstæderne. Loven fik kun begrænset anvendelse, og da
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forstadsbebyggelsen til købstæderne blev et voksende problem, nedsatte
regeringen i 1915 en kommission, der skulle revidere loven fra 1873. Det
førte i 1920 til en ny lov om indlemmelse, som sammen med købstadkommunalloven fra 1933 betød, at der i mellemkrigstiden skete en
række indlemmelser af bymæssigt bebyggede områder i købstæderne.
Bl.a. var Kolding hårdt klemt inde, og allerede i 1885 begyndte byen at
forhandle med de omkringliggende sogne med henblik på en eventuel
indlemmelse. Da der i 1925 endnu ikke var nået noget endeligt resultat,
nedsattes en indlemmelseskommission, der efter fem års arbejde kunne
afslutte forhandlingerne mellem Kolding Købstad og fem sogneråd om
en indlemmelse, der fordoblede byens areal og forøgede befolknings
tallet med 30%. Beboerne i de indlemmede distrikter fik en 15 års op
trapning fra deres oprindelige ligningsprocent til købstadens.
I Odense var situationen nærmest den omvendte. Her havde man
tidligt indlemmet nogle af de nærmeste landsogne, men Set. Hans
Landsogn, som lå nord for byen, var primært et arbejderkvarter, og det
ønskede det borgerlige flertal i Odense Byråd ikke at modtage. Be
boerne i landsognet havde ringe skatteevne og mange uløste fælles
opgaver. Dem ville byrådet i Odense ikke koste på. Byrådsflertallet strit
tede givetvis også imod indlemmelsen, fordi sognets beboere over
vejende var af socialdemokratisk observans.
Beboerne i Set. Hans Landsogn blev kaldt til stemmeurnerne tre
gange, hvor de med overvældende flertal bekræftede, at de ønskede ind
lemmelse i Odense. I 1930 blev der nedsat en kommission, som skulle
undersøge mulighederne for en indlemmelse, og trods talrige forsøg fra
Odenses borgmester, H.Chr.Petersen (»Spare-Petersen«), på at trække
sagen i langdrag bestemte den radikale indenrigsminister Bertel Dahlgaard, at Set. Hans Landsogn skulle være en del af Odense Kommune
fra den 1. april 1932.
Belært af de mange problemer med kommuneinddelingerne blev der i
loven om landkommunernes styrelse fra 1933 nedfældet faste regler for
fremgangsmåden ved indlemmelser. Det bestemtes, at der skulle ned
sættes en særlig indlemmelseskommission, der skulle foretage indstil
linger til ministeriet om henvendelser fra kommuner om indlemmelse. I
kommissionen fik repræsentanter fra Købstadforeningen, Amtsrådsfore
ningen og De samvirkende Sognerådsforeninger sæde.
De klarere regler og den fortsatte vækst i byerne betød, at Indenrigs
ministeriet, der skulle give endelig godkendelse af nyinddelinger, i pe
rioden fra 1933 til i960 fik 185 sager om ændring af kommunegrænser
139

til behandling. Ca. 2/3 af de indbragte sager førte til ændringer i kom
munegrænserne, og heraf handlede den største del om indlemmelse af
omegnssogne i købstæder. Hovedparten af indlemmelserne foregik i
enighed mellem de berørte by- og sogneråd, og kun i relativt få tilfælde
blev der tale om en egentlig tvangsindlemmelse.
Fra slutningen af ipzprne var der flere ting, der pegede mod en mere
grundlæggende ændring af den kommunale inddeling. I Sverige var man
begyndt at arbejde med tanken om at reducere antallet af kommuner.
Nationaløkonomen Kjeld Philip gjorde sig allerede i 1946 til talsmand
for en reduktion af kommunernes antal for at gøre dem så bæredygtige,
at de ikke risikerede at miste deres selvstændige forvaltning, sådan som
han mente, det var ved at ske med den stadig mere omfattende stats
styring af kommunerne.
Omtrent samtidig blev der nedsat en forvaltningskommission, der
skulle se på, om det var muligt i højere grad at decentralisere den offent
lige forvaltning. Der var et politisk ønske om at styrke nærdemokratiet,
men de kommunale enheder skulle også kunne bære det større ansvar,
og det var svært for det store antal små kommuner, der alene blev ad
ministreret af de folkevalgte.
Udviklingen på skoleområdet viste efter manges mening, at der var
brug for større kommunale enheder på landet, for her havde det mange
steder været nødvendigt at etablere et samarbejde mellem flere små
kommuner om bygning af centralskoler, der kunne leve op til den nye
folkeskolelovs krav. De stadig øgede krav til byplanlægning øgede også
behovet for samarbejde mellem købstæder og nærliggende sogne.
Betænkningen fra den i 1958 nedsatte kommunallovskommission
kunne kun se én løsning for videreførelsen af det kommunale selvstyre:
Større kommuner, der kunne løse byplanlægningsspørgsmålene under
ét, og som kunne bære udgifterne til det udbyggede kommunestyre i
form af et professionelt personale. Realiseringen af den nye kommu
neinddeling kostede blod, sved og tårer. De små kommuner slap kun
nødigt deres selvstændighed, og de solgte den også i mange tilfælde dyrt.
Ændringer i den kommunale inddeling opfattes først og fremmest
som noget, der foregik i forbindelse med kommunalreformen 1970, men
som det fremgår af ovenstående, var den kommunale inddeling absolut
ikke statisk tidligere i perioden. Dels blev der flere og mindre sogne
kommuner i landområderne, og på den anden side blev der færre selv
stændige landsogne i købstædernes nærmeste omegn, fordi købstæderne
var i vækst og behøvede plads til udvidelser.
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Kommunalreformen

3

af Kim Furdal

Indledning
I den folkelige opfattelse er kommunalreformen blevet ensbetydende
med kommunesammenlægningen, der i 1970 reducerede 993 sogne
kommuner og 86 købstadkommuner til 277 primærkommuner og ned
bragte antallet af amter fra 25 til 14. Nedsættelsen af kommunallovs
kommissionen i 1958 blev indledningen til en række reformer på det
kommunale område, som i tiden omkring 1970 resulterede i et reform
kompleks bestående af en inddelingsreform, en byrdefordelingsreform
og en opgavefordelingsreform.
Oprindeligt lå der alene et ønske om at løse en række problemer i den
kommunale struktur, men i slutningen af 1960erne blev inddelingsrefor
men set som et middel til at styrke det lokale selvstyre ved at lægge en
række statsopgaver ud til kommuner og amter. Klarest blev det for
muleret af daværende kontorchef i Indenrigsministeriet Henning Strøm
i 1968: »Spørgsmålet er: skal vi bevare det kommunale selvstyre gennem
en reform, der skaber levedygtige kommuner, og som kan leve op til
tidens krav, eller skal vi lade stå til og langsomt lade kommunerne miste
enhver indflydelse og derved undergrave det kommunale selvstyre? Sva
ret må være let. Vi skal selvfølgelig tilpasse kommunerne til de opgaver,
der skal løses i dag. Kun derved kan der sikres dem virkelige opgaver at
løse, og kun derved får det mening at tale om en demokratisk opdragelse
i at deltage i styret af disse kommuner«.
Der var også brug for klare argumenter på dette tidspunkt, hvor de
lokale sammenlægningsforhandlinger var godt i gang. Udsigterne til en
kraftig reduktion i antallet af folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlem 
mer og til de geografisk og befolkningsmæssigt langt større kommuner
blev i den folkelige debat ofte taget som udtryk for en centralisering af
beslutningerne. Modstanderne af kommunesammenlægningen fremhæ
vede, at den større fysiske afstand mellem de folkevalgte lokalpolitikere
og befolkningen ville skade nærdemokratiet. Det blev f.eks. formuleret
på følgende måde i en artikel i Fyns Tidende 20.7.1964: »Her er det, at
det nære forhold mellem lederne og deres vælgere i den lille kommune
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er så frugtbart. De ansvarsbevidste ledere møder dagligt deres vælgere
og drøfter deres synspunkter, modtager og lytter til kritik af de trufne
dispositioner og er i stand til på nærmeste hold med det samme at følge
virkningerne af disse, drage erfaringer heraf og træffe nye dispositioner
ud fra disse erfaringer. De enkelte vælgere lever med i, hvad der foregår,
dels fordi det sker uden for deres egen gadedør, og dels fordi de næste
dag på vejen, i butikken eller på værkstedet kan udtrykke deres til
fredshed eller misfornøjelse med det skete til den eller de mænd, de selv
var med til at vælge. Vejen fra vælger til valgt er umiddelbar. Interessen
derfor levende og ikke sløvet af partiapparatets langsommelige vej«.
Det er paradoksalt, at mens inddelingsreformen mødte den største
folkelige kritik, var det byrdefordelingsreformen og opgavefordelings
reformen, som gav anledning til de største politiske brydninger i Folke
tinget. I det følgende betragtes de tre reformer under ét.

Købstædemes problemer
Ved indførelsen af det kommunale selvstyre i 1841 havde Danmark en
befolkning på knap 1,3 mill, mennesker. Heraf var 20% bosat i hoved
staden eller i købstæderne, mens de resterende 80% var bosat i sogne
kommunerne. I i960 var befolkningen vokset til 4,6 mill, mennesker,
hvoraf 47% boede i hovedstaden og købstæderne, de resterende 53% i
sognekommunerne. Tallene afspejler en kraftig befolknings- og er
hvervsmæssig forskydning. Det bondesamfund, som den kommunale
inddeling var skabt i, var med voksende hastighed blevet omdannet til et
industrisamfund med den økonomiske og befolkningsmæssige tyngde i
de større bysamfund. I i960 var således kun 19% af befolkningen be
skæftiget inden for landbruget mod 46% i 1840.
De to kommunale styrelseslove og de gamle sognekommunegrænser
passede kun meget dårligt til denne ændrede virkelighed. Land og by var
ikke længere to fysisk og erhvervsmæssigt adskilte verdener. Siden 1841
var der opstået en række nye bysamfund ude i de tidligere landkommu
ner og omkring købstadkommunerne. I slutningen af 1800-tallet duk
kede stationsbyerne op, og samtidig begyndte købstæderne at vokse ud
over kommunegrænserne. Erhvervsmæssigt havde næringsloven i 1857
ophævet købstædernes monopol på handel og håndværk, om end læbæl
terne omkring købstæderne først blev ophævet i 1920. Industrien stil
lede op gennem 1900-tallet stigende arealkrav. Udviklingen af infra
strukturen muliggjorde, at industrien med fordel kunne benytte sig af
mange landkommuners særdeles favorable betingelser ved salg af bygge142

Iforbindelse med de frivillige kommunesammenlægiinger underskrev parterne
selv sammenlægningsoverenskomster. En afdem er her klar til underskrift den
1.4.1969 mellem repræsentanter for Bryndum og Esbjerg kommuner, og bille
det kunne tyde på, at det er Esbjergs borgmester, Henning Rasmussen (S), der
dirigerer slagets gang. Sammenlægning eller overgivelse? Den tanke har nok
ikke været fjern for sognerådsformænd i tilsvarende situationer (Esbjerg By
historiske Arkiv).

modne grunde, men også at der kunne ske en stigende adskillelse mel
lem industri og beboelse.
Lempelser i adgangen til at gennemføre indlemmelser løste ikke køb
stædernes problemer, tværtimod. Købstæderne blev i den rivende ud
vikling efter 1900 bogstaveligt talt klemt inde af de omliggende sogne
kommuner. Ved folketællingen i i960 var der således forstæder til 60 af
landets 86 købstæder. Købstæderne manglede i stigende grad jord til en
fortsat industri- og boligmæssig udvikling. Resultatet blev, at købstæ
derne ofte måtte afsætte de sparsomme byggegrunde til erhvervsbyg
geri, mens forstadskommunerne i overvejende grad udelukkende an
vendte byggegrundene til villa- og parcelhusbyggeri, uden at der var tale
om en koordinering af byudviklingen mellem købstæderne og deres

omliggende forstadskommuner. Efter 2. verdenskrig blev købstædernes
byudvikling mange steder varetaget af samordningsudvalg og byudvik
lingsudvalg bestående af repræsentanter fra købstaden og forstæderne.
Det hele bar dog præg af, at samarbejdet skete mellem selvstændige
kommunalbestyrelser, som hver især varetog egne interesser. Udlæg
ning og byggemodning af bolig- og erhvervsarealer blev således i høj
grad dikteret af eksisterende kommunegrænser.
Denne »skævvridning« af byudviklingen blev forstærket af de ofte
meget store forskelle i skattegrundlag og skattebyrder i købstæderne og
deres forstæder. De store forskelle betød, at forstadskommunerne trak
de »gode« skatteydere ud fra købstæderne. Visse forstadskommuner ud
viklede sig til rene velhaverkvarterer, men velstandsudviklingen med
førte tillige, at mange funktionærer og arbejdere nu var i stand til at
finansiere egen bolig.
Når forstadskommunerne til stadighed kunne holde et lavere skat
tetryk, hang det sammen med, at dette tiltrak nye gode skatteydere, der
øgede det samlede skattegrundlag. Det er derfor heller ikke overra
skende, at beboerne i forstæderne sædvanligvis strittede voldsomt imod
kommunesammenlægninger eller indlemmelser i købstadkommunerne.
Det har næppe heller været usædvanligt, at tilflyttere blev udspurgt af
kommunekassereren om deres økonomiske og sociale situation. Af af
gørende økonomisk betydning var det, at købstæderne som moderbyer
afholdt en række udgifter, som direkte eller indirekte kom beboerne i de
omliggende sognekommuner til gode. Det drejede sig f.eks. om udgifter
til biblioteksvæsen, fritidsanlæg, idrætsanlæg og museer. Endvidere
havde købstadkommunerne oftest større sociale udgifter, bl.a. til op
førelse af socialt boligbyggeri etc. Det var udgifter, som de omliggende
sognekommuner slet ikke eller kun i ringe grad bidrog til.
Samtidig betød den bymæssige vækst ud over købstadgrænserne, at
det kommunale serviceniveau over for borgerne kunne være meget for
skelligt inden for samme byområde. En flytning fra én kommune til en
anden inden for det samme byområde kunne derfor få økonomiske og
servicemæssige konsekvenser. Kommunegrænserne kunne således be
tyde, at skolebørn havde betydeligt kortere vej til skolen i nabokommu
nen end til kommunens egen skole. De bremsede kort sagt for en koor
dineret og rationel tilrettelæggelse af den kommunale service over for
borgerne.
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Luftfoto af et nyt boligkvarter i Maribo fra begyndelsen af 1960erne. Kvar
teret rummer tidens tre foretrukne boligformer: Boligblokke, rækkehuse og
parcelhuse, og man får et tydeligt indtiyk af den plads, byerne mi krævede til
udviklingsformål (Lolland-Falsters Stiftsmuseum).

Sognekommuneiries problemer
Mens købstæderne oplevede kommunegrænserne som et voksende pro
blem på grund af den økonomiske og befolkningsmæssige vækst, var
rene landkommuner i den situation, at kommunegrænserne virkede
hæmmende som følge af stagnation og i værste fald økonomisk og be
folkningsmæssig tilbagegang. Forklaringen skal findes i landbrugssek
toren, der særligt efter 2. verdenskrig blev præget af en voldsom meka
nisering. Landbruget blev kapitalintensivt, hvor det tidligere var arbejdsintensivt. Resultatet var støt faldende beskæftigelse inden for land
bruget, der kombineret med stigende beskæftigelse og højere lønninger
i byerne førte til en stagnation i eller affolkning af landsognene. Dette
og landbrugets vigende indtægter betød, at skattegrundlaget i mange
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landkommuner ikke længere gjorde det muligt at finansiere de mange
nye opgaver alene. Kun i ekspansive sognekommuner med forstadsbe
byggelse eller med større bymæssig bebyggelse var den enkelte sogne
kommune selv i stand til at honorere de nye krav til socialforsorg, skoleog vejbyggeri. Særligt på skoleområdet var denne udvikling mærkbar.
Skolelovene fra 1937 og 1958 stillede nye og skærpede krav til lands
byskolerne, deres udbud af skolefag, undervisningens indhold samt sko
lernes faciliteter og praktiske indretning. Staten støttede de nye krav til
landsbyskolerne ved forhøjelse af refusionssatserne, men de større skoler
krævede samtidig et stort elevgrundlag, som de mange små sognekom
muner ikke kunne honorere. Som noget nyt åbnede skoleloven af 1937
for, at to eller flere sognekommuner kunne oprette skoleforbund, der
kunne varetage driften af en fælles centralskole. Oprettelsen af skolefor
bund blev en almindelig løsning for mange af de små landkommuner.
Kommunallovskommissionens undersøgelse viste således, at 45 ud af
Præstø Amts 72 sognekommuner var medlem af et skoleforbund.
Modellen fra skoleområdet blev anvendt på andre områder. I Koldingområdet oprettede en række sognekommuner i 1958 et skatteop
krævningsforbund med kontor i Kolding, og det stod for kommunernes
skatteopkrævning. På tilsvarende vis blev en række omsorgsopgaver som
alderdomshjem og hjemmesygepleje i udpræget grad varetaget af to eller
flere sognekommuner i fællesskab.
Udgangspunktet for det danske kommunestyre var, at den enkelte
sognekommune selv varetog de kommunale opgaver, men der var i sti
gende grad kommet et misforhold mellem omfanget af de kommunale
opgaver og de enkelte kommuners økonomiske fundament. For at lappe
på dette forhold måtte opgaverne i et stadigt større omfang varetages af
fælleskommunale institutioner, der forvaltningsmæssigt var undtagelser
fra den generelle regel. Fra statens side søgte man at kompensere ved at
yde større refusioner til kommunerne.

Kommuner og kommunestyre
Indenrigsminister Søren Olesen nedsatte i 1958 en kommunallovskom
mission med henblik på en revision af købstad- og landkommunalloven.
Kommissionen valgte hurtigt at koncentrere sit arbejde omkring en æn
dring af kommunegrænserne. Bag denne vægtning lå også et politisk
ønske om at styrke det kommunale styre ved at flytte de lokale opgaver
og funktioner fra staten ud til kommunerne.
Det hed således i kommissionens betænkning fra 1966: »Det har i det
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hele taget været kommissionens mål med den forestående store reform
at skabe grundlaget for en rationel kompetence- og byrdefordeling in
den for den offentlige forvaltning, således at den demokratiske idé, som
selve kommunestyret er et udtryk for, får den bedst mulige grobund
samtidig med, at landsinteresser i samfundsudviklingen tilgodeses«.
Kommissionens ønske om at styrke lokaldemokratiet var ikke den
eneste årsag til denne glidning i forhold til dens kommissorium. I cen
traladministrationen arbejdede man sideløbende med at forenkle den
offentlige administration og skabe en hurtigere sagsbehandling. Et af
hovedproblemerne var den detaljerede styring af kommunerne og de
mange refusionsordninger. Administrationsrådets formand Viggo Kampmann gjorde det i et brev til økonomiministeren klart, at en forenkling
af den offentlige administration krævede økonomisk og administrativt
bæredygtige kommuner, så det blev muligt at lægge en række sags
områder og konkrete opgaver ud til disse. Den detaljerede styring i
begyndelse af 1960erne var blevet en belastning for centraladministra
tionen. Problemet kunne kun løses ved at overflytte en række opgaver til
kommunerne. Målet for kommissionens arbejde måtte derfor primært
være at skabe grundlag for en ændret byrde- og opgavefordeling mellem
staten og kommunerne.
Derimod beskæftigede kommissionen sig ikke med karakteren og om
fanget af kommunernes fremtidige opgaver. Allerede under kommissio
nens arbejde og Folketingets behandling af bl.a. forslag til lov om revi
sion af den kommunale inddeling blev det skarpt kritiseret, at der i
arbejdet med at skabe bæredygtige kommunale enheder ikke var skabt
klarhed over de fremtidige kommunale opgaver. Kritikerne frygtede, at
der meget hurtigt kunne blive brug for en ny kommunalreform. En
udredning af dette forhold ville givetvis have trukket kommissionens
arbejde urimeligt ud. Kommissionens forslag til størrelsen af de frem
tidige kommuner kom derfor til at hvile på en retrospektiv vurdering af
det nødvendige skattegrundlag til at finansiere de opgaver, staten al
lerede havde pålagt kommunerne, og kommunernes faktiske varetagelse
af disse.
På den baggrund foreslog kommissionen selv, at de fremtidige kom
muner fik en størrelse på ikke under 5-6.000 indbyggere.
Kommissionen anbefalede, at der:
i. blev etableret nye amtskommuner fælles for både sognekommuner og
købstadkommuner.
2. skete en regulering af kommunegrænserne omkring byerne, så be-
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folknings- og erhvervsmæssigt samhørende bysamfund kom til at ud
gøre én kommune og
3. blev etableret større og bæredygtige kommuner, som kunne skabe
grundlag for en selvstændig varetagelse af kommunale opgaver.
Kommissionen anbefalede endvidere, at der blev oprettet en kommu
nalreformkommission, der skulle forestå den faktiske gennemførelse af
de omfattende sammenlægninger. På den ene side viste kommunallovs
kommissionens erfaringer, at det var muligt at gennemføre kommune
sammenlægninger på frivillig basis. I perioden 1962 til 1966 var det
således lykkedes at gennemføre sammenlægninger af 398 sognekommu
ner til 118 nye kommuner. På den anden side viste erfaringerne, at
kommunerne i spørgsmål om sammenlægninger eller ved revision af
grænserne omkring købstadkommunerne oftest var dikteret af kommu
nalegoistiske grunde. Kommunallovskommissionen lagde desuden vægt
på, at forslagene til de nye »primærkommuner«, som kommunerne
fremover skulle kaldes, i videst muligt omfang opnåede lokal opbakning.
For at få gennemført kommunesammenlægningerne inden for en over
skuelig fremtid foreslog kommunallovskommissionen 1. april 1969 som
endelig frist for kommunalreformkommissionen til at indsende forslag
om nye primærkommuner til indenrigsministeren. Kommissionen an
befalede endvidere den 1. april 1970 som ikrafttrædelsestidspunkt.

Kommimesammenlæfflingen
Kommunallovskommissionens forslag blev enstemmigt vedtaget i Fol
ketinget den 3. juni 1967, hvorefter det praktiske arbejde kunne tage sin
begyndelse. Kommunalreformkommissionen skulle fremsætte forslag til
indenrigsministeren om etablering af nye amtskommuner og om revi
sion af den kommunale inddeling omkring byerne. Forud for indenrigs
ministerens godkendelse skulle kommissionens forslag først sendes til
høring i de berørte kommuner, som kunne gøre skrifdig indsigelse.
Endvidere skulle kommissionen virke til fremme for en ændret kommu
neinddeling i resten af landet. På baggrund af de hidtidige erfaringer var
der et begrundet håb om, at arbejdet kunne foregå på frivillig basis. Kun
Retsforbundets repræsentant i kommissionen, Kr. Rykind Eriksen, ud
trykte sin tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at reducere antallet
af kommuner - og dermed kommunalbestyrelser - på frivillig basis. På
grund af de særlige problemer i hovedstadsområdet og omkring de tre
største byer, Odense, Århus og Aalborg, skulle deres problemer gøres til
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Kommunesammenlagiingeme omkring de store bysamfund voldte problemer,
og der måtte en sarlig lovgivning til, før mange omegnskommuner med en god
økonomi lod sig tvinge ind i fallesskab med storbyer, hvis økonomiske forhold
var betydeligt ringere. Her står storebror - personificeret i Odenses borgmester
Holger Larsen (S) - klar til at afhente kassebeholdningen hos sognerådsfor
mand Lennart Larson (V) i Pårup Kommune uden for Odense den 1.4.197 o
(Stadsarkivet, Odense).

genstand for en særlig undersøgelse, og forholdene ordnes ved en sær
skilt lov.
Ét forhold var utvivlsomt medvirkende til, at de fleste sammenlæg
ninger forløb relativt smertefrit og frivilligt. De fleste sogneråd er
kendte, at sammenlægningen ville komme uanset, om de ønskede den
eller ej, og det gjaldt i stedet om at hente de mulige økonomiske gevin
ster hjem ved en frivillig sammenlægning. For mange rene landkommu
ner gjaldt det således om at blive lagt sammen med en købstad, hvor der
var det fornødne skattegrundlag. Som et tidligere sognerådsmedlem ud
trykte det, nytter det ikke at lægge to tomme tegnebøger sammen.
Trods dette stødte den praktiske gennemførelse ind i en række økono
miske, sociale og ikke mindst kulturelle barrierer. Specielt voldte sam
menlægningerne omkring de større købstæder problemer. Mange for-
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stadskommuner til købstæderne mente, at de på grund af deres økono
miske udvikling og det stærkt voksende skattegrundlag selv var bedst til
at varetage de nye kommunale opgaver og den nødvendige planlægning.
Endvidere mente Foreningen af Bymæssige Kommuner, som repræsen
terede forstadskommunernes synspunkter, at de større fælles problemer
kunne løses ved et samarbejde mellem købstæderne og forstadskommu 
nerne. Andre forstadskommuner med en meget lav skatteprocent i for
hold til købstadkommunen foretrak at bevare deres selvstændighed for
at opretholde det forhold mellem kommunens service og indtægter, som
de fandt rimeligt. Tonen og polemikken blev skærpet, da Købstadfore
ningen i 1965 udsendte sit forslag til en ændring af kommunegrænserne
omkring købstæderne, »Købstædernes fremtidige grænser«, som bl.a.
indeholdt særdeles store arealkrav til de omliggende sognekommuner.
Jyllands-Posten betegnede forslaget som et stort anlagt erobringstogt
fra købstædernes side, mens indenrigsminister Hans Hækkerup beteg
nede det som chokerende, at oplægget bl.a. opererede med en sammen
lægning af Aalborg og Nørresundby. I stedet opfordrede han parterne til
samarbejde og forhandlinger. Der var noget at tale om.
Særligt kom debatten til at dreje sig om forholdene vedrørende de tre
største provinsbyer, Odense, Aalborg og Århus. Trods forhandlinger
mellem de involverede kommuner lykkedes det ikke at opnå noget for
handlingsresultat for de tre områders vedkommende. I stedet anbefalede
kommunalreformkommissionen, at kommuneinddelingen for de tre
byer fulgte lovens hovedprincip »ét bysamfund, én kommune« og fore
slog på den baggrund en ny kommuneinddeling, som sikrede de tre byer
arealer til den fremtidige byudvikling. Den 23. maj 1969 blev lov om
revision af den kommunale inddeling i Århus, Odense og Aalborg
byområder vedtaget af Folketinget med 115 stemmer for og 11 imod.
Kommissionens arbejde og lovudkast omfattede ikke København og
Frederiksberg kommuner, hvor der ikke skete nogen ændring i den
kommunale struktur. De to kommuner varetager således stadig såvel
kommunale som amtskommunale opgaver. Når de to kommuner ikke
blev inddraget i kommunesammenlægningen i 1970, skyldtes det ikke, at
de havde anderledes problemer end i resten af landet, men at en sam
menlægning efter princippet »ét bysamfund, én kommune« ville ind
drage så store områder, at de decentrale ideer og det lokale selvstyre ville
gå tabt. Problemerne i hovedstadsområdet førte til, at regeringen i 1970
nedsatte et hovedstadsreformudvalg, som skulle udarbejde et forslag til
en reform. Udvalgets betænkning fra 1971 anbefalede, at der som noget
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nyt blev oprettet et overordnet organ, et hovedstadsråd, til at varetage
den fælles planlægning i hele hovedstadsområdet. Betænkningen dan
nede med enkelte ændringer baggrund for en lov fra 1973. Hovedstads
rådet fik til opgave at varetage en række planlægningsopgaver og koordi
nerende funktioner i de to kommuner samt Frederiksborg, Roskilde og
Københavns amtskommuner.
Foruden den økonomisk betingede modstand stødte kommunalrefor
men ind i mere lokalt kulturelt betinget modstand. Ved årsmødet i Køb
stadforeningen i 1966 formulerede indenrigsminister Hans Hækkerup
det klart, at en sammenlægning af Aalborg og Nørresundby ville føre til
borgerkrig i Nordjylland. Borgerkrig blev det ikke til, men Købstadfore
ningens forslag om at lægge de to købstæder ved Limfjorden sammen til
en storkommune førte allerede ved et ekstraordinært møde i foreningen
i 1965 til en skarp protest fra Nørresundbys borgmester Robert Christi
ansen. Endelig spillede protester mod statens indgriben over for sog
nene kombineret med andre lokale forhold en ikke uvæsentlig rolle. Det
var f.eks. tilfældet ved Kolding, hvor Dalby Kommune førte en energisk
kamp mod en sammenlægning med Kolding. Sognerådsmedlem Viggo
Nielsen fra Dalby beskrev det således: »Ja, de [Indenrigsministeriet]
havde nogle grove skitser, men uden vores vidende, og det var det, der
gjorde, at vi startede en kampagne mod Kolding. Samtidig med, at jeg
var tilhænger af at gå til Kolding, så ville vi ikke have, at der var nogle
fremmede, der gik og delte vores arealer op. Det fik vi ikke meget at vide
om på det tidspunkt, idet man meget ofte i en by, også i Kolding, havde
den overbevisning, at når de talte, så var det nu engang sådan. Vi har lidt
meget af sådan en slags, man kan godt kalde det mindreværdskompleks.
Vi ville absolut ikke acceptere, at vi var mindre værd i Dalby, og vi havde
mange sager, hvor vi har kørt tilsvarende løb, når jeg nu går tilbage i den
gamle periode«.
Det stod på et tidligt tidspunkt klart, at det ikke ville være muligt at få
alle kommunesammenlægninger færdige til 1. april 1970, med mindre
man greb ind. Indgrebet kom med lov om ændring af lov om revision af
den kommunale inddeling af 24. marts 1969. Loven bestod af to dele,
dels en inddeling af landet i 14 nye amtskommuner til erstatning for de
tidligere 25 amter, dels en stramning af kommunalreformkommissio
nens kommissorium. Kommissionen skulle ifølge loven ikke længere
virke til fremme af større primærkommuner, men direkte arbejde for
etableringen af større og mere bæredygtige kommuner. For at sikre
denne målsætning bemyndigede loven indenrigsministeren til at gen151

nemføre ændringerne i den kommunale inddeling efter kommissionens
indstilling. Den paragraf gav reelt indenrigsministeren mulighed for at
tilsidesætte kommunalbestyrelsernes eventuelle indsigelser mod kom
missionens sammenlægningsforslag. Trods de mange lokale forhand
linger, der ofte blev ført til den u. time, lykkedes det alligevel at få
brikkerne på plads. Indenrigsminister Poul Sørensen, der havde gjort et
stort politisk arbejde over for VKR-partiernes græsrødder for at få refor
men gennemført, nåede ikke at opleve resultatet. Poul Sørensen døde
den 29. juni 1969 midt i arbejdet med at færdiggøre reformen. I stedet
blev det indenrigsminister H.C.Toft, som den 27. februar 1970 kunne
skrive under på »Bekendtgørelse om landets inddeling i amtskommuner
og kommuner«, der satte et foreløbigt punktum for sammenlægnings
debatten.

Kommimernes styrelse
»Den nye styrelseslov kan altså nok betegnes som en reform, men ikke
som en revolution. Ændringerne i den kommunale inddeling kan der
imod bedst betegnes som en revolution, og derfor burde man være gået
langt mere radikalt til værks med styrelsesloven end tilfældet er«. Dette
synspunkt fremførtes i 1970 af universitetslektor Ejler Koch i tidsskriftet
Danske Kommuner, der nu havde erstattet Købstadforeningens Tids
skrift og Sognerådstidende. Den nye kommunale styrelseslov kom ikke
til at betyde noget brud. På mange punkter genfinder man i lov om
kommunernes styrelse af 31. maj 1968 paragraffer fra de to foregående
kommunale styrelseslove. Særligt på tre punkter betød loven dog en
reform. Mest synlig var sammenlægningen af de to styrelseslove til én
for både land-, by- og amtskommuner. Loven betød den endelige op
hævelse af det gamle administrative skel, hvor sognerådene indtil 1970
var underlagt amternes tilsyn, mens købstæderne var under Indenrigs
ministeriets tilsyn. Med styrelsesloven fra 1968 var samtlige primær
kommuner underlagt tilsynsrådene.
I forhold til det tidligere kasse- og regnskabsudvalg fik det nye økono
miudvalg en række nye beføjelser, der i højere grad end tidligere skulle
sikre planlægning og koordinering af de enkelte kommuners økonomi
ske aktiviteter. Ifølge styrelseslovens § 18 skulle økonomiudvalget »fore
stå kommunens kasse- og regnskabsvæsen og have indseende med de
finansielle og forvaltningsmæssige forhold inden for samtlige kommu
nens administrationsområder«. Udvalgets erklæring skulle indhentes
om enhver sag vedrørende kommunens økonomiske og administrative
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forhold, inden den forelagdes kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget
skulle udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år,
og udvalget kunne i den anledning pålægge de øvrige udvalg at komme
med bidrag til årsbudgettet. I den forbindelse havde økonomiudvalget
til opgave at foretage en koordination og korrektion af udvalgenes bi
drag ud fra en samlet vurdering af kommunens økonomi. Endvidere
skulle økonomiudvalget udarbejde forslag til investerings- og finansi
eringsplaner, som skulle vedlægges årsbudgettet. Disse vidtstrakte be
føjelser fik i de første år nogle kommunalpolitikere til at betegne økono
miudvalget som et »politbureau«.
Den planlagte ændrede byrde- og opgavefordeling kunne ikke undgå
at få betydning for statens samlede økonomiske politik. Det var derfor
vigtigt for staten at have et styringsmiddel, der kunne sikre en vis koor
dinering af statens og kommunernes økonomiske politik, gennem et
tilsyn med kommunernes dispositioner. Der skulle bl.a. derfor nedsættes
et tilsynsråd i hvert amt, som foruden amtmanden, der var formand,
bestod af fire amtsrådsmedlemmer. Statens styring af kommunerne er
sikret i styrelseslovens § 47, stk. 2, der giver indenrigsministeren til
ladelse til at fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af tilsynsråde
nes beføjelser. Kommunerne skal efter 1968-lovens bestemmelser såle
des indsende deres årsbudgetter og årsregnskaber til tilsynsmyndighe
derne. Kommunerne kan ikke optage eller overtage lån uden tilsyns
rådets godkendelse. Dog kan kommunerne uden godkendelse disponere
over en vis kassekredit. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ikke for
pligte kommunen ved kaution eller andre former for økonomisk garanti
uden tilsynsrådets godkendelse. Kommunen kan ikke sælge, købe eller
pantsætte fast ejendom uden tilsynsrådets samtykke. Endvidere kræver
mellemkommunalt samarbejde, der indskrænker de enkelte kommunal
bestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, tilsynsrådets godkendelse.
Ved siden af kontrollen af kommunernes økonomiske dispositioner skal
tilsynsrådet sikre, at kommunalbestyrelserne ikke foretager dispositio
ner, der strider mod gældende lovgivning. § 61 giver derfor tilsyns
rådene bemyndigelse til at sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud
af kraft, hvis den strider mod lovgivningen.
Refusionerne løber løbsk
For at forstå byrdefordelingsreformen i 1970 er det nødvendigt at se på
refusionssystemet mellem staten og kommunerne, udligningen kommu
nerne imellem og væksten i statens udgifter til refusionsordningen.
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Økonomisk var sognekommunernes handlefrihed bundet af kommunenens beskatningsgrundlag. De små sognekommuner gav et begrænset
skattegrundlag, der lagde en dæmper på sognekommunernes økonomi
ske aktiviteter. En af de væsentligste faktorer bag kommunalreformen
skal findes i den eksplosive vækst i de sognekommunale opgaver efter i.
verdenskrig, særligt inden for udgiftsområder som social-, skole- og
vejvæsen. Det var en lovgivning, der ikke lod sig føre ud i livet i de
mange små landkommuner, hvis de ikke blev fulgt op af omfattende
økonomisk støtte fra statens side.
Økonomiske virkemidler var effektive ved gennemførelsen af enkelte
lovgivningskomplekser, men på længere sigt havde de en række util
sigtede effekter. Først og fremmest svulmede antallet af refusionsord
ninger kraftigt op. I 1966 opgjorde et embedsmandsudvalg antallet af
refusionsordninger til 90. Samtidig betalte staten en stadig større del af
de samlede offentlige drifts- og anlægsudgifter. I 1930 udgjorde statens
andel knap 50%, mens den i 1965 var oppe på 72%. I samme periode
faldt kommunernes andel af udgifterne fra 45% til 23%. I alt udbetalte
staten i 1965/66 knap 4,7 milliarder kr. til kommunerne, hvilket ud
gjorde ca. 45% af samtlige kommunale indtægter og 40% af statens
samlede drifts- og anlægsudgifter. Dertil kom den mellemkommunale
refusionsordning, der samme år formidlede 500 mill. kr. Det var en
størrelsesorden, som rejste en række problemer for staten og kommu
nerne.
Først og fremmest forhindrede refusionsordningerne staten i at føre
en effektiv finanspolitik, fordi en væsentlig del af statens udgifter var
bundet til dispositioner, der allerede var foretaget, og som ikke direkte
var underlagt statens styring. Samtidig forhindrede de store refusions
udgifter staten i at disponere på anden måde. Kommunernes udbygning
af de kommunale biveje forhindrede således staten i at anvende pengene
til udbygning af motorvejsnettet. De mange refusionsordninger kunne
heller ikke undgå at føre til en mere eller mindre kreativ spekulation i de
mange ordninger. Fra flere sider blev det stærkt kritiseret, at delingen i
en besluttende og en finansierende myndighed førte til, at der ikke altid
blev disponeret på en økonomisk ansvarlig måde. Bl.a. påpegede kriti
kerne, at statens refusioner på 85% af lærerlønningerne førte til et uøn
sket overforbrug af lærertimer i kommunerne. Ofte var kommunens
andel mindre end skatteindtægterne fra lærerne, så det samlede resultat
for kommunen var et overskud, hvis lærerne ellers boede i kommunen.
Mere afgørende blev det fremhævet, at refusionsordningerne primært
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gavnede de velstillede kommuner, der havde råd til at finansiere den
sidste del af udgifterne. Refusionsordningerne var på denne måde med
til at uddybe forskellene mellem de rige og fattige kommuner. Endvi
dere blev det fremhævet, at de mange detaljerede forskrifter, der fulgte
med refusionsordningerne, reelt betød, at kommunalbestyrelserne
handlede på statens vegne.
Som følge af refusionsordningernes voksende andel af statsbudgettet
og statens problem med at foretage en afvejning og prioritering af den
offentlige aktivitet nedsatte regeringens økonomiudvalg i 1963 et em
bedsmandsudvalg, der skulle kulegrave problemerne. Arbejdet resulte
rede i 1968 i betænkningen om statens refusioner af kommunernes ud
gifter. Udvalget kom ikke med nogen model for en grundlæggende æn
dring af refusionssystemet, men tilkendegav, at refusionssystemet var
nøje forbundet med kommunestrukturen, og at en reform af byrdefor
delingen måtte tilpasses ændringer i kommunegrænserne og opgavefor
delingen mellem staten og kommunerne.
I 1969 var arbejdet med kommunesammenlægningen så fremskredet,
at det var muligt at gennemføre en reform af byrdefordelingen. Den 22.
januar 1969 fremlagde indenrigsminister Poul Sørensen derfor et forslag
til lov om ændringer i de forskellige lovbestemmelser om statstilskud og
refusioner til kommunerne. Målsætningen var for det første en bedre
økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner. For det andet
en større overensstemmelse mellem kompetence og økonomisk ansvar,
så der i kommunerne skete en bedre prioritering af de offentlige op
gaver. Dette skulle ske ved enten helt at fjerne refusionerne eller ved en
nedsættelse, så de i princippet ikke oversteg 50%. For det tredje skulle
der tilvejebringes en forenkling af refusionssystemet. Endelig overtog
staten de udgifter, overvejende sociale pensioner, som kommunerne in
gen indflydelse havde på, og som blev fordelt via det mellemkommunale
refusionsforbund. 1969-loven nedlagde samtidig refusionsforbundet.
Som kompensation for de reducerede refusioner indførte loven to for
mer for generelle tilskud til kommunerne. Et tilskud beregnet efter
såkaldt objektive kriterier og et beløb, som indenrigsministeren fordelte
til de vanskeligst stillede kommuner. Samlet skulle reformen være neu
tral over for kommunerne, så besparelserne på refusionerne blev ført
tilbage til kommunerne som generelle tilskud. Indenrigsminister Poul
Sørensen pointerede ved fremlæggelsen, at byrdefordelingen til stadig
hed måtte tilpasses det videre arbejde med opgavefordelingen, og at der
således var tale om en løbende proces.
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Her var store økonomiske interesser på spil. Betænkningen bemær
kede således, at en byrdefordelingsreform ville betyde en omlægning af
de økonomiske tilskud mellem kommunerne og landsdelene, hvilket
også slog igennem i Folketingets debatter. Alens folketingsdebatterne
om kommunesammenlægningen og den kommunale styrelseslov var
præget af en generel enighed om mål og midler, kom de politiske mod
sætninger for alvor til udbrud under Folketingets diskussioner om de
nye bloktilskud. Alene indlæggenes antal og længde vidner om dette.
Mens debatterne om den kommunale styrelseslov og kommunesam
menlægningen fylder henholdsvis 13 og 26 sider i Folketingstidende,
måtte der 80 sider til at gengive debatterne om de generelle tilskud til
kommunerne. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstresoci
alisterne angreb regeringens forslag til en »objektiv« fordelingsnøgle
for ikke at få den tilsigtede virkning, nemlig en udjævning mellem de
rige og fattige kommuner og landsdelene. Det var vanskeligt at tage
stilling til forslaget, når man ikke kendte mere til den fremtidige op
gavefordeling. Den ophidsede debat kulminerede, da Socialistisk Folke
parti udvandrede fra salen før afstemningen. Forslaget til lov om ge
nerelle tilskud til kommunerne blev imidlertid vedtaget den 30. maj
1969 med regeringens 88 stemmer mod 45. Allerede året efter blev de
stærkt omdebatterede generelle tilskud på basis af objektive kriterier
fjernet. I stedet indførte den nye lov et tilskud baseret på kommunernes
skattegrundlag. Med kommunesammenlægningsreformen, den nye sty
relseslov og byrdefordelingsreformen var fundamentet lagt for en op
gavefordelingsreform mellem stat, amter og kommuner.
Opgavefordelingsrefomen
Det fastsloges i kommunallovskommissionens betænkning, at gennem
førelsen af en kommunalreform i et vist omfang ville »nødvendiggøre en
omlægning af opgavefordelingen og byrdefordelingen mellem staten og
kommunerne, og fastlæggelsen af en ny kommunestruktur og en ny
kommuneinddeling efter de angivne retningslinier vil i det hele åbne
nye perspektiver i arbejdet for tilrettelæggelsen af en mere hensigts
mæssig fordeling af opgaver og ansvar mellem staten og kommunerne«.
Meget betegnende skiftede byrdefordelingsudvalget i 1970 navn til
»opgavefordelingsudvalget«. Indenrigsminister Poul Sørensen udtrykte
under folketingsdebatten den 16. oktober 1968, at overførelsen af op
gaver måtte blive en løbende proces, der skulle afvikles i løbet af
1970erne.
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Den årlige skatteligning var en af de tilbagevendende begivenheder for sog
nerådets medlemmer. Her er det sognerådet i Sdr.Bjert, der er i gang med
ligningen i 1967, bistået af et skatterådsmedlem. Efter kommunalrefonnen
blev arbejdet i alt væsentligt overtaget afprofessionelle. (Kolding Stadsarkiv).

Hovedmålsætningen i 1970ernes opgavefordelingsreform var et ønske
om, at de offentlige opgaver skulle løses så tæt på befolkningen som
muligt. Opgaverne skulle i videst muligt omfang varetages af kommu
nerne, og hvor dette ikke var økonomisk muligt, eller hvor opgaverne
krævede et samarbejde hen over kommunegrænserne, af amtskommu
nerne. Samtidig var det hensigten at gøre opgavefordelingen så »ren«
som muligt, hvilket vil sige, at der i princippet kun skulle være én an
svarlig myndighed til at planlægge og udføre en opgave. Da disse mål
sætninger var nøje forbundet med kommunernes økonomiske mulig
heder, var det hensigten sideløbende at revidere byrdefordelingen i takt
med den ændrede opgavefordeling. I efteråret 1970 udkom redegørelsen
»Opgavefordelingen mellem staten og kommunerne«, der havde karak
ter af en status over de allerede opnåede resultater og en redegørelse for
de planlagte initiativer. Redegørelsen gjorde det klart, at det på grund af
opgavefordelingens mangesidige karakter ikke var muligt at foretage en
samlet kommissionsbehandling. Arbejdet ville fremover foregå i de en
kelte ministerier i reglen i form af særlige kommissioner eller udvalg.
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Endvidere beskæftigede redegørelsen sig med de problemer og spørgs
mål, der ville opstå i forbindelse med realiseringen af målsætningen.
Siden redegørelsen fra 1970 er der sket en række ændringer i op
gavefordelingen i kraft af en række lovgivningskomplekser, der har gjort
1970erne til de store og gennemgribende reformers årti. På socialom
rådet betød først og fremmest sygesikringsloven og bistandsloven fra
henholdsvis 1971 og 1974 en markant forbedring på det sociale område.
Sygesikringsloven medførte nedlæggelse af de anerkendte sygekasser,
hvis opgaver fremover skulle varetages af amtskommunerne. Bistandslo
ven samlede en række sociallove. I stedet indførte loven det såkaldte
»enstrengede system«, hvor i princippet al sagsbehandling for den en
kelte foregår i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger. Vejen for
reformen var banet med den sociale styrelseslov i 1970, der påbød kom
munerne at oprette en social- og sundhedsforvaltning under ledelse af
det sociale udvalg. Samtidig gjorde bistandsloven kommunerne ansvar
lige for en række sociale institutioner. Inden for den fysiske planlægning
skete der en integration af arealplanlægningen i den kommunale ad
ministration med lov om lands- og regionsplanlægning og lov om kom
muneplanlægning fra henholdsvis 1973 og 1975. Det var reformer, der
betød et permanent planlægningsarbejde mellem stat, amter og kommu
ner. Reformerne medførte ikke en entydig decentralisering af opga
verne. Parallelt med decentraliseringen skete der på en række områder
en centralisering. Det var bl.a. tilfældet med de kommunale sygehuse og
kommunale gymnasieskoler, der i henholdsvis 1969 og 1973 overgik til
amterne.
En vurdering af opgavefordelingsreformen kan foretages på mange
måder, men set i relation til den politiske målsætning, at lægge vareta
gelsen af de offentlige opgaver så tæt som muligt på de mennesker, de
vedrører, må reformen betragtes som en succes. Allerede 10 år efter blev
ca. 70% af de samlede offentlige opgaver administreret af kommunerne.
Danmark er dermed et af de lande i Vesteuropa, der har den mest decen
traliserede offentlige opgavevaretagelse. Samtidig har reformerne op
gennem 1970erne medvirket til at »synliggøre« den offentlige admini
stration i befolkningen.

Styringsproblemer
Det var udgiftskrævende reformer, som blev søsat i 1970erne. De var
imidlertid blevet til i kølvandet af 1960ernes højkonjunktur. Overførslen
af opgaver og en udvidelse af det kommunale serviceniveau betød i
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Omslagsteglting til Bjæsken - det nordjyske modstykke til Blæksprutten - 1984
af Chr.Hansen. Billedet viser nogle af Vendsyssels borgmestre, der i 300-året
for Holbergs fødsel er spændt for regeringens vogn, styret af indenrigsminister
Britta Schall Holberg. En satirisk fremstilling af Schliiter-regeringens be
grænsninger i kommunernes økonomi.

første halvdel af 1970erne en vækst i de offentlige udgifter på ca. 5% pr.
år i gennemsnit. Fra 1970 til 1990 voksede kommunernes samlede ud
gifter fra ca. 21% af bruttonationalproduktet til ca. 35%. Allerede i 1973
konstaterede Perspektivplan II en kraftig vækst i de kommunale udgifter
og advarede mod en fortsat uhæmmet vækst. PPII anbefalede derfor, at
der snarest muligt blev etableret et budgetsamarbejde mellem staten og
kommunerne. Med den ændrede byrde- og opgavefordeling har kom
munerne fået en langt større betydning for samfundsøkonomien. For
staten rejste decentraliseringen en række spørgsmål vedrørende styrinJ59

gen af den samlede offentlige aktivitet. I en tid med en stram finans
politik er det et problem, at beslutningerne angående en væsentlig del af
de offentlige udgifter træffes af 277 uafhængige kommunalbestyrelser.
Hvis der skal føres en effektiv finanspolitik, er det nødvendigt med en
række statslige styringsinstrumenter over for kommunerne eller et sam
arbejde mellem staten og kommunerne om størrelsen af de samlede
offentlige indtægter og udgifter.
Allerede ved inddelingsreformens gennemførelse blev denne pro
blemstilling bragt ind i den politiske diskussion. For at bremse for kom
munernes overvejende lånefinansierede investeringer udsendte inden
rigsministeren den i. april 1970 et cirkulære om kommunernes låntag
ning og økonomiske planlægning, der pålagde tilsynsrådene at tilstræbe
en reduktion af kommunernes samlede låntagning og en forøgelse af
deres selvfinansiering. Cirkulæret førte ikke uventet til skarpe reaktioner
fra kommunerne i deres blad Danske Kommuner. Som svar på kommu
nernes kritik begrundede økonomiminister Poul Nyboe Andersen cir
kulæret med kommunernes meget lave grad af selvfinansiering sammen
lignet med staten. Det øgede kommunale selvstyre måtte ifølge Poul
Nyboe Andersen ikke anvendes til en økonomisk aktivitet, der gik mod
hensynet til den samlede økonomi. Økonomiministeren lagde dermed
op til, at der i højere grad end tidligere skulle ske en økonomisk plan
lægning i kommunerne og en større grad af samordning mellem statens
og kommunernes økonomiske politik. Cirkulæret blev starten til en læn
gere diskussion om decentralisering contra statslig styring. Departe
mentschef i Indenrigsministeriet J.H.Zeuthen pointerede, at kommu
nalbestyrelsesmedlemmerne efter kommunesammenlægningen var
kommet i en ny rolle, hvor de ikke alene havde et ansvar over for deres
vælgere, men også over for samfundsøkonomien. Blot nogle få år før
spåede universitetslektor Ejler Koch, at kommunerne meget let kunne
ende som statens forlængede arm.
Siden 1970 har staten anvendt flere former for styringsinstrumenter
for at dæmpe de kommunale udgiftsstigninger. Styringsinstrumenterne
- fastsættelse af standarder og normer, refusionsordninger, skatteloft og
»forhandlingsøkonomi«, hvor staten og kommunerne indgår bindende
aftaler - giver hver for sig staten større eller mindre muligheder for at
tilpasse det samlede offentlige forbrug i forhold til samfundsøkonomien.
Samtidig lurer faren dog for, at statens styring lægger så snævre bånd på
den kommunale aktivitet, at man gradvis vender tilbage til den detail
styring, som kommunalreformen var en reaktion imod.
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Fra fattigforsorg til socialpolitik

4

Kommunal socialforsorg fra 1800-tallet til i dag
Af Inge Bundsgaard og Peter Korsgaard

Omsorgen for samfundets fattige og udstødte har altid været en opgave,
der især påhvilede de nære relationer: familien, husbonden, landsbyfæl
lesskabet, lavet og det lokale samfund som sådan. Længe vedblev det at
være en rent privat opgave, men da det offentlige tog sagen op, blev det
overladt det begyndende lokale selvstyre at løse problemerne.

Fra betleri til fattigforsorg
Det er tankevækkende, at fattigforsorgens rødder er at finde i forord
ninger og love, der var rettet mod betleriet. For de fattige, som familien,
husbonden eller landsbyen ikke tog sig af, var det at tigge en fuldt ud
anerkendt måde at klare dagen og vejen på. I løbet af 1500- og 1600årene antog betleriet imidlertid et sådant omfang, at myndighederne
begyndte at føle det som en trussel mod den herskende lov og orden og
greb derfor regulerende ind. At tigge blev forbeholdt de, der på grund af
alder eller svagelighed ansås for værdige, og samtidig udviklede der sig
den praksis, at de alene måtte tigge i det område, hvor de hørte hjemme.
Arbejdsføre fattige måtte til gengæld ikke tigge. De skulle under trussel
om hårde straffe eller ved tvang sættes til produktivt arbejde.
Hermed blev to principper, som skulle vise sig at få en meget lang
levetid i dansk socialforsorg, lovfæstet, nemlig inddelingen af de fattige
efter graden af værdighed og det lokale samfunds pligt til at forsørge
sine egne fattige.
I løbet af 1600-tallet blev de store skarer af omvandrende hjemløse
tiggere et stadigt mere påtrængende problem. I 1708 fandt regeringen
det derfor nødvendigt at udstede en forordning, der fremover forbød alt
tiggeri i Danmark. Til gengæld skulle de lokale beboere være forpligtet
til at understøtte deres egne værdigt trængende. I hvert sogn skulle der
oprettes fattigkommissioner bestående af præsten og tre-fire medhjæl
pere udpeget blandt de »vittigste og bedste sognemænd«, som under
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ansvar over for herredets fattiginspektører skulle sørge for den praktiske
gennemførelse af forordningen. Her finder vi de første spirer til det
senere lokale selvstyre. Midlerne til fattigforsørgelsen skulle først og
fremmest komme gennem gaver og frivillige bidrag, bl.a. skulle menig
hederne under præstens opsyn tegne sig for bestemte bidrag.
Selv om hensigten med forordningen var at komme tiggeriet til livs,
indvarslede den samtidig begyndelsen til en samlet fattiglovgivning,
hvor det offentlige påtog sig et medansvar for at afhjælpe fattigdomspro
blemet gennem en organiseret fattigforsørgelse.
Det kneb imidlertid at få lovens intentioner ført ud i livet. De »frivil
lige« gaver flød ikke slet så rigeligt som forudsat. Familien, landsbyen og
i købstæderne lavene vedblev gennem hele 1700-tallet at være nok så
vigtige formidlere af hjælp og omsorg som den nye fattigforsørgelses
ordning.

180 o-tallets fattigforsorg
Fra slutningen af 1700-tallet voksede befolkningen kraftigt. Samtidig
fulgte i kølvandet på de store landboreformer en gradvis opløsning af
landsbyfællesskaberne og dermed også af den gensidige hjælp, de havde
ydet. I byerne fandt en tilsvarende udvikling sted i takt med, at lavene
mistede deres betydning. Da befolkningstilvæksten først og fremmest
faldt på de laveste socialgrupper, blev resultatet voksende sociale skel og
problemer. Uden at kunne sætte præcise tal på antallet af fattige, er det
blevet skønnet, at udover de regelmæssige almissenydere havde 6-8% af
landbefolkningen behov for lejlighedsvis forsorg.
De voksende sociale problemer kombineret med økonomisk bedre
tider førte til, at regeringen omkring århundredskiftet atter tog fattig
spørgsmålet op til behandling. Resultatet blev for landdistrikterne regle
mentet for fattigvæsenets indretning af 1803, som skulle komme til at
danne grundlag for den sociale forsorg gennem det meste af 1800-tallet.
Fattigreglementet var på mange måder en fortsættelse af forordnin
gen af 1708. Den væsentligste forskel var, at de lokale fattigkommissio
ner nu blev sikret visse indtægter at arbejde med.
Reglementet slog fast, at gamle og syge var berettigede til fuld hjælp,
ligesom forældreløse børn skulle sikres ophold, indtil de selv kunne tjene
til føden. Arbejdsduelige skulle til gengæld kun hjælpes så meget, at de
ikke tiggede, men ikke mere, end at de fortsat ville være motiverede til at
søge arbejde. Endvidere bestemte reglementet, at fattige skulle forsør
ges i det sogn, hvor de var født og opdraget, eller hvor de de sidste tre år
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»enten bestandig eller dog i længere tid end på noget andet sted« havde
opholdt og ernæret sig.
I hvert enkelt tilfælde var det den lokale fattigkommissions opgave at
vurdere behov og trang, fordele udgifterne på borgerne og indsamle og
fordele hjælpen.
Hvorvidt reglementet i praksis betød bedre vilkår for de fattige, er
uvist. Nogle steder reagerede man tilsyneladende prompte på det nye
reglement og specielt på bestemmelserne om forsørgelseskommunen.
Allerede et halvt år efter reglementets ikrafttræden skrev stiftamtmanden over Århus Stiftamt, kammerherre Morgenstierne, således til Dan
ske Kancelli, at det i Århus Amt var et udbredt fænomen, at beboerne i
et fattigdistrikt i enighed besluttede at udvise alle de fattige, der boede
til leje, for at de ikke efter tre års forløb skulle ende med at kunne kræve
understøttelse i sognet. Samme omsorg for de offentlige midler udviste
man også i Grundfør Sogn, hvor samtlige husejere i god forståelse med
sognepræsten indgik en kontrakt om ikke at indtage eller leje ud til
udefrakommende, sognet uvedkommende personer, som kunne ende
med at falde sognet til byrde. Ifølge kontrakten måtte sognets beboere
kun leje ud til personer, som var i besiddelse af en godkendelse fra
fattigkommissionen. Overtrådte nogen kontrakten, skulle vedkom
mende betale en dagbøde til fattigkassen på 12 skilling, et beløb som
fordobledes hver 8. dag.
I årene efter 1803 forværredes den økonomiske situation, ikke mindst
som følge af landbrugets krise efter Napoleonskrigenes afslutning. Det
førte til stadig mere højlydte klager over de tyngende fattigudgifter, som
i i82orne og i83orne resulterede i en række begrænsninger og ind
skrænkninger i lovgivningen. Således henstillede regeringen i 1820, at
kun virkeligt trængende fik hjælp. 11824 kom hertil en bestemmelse om,
at personer, der havde nydt og ikke tilbagebetalt fattigunderstøttelse,
kun måtte gifte sig med fattigkommissionens tilladelse. Hermed var det
første skridt taget i retning af at fratage de borgere, der havde modtaget
hjælp af det offentlige, deres borgerlige rettigheder, et princip, der først
forsvandt fra dansk sociallovgivning i 1961.
Folkestyrets indførelse betød ikke bedre kår for samfundets dårligst
stillede, snarere tværtimod. Med junigrundloven af 1849 fik skattey
derne afgørende indflydelse, og de måtte først og fremmest forlange
sparsommelighed af det offentlige. Ganske vist fastslog grundloven, at
den, der ikke kunne forsørge sig selv og sin familie, var berettiget til
hjælp fra det offentlige, men samtidig sattes de, der modtog denne
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hjælp, uden for samfundet gennem bestemmelserne om, at de mistede
deres valgret, så længe hjælpen ikke var tilbagebetalt eller eftergivet.
Holdningen til fattigspørgsmålet mildnedes noget i de følgende år,
men først i 1891 skete der grundlæggende ændringer i lovgivningen.
Fra fattigkommissioner til sogneråd og byråd
Også administrativt byggede reglementet af 1803 på forordningen fra
1708. Som den centrale lokale embedsmand vedblev præsten at være den
ledende i de nye fattigkommissioner, som desuden havde politimesteren
og en af de større lodsejere som fødte medlemmer. Hertil kom tre-fire af
de bedste sognemænd, som første gang udpegedes af de tre fødte med
lemmer, men siden valgtes af den samlede kommission.
Sognepræsten udarbejdede en forsørgelsesplan (budgettet), ledede
møderne og var den, som de fattige skulle henvende sig til - de andre var
medhjælpere. Også ligningen blev forestået af præsten, men her skulle
hele kommissionen dog udtale sig.
Præstens dominerende rolle kunne skabe konflikter, bl.a. når han
havde større forståelse for de fattiges kår end den øvrige befolkning. Det
var således tilfældet i Gladsaxe-Herlev, hvor sognepræsten, provst Jens
Winther Bentzon, under dyrtiden i 1813 ikke fandt, at fattigkassens mid
ler rakte til at dække de fattiges behov. Provsten besluttede derfor at
opkræve seks gange så meget i fattigskat som forudsat i årets forsørgel
sesplan. Det skabte furore i Herlev, hvor beboerne indsendte en harm
dirrende protest til stiftamtet, som måtte irettesætte provsten.
Med landkommunalloven af 1841 nedlagdes sognekommissionerne,
og forretningerne overgik til sogneforstanderskabet, som nu dels valgte
de fattigforstandere, der skulle bistå præsten, dels skulle godkende for
sørgelsesplanerne. Først i 1867 gled præsten helt ud af fattigvæsenets
ledelse, som herefter udelukkende var en sag for sognerådet.
I købstæderne oprettedes efter 1803 tilsvarende fattigkommissioner
med sognepræsten (-præsterne), byfogeden og eventuelt et medlem af
magistraten som fødte medlemmer. Desuden udpegedes to eller flere
borgere, der også fungerede som fattigforstandere. Præstens rolle var
her knap så fremtrædende. Allerede fra 1837 udpegedes fattigforstan
derne af borgerrepræsentationen, som også skulle behandle budgettet.
Ved kommunalloven 1868 ophævedes fattigkommissionerne, og arbejdet
blev overladt til byrådet, der som oftest nedsatte et stående udvalg,
fattigudvalget, til at tage sig af opgaven.
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Fattigforsorgen i praksis
Trængende i lovens forstand var den, der savnede det nødvendige til
livets ophold eller pleje i sygdomstilfælde. Hermed var også angivet, at
hjælpen var begrænset til de egentlige livsfornødenheder, nemlig føde,
klæder, husly, varme og sygepleje. Disse bestemmelser gav den lokale
kommunale forvaltning meget vide fortolkningsrammer, også når det
gjaldt forsørgelsesmåden.
Især i første halvdel af århundredet var naturalieforplejningen ud
bredt. Den bestod som oftest i en vis mængde rug og byg samt en
mindre sum i rede penge. Kunne den fattige ikke klare sig selv på grund
af alder eller sygdom, traf kommunen undertiden aftale med en lokal
gårdmand eller husmand om at tage den fattige i fuld pleje for en fast
betaling. Længe anvendte man også i flere kommuner den såkaldte om
gangsforsørgelse. At gå på omgang ville sige, at den fattige gik fra gård
til gård, hvor han et par dage ad gangen fik ophold og forplejning mod
at udføre, hvad arbejde han var i stand til.
Når det gjaldt forsørgelsen af fattige børn, var det almindeligste på
landet at tinge dem i pleje hos en familie i sognet. I århundredets første
halvdel er der flere eksempler på, at fattigkommissionen ordnede dette
ved at indbyde til en offentlig auktion, hvor interesserede plejeforældre
kunne byde på de fattige børn. Senere i århundredet tog praksis sig lidt
anderledes ud. Den 28. september 1872 kunne man således læse i Ka
lundborg Avis, at et drengebarn på seks-syv år »ønskes udsat for fattig
væsenets regning«. Interesserede blev bedt om at henvende sig hos et
navngivet medlem af fattigkommissionen.
Når barnet var konfirmeret, blev det ved fattigvæsenets hjælp sat i
lære eller fæstet bort. Ud over plejelønnen, som fattigkommissionerne i
reglen søgte at presse så langt ned som muligt, nød plejefamilierne godt
af barnets arbejdskraft. Det er også forklaringen på, at jo ældre børnene
var, jo lavere var plejelønnen.
Fattiggården - et kommunalt initiativ
De forskellige former for individuel forsørgelse trådte fra ca. i860 i
baggrunden til fordel for fattiggårdsforsørgelsen.
Oprettelsen af fattiggårde var det sognekommunale selvstyres første
store selvstændige initiativ, der bl.a. var motiveret af sognenes ønsker
om at få standset tilgangen til fattigvæsenet og få bragt de stadigt vok
sende fattigudgifter under kontrol. Man ønskede også gennem fattiggår
dene at kunne skabe bedre forhold såvel for de gamle og syge som for de
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fattige børn. Hvad børnene angik, ville man sikre, at de gennem regel
mæssig skolegang, en ordentlig opdragelse og tilvænning til stadigt ar
bejde sidenhen ville blive i stand til at klare sig selv.
Fattiggårdene var på landet større eller mindre ejendomme, hvor alle
sognets fattige i princippet skulle bo og modtage fuld forplejning. Ideelt
set skulle fattiggårdene økonomisk hvile i sig selv eller måske endda give
overskud gennem det arbejde, fattiggårdens beboere, de såkaldte lem
mer, ydede dels ved dyrkning af ejendommens jorder, dels ved for
arbejdning af forskellige varer til salg. Livet på fattiggårdene var præget
af en streng disciplin, som skulle lære lemmerne arbejdsomhed, lydighed
og nøjsomhed, så de ville blive bedre rustede til at stå på egne ben.
Mange steder var det betydelige ressourcer, der blev anvendt til dette
formål. En fattiggård kom ikke sjældent til at stå kommunen i 10.00020.000 rigsdaler. Beløb af den størrelsesorden kunne kommunerne kun
skaffe gennem låntagning enten hos sognets beboere eller i banker og
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sparekasser. Når kommunerne var villige til at binde sig for så store
beløb, skyldtes det ikke mindst en kraftig vækst i antallet af fattige i
1860erne. Mens der ifølge Statistisk Tabelværk i i860 i alt var 25.954
almissenydere i landdistrikerne, var antallet i 1870 steget til 36.790, en
stigning på over 40%.
Opførelsen af fattiggårde på landet tog fart i 1860erne, og deres blom
stringstid faldt 1870-90.11859 fandtes der tre fattiggårde, i 1869 102 og
i 1879 270, hvorefter det begyndte at gå tilbage igen.
På længere sigt blev fattiggårdene en tvivlsom investering for kom
munerne; på kort sigt havde de derimod mange steder en mærkbar
effekt. De fik ikke noget godt ry blandt de fattige, ikke nødvendigvis
fordi forholdene var dårlige - om end det også kunne være tilfældet men mere fordi de fattige ikke ønskede at opgive deres frihed og under
kaste sig den umyndiggørelse og dermed også den ydmygelse, der fulgte
med opholdet. Det betød, at så mange fattige som muligt undlod at søge
hjælp for at undgå anbringelse på fattiggården. I Sindal-Astrup Kom
mune betød oprettelsen af fattiggården, at antallet af fattiglemmer faldt
fra 80 til 55 straks efter, at gården stod færdig. I realiteten betød det, at
de, der blev indlagt på fattiggårdene, var de svageste af de fattige; det var
de gamle, børnene og enlige kvinder. Det betød desuden, at det kneb at
få dyrket gårdenes jorder og udført det øvrige arbejde, som gårdenes
økonomi var afhængig af. Bedre blev det ikke i løbet af 1870erne og
1880erne, hvor den begyndende industrialisering trak mange af de ar
bejdsføre fattige til byerne. Denne udvikling i forbindelse med den nye
fattiglov af 1891, der forbød anbringelse af gamle og børn i fattiggårdene
sammen med de øvrige fattiglemmer, betød, at grundlaget for fattiggår
dene forsvandt.
Privat godgørenhed
Den kommunale fattigforsorg blev i hele perioden suppleret af forskel
lige former for privat hjælp og understøttelse i form af private filantropi
ske og velgørende stiftelser og foreninger. Hvor stor en rolle den private
godgørenhed spillede, er uvist, men både i 1700- og i 1800-tallet blev
der af lokale godsejere, præster, gårdejere og borgere stiftet et utal af
store og små legater med velgørende formål for øje. I sidste halvdel af
1800-tallet kom hertil desuden det sociale sikkerhedsnet, som mange
foreninger og organisationer opbyggede for egne medlemmer. Med
baggrund i lavenes traditioner opbyggede både håndværkersvendene og
de fremvoksende håndværker- og borgerforeninger efterhånden et vidt168

Marthe Marie Christoffersdatter var 1843-44 underfattigforsorgen i Sdr.Asmindmp-Grandløse. I den tid gik hun på omgang mellem gårdmandene i
sognekommunen. Til kontrol havde hun en vandrebog med de 43 gårdmands
navne og med angivelse af hvornår hun skulle vare hvert sted. Når him havde
varet på en gård, underskrev gårdmanden i højre kolonne. Kontrollen gik ikke
alene på gårdmandenes ydelse. Det var tillige sådan, at den understøttede ikke
måtte tage ind andre steder (Landsarkivet for Sjalland).

forgrenet net af syge-, hjælpe- og begravelseskasser. Det samme blev
siden tilfældet inden for afholdsbevægelsen og den organiserede arbej
derbevægelse. Denne hjælp til selvhjælpideologi, der her kom til udtryk,
spillede en fremtrædende rolle i samtidens debat og fik afgørende be
tydning for den kommende udvikling.

På vej mod en ny fattiglov
Forudsætningerne for reglementet af 1803 havde været et stabilt og
isoleret agrarsamfund, hvor det forekom rimeligt at antage, at det lokale
samfund bedst var i stand til at forsørge sine egne fattige og skønne over
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»Der kunne måske her være anledning til at indskyde den be
mærkning, at den kloge nutid, der ellers har så meget at lade for
tiden høre, kunne have betydelig gavn af at anstille en sammen
ligning mellem vor moderne fattigpleje med kaserneringssystemet
som et fremtrædende princip og hine tiders patriarkalske forhold,
hvor den værdige og hæderlige fattige nød sin kost ved de bedre
stilledes bord eller fik den bragt i sit hjem. Måske kunne en sådan
sammenligning føre til den erkendelse, at den gamle fattigpleje,
der først og fremmest værnede om familielivet, den personlige
frihed og selvfølelsen, frembød betydelig bedre betingelser for en
god og sund moral, end der kan trives indenfor fattiggårdens triste
mure«.

(Gårdejer J.PJørgensens dom over fattiggårdene i hans »Landsognenes Forvaltning fra
1660 til vore Dage«, 1890).

behovet for hjælp. At disse forudsætninger måske aldrig havde været til
stede, er en helt anden sag. Med udviklingen i 1800-tallets sidste tred
jedel var det åbenbart, at de ikke eksisterede. Den kraftige befolknings
tilvækst sammen med landbrugets omstillingsvanskeligheder og den be
gyndende industrialisering førte som nævnt til en kraftig vandring fra
land til by, og i de hastigt voksende byer oplevede man helt nye og
omfattende sociale problemer.
Den stærkt forøgede mobilitet var med til at gennemhulle grundlaget
for den rent lokalt baserede fattigforsorg, ligesom den øgede behovet for
forbigående hjælp til folk, der var i midlertidig nød. Sæsonarbejdsløs
heden i byerne og vanskelighederne for nytilflyttede med at etablere sig
gjorde lovens bestemmelser om fattighjælpens virkninger og kravet om
tilbagebetaling problematiske. De, der var i midlertidig nød, blev låst
fast i systemet og mistede dermed et vigtigt incitament til at komme på
fode igen.
Et eksempel på dette er sagen omkring Anne Post fra iSßornes Ka
lundborg. I 1833 døde Peder Post, som efterlod sin enke og fem umyn
dige børn i så forholdsvis gode kår, at de kunne klare sig selv. Han
skyldte imidlertid fattigvæsenet 175 rigsdaler. Enken søgte om at få be-
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løbet eftergivet, men selv om den lokale fattigkommission var velvilligt
indstillet, skred amtsfattigdirektionen ind og forlangte enken udpantet
for beløbet. Resultatet blev som ventet. Enken selv måtte indlægges på
fattighuset og børnene sættes i pleje for fattigvæsenets regning - alt
sammen til stor udgift for fattigvæsenet. Historien endte dog lykkeligt,
idet enken klagede sin nød til Danske Kancelli og endte med at få sine
konfiskerede værdier tilbage, så hun kunne flytte fra fattiggården og
igen skabe et hjem for sig og sine børn.
Problemet blev også tydeligt demonstreret i 1850erne, hvor en dyr
tidsperiode fulgtes af omfattende arbejdsløshed. Resultatet blev en
række midlertidige love, der gav kommunerne mulighed for at yde hjælp
uden fattighjælpens virkninger. Loven af 1856 om de fattiges kasse var
en indrømmelse af behovet for en sådan midlertidig hjælp. De fattiges
kasse, der skulle oprettes i hver kommune og bestyres af tre folkevalgte,
skulle netop yde midlertidig hjælp til værdigt trængende. Midlerne
skulle komme fra frivillige gaver, men kommunallovene af 1867 og 1868
åbnede desuden mulighed for, at kommunerne kunne yde tilskud til
kasserne. Alligevel blev det stærkt begrænset, hvilke midler de fik at
arbejde med, og deres betydning blev derfor tilsvarende begrænset.
Købstæderne og landsognene stredes til stadighed om, hvor forsør
gelsespligten for de fattige lå, og om fordelingen af byrderne. Bestem
melserne var vanskelige at administrere og gav anledning til utallige
stridigheder kommunerne imellem. Allerede i 1839 havde man forsøgt
at mindske konflikterne ved at forlænge fristen for opnåelse af forsørgel
sesret fra tre til fem år, men det var blot at udskyde problemerne. Kom
munerne vedblev mange steder at søge at vælte fattigudgifterne fra sig
ved at tvinge fattige eller blot potentielt fattige til at flytte inden udløbet
af fristen.
En effektiv måde at slippe af med de fattige var at yde dem hjælp til at
udvandre. Det var ganske vist ikke tilladt at bruge kommunens midler på
denne måde, men ikke desto mindre fandt det ikke helt sjældent sted. I
1869 ydede sognerådet i Nørup-Randbøl Kommune således en mand 40
rigsdaler til hjælp til rejsen til Amerika. Hjælpen blev ydet »med fattig
kassens tarv for øje«.
Fra købstædernes side ønskede man at få fødestedet gjort til eneste
kriterium for opnåelse af forsørgelsesretten, idet man med nogen ret
hævdede, at der med den store tilvandring blev lagt uforholdsmæssigt
store sociale byrder på byerne. Landborepræsentanterne gik af let for
ståelige grunde lige så stærkt ind for bevarelsen af de gældende regler.
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Arbejdsmand Jens Larsen blev understøttet af bl.a. godset Ege
mark, hvor han sandsynligvis ofte har arbejdet, og det resulterede i
følgende annonce i Holbæk Amts Avis den 8. april 1885:

»Efter at min kone var begyndt at komme sig efter et langvarigt
sygeleje i denne vinter, blev jeg angreben af en hæftig lungebetæn
delse, som jeg vistnok ikke i lang tid vil forvinde, og som har
afkræftet mig således, at jeg ikke igen med det første kan tage fat på
mit sædvanlige arbejde. Under denne tunge tilskikkelse af Vor
herre, har det været os en stor trøst og hjælp i vore trange kår, at
vort gode herskab, hr. jægermester Grüner og familie, samt det
hele personale på Egemark, alle tjenestefolkene og arbejderne, til
ligemed en del andre gode mennesker, have ydet os en betydelig
pengehjælp og kærlig bistand.
Min kone og jeg føler derfor trang til herved at bevidne alle de
gode mennesker, der så velvilligt og kærligt har hjulpet os, vor
største taknemmelighed og hjerteligste tak derfor.
Føllesløv, den 6. april 1885
På min kones og egne vegne
Jens Larsen, arbejdsmand«

Denne strid var med til at forhale en tilpasning af den gældende
lovgivning til de ændrede sociale og økonomiske forhold, der prægede
det danske samfund i slutningen af 1800-tallet.

Mellem fattigforsorg og socialforsorg 1891-1933
Allerede i 1869 havde statsmagten gennem nedsættelsen af en fattig
kommission forsøgt at tage fat på den påkrævede revision af lovgiv
ningen, men netop på grund af stridighederne mellem land og by kom
der intet resultat ud af arbejdet. Når det derimod lykkedes at få gennem
ført en ny lovgivning i begyndelsen af 1890erne, var baggrunden for
mentlig bl.a. en fælles frygt hos både Venstre og Højre for det frem
voksende Socialdemokrati og dets krav om sociale reformer. Derudover
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Det var ikke så ofte, at en fattiggård blev brugt som motiv på postkon, men det
skete i Holbæk kon før fattiggårdens nedlæggelse i 1909. Efter nedlæggelsen
blev de fleste gamle flyttet til private plejehjem. Nogle blev dog boende, nu i
privat pleje hos fattiggårdsbestyrerens enke, der fonsatte med at håndhæve det
gamle reglement. Således måtte de gamle ikke gå uden for ponen indtil 1917,
da den tilsynsførende opdagede forholdet og fik det ændret (Lokalhistorisk Ar
kiv for Holbæk Kommune).

spillede den stigende knaphed på arbejdskraft på landet også en rolle for
Venstres holdning. Gennem en forbedring af landarbejdernes sociale kår
håbede man at kunne holde på arbejdskraften. Endelig spillede det også
en rolle, at de forøgede udgifter, den nye lovgivning medførte, ikke alle
blev pålagt kommunerne, men at en del overgik til staten.
Selve fattigloven af 1891 indebar ikke grundlæggende ændringer. Det
nye og centrale i disse års lovgivning var loven om alderdomsunder
støttelse fra 1891 og sygekasseloven af 1892. Begge disse love var delvis
statsfinansierede og indvarslede dermed en ny periode i sociallovgiv
ningen, hvor forsorgen ikke længere alene blev set som en kommunal,
men også som en statslig opgave. Udviklingen afspejlede klart de æn
drede samfundsforhold, som ikke længere muliggjorde en isoleret, lokal
forsorg. I samme retning pegede hjælpekasseloven af 1907 og den brede
vifte af love omkring dyrtidshjælp og ekstraordinær arbejdsløshedsun
derstøttelse under 1. verdenskrig. De tilfælde, hvor der kunne ydes mid-
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»Medens der for købstadkommunernes vedkommende i lovens
hele funktionstid kun er indkommet meget få klager fra misfor
nøjede andragere, viste der sig derimod nok i begyndelsen fra sog
nerådenes side en tilbøjelighed til at være knebne med at tilstå
understøttelser, og der fremkom da også i de første år et ret be
tydeligt antal klager fra beboerne i landkommunerne, men disse
klager er i årenes løb aftaget stærkt, og det er nu kun et minimum
af virkelig berettigede klager, der fremkommer fra personer, som
falder ind under loven. Jeg ser heri et bevis ikke blot for, at kom
munalbestyrelserne har evnet at bringe loven til anvendelse på en
human og forstandig måde, men også for, at selve loven har vundet
befolkningens tilfredshed«.

(Erklæring fra amtmanden over Svendborg Amt vedr. alderdomsunderstøttelseslovens
virkninger. Rigsdagstidende 1900-1901).

lertidig hjælp eller hjælp uden fattighjælpsvirkninger, voksede stadigt.
Samtidig udvidedes også gradvis den befolkningsgruppe, som man sig
tede på at hjælpe.
De mange forskellige lovinitiativer førte desuden til et mere kompli
ceret administrativt apparat. Hvor fattigforsorgen hidtil alene havde væ
ret en opgave for sognerådet/byrådet, opstod der nu en række organer,
såsom sygekasser, hjælpekasser, arbejdsløshedskasser og værgeråd, uden
for og ved siden af sogneråd og byråd, som tog sig af hver deres opgaver.
Det mere komplicerede system og de forskellige muligheder, der lå i
lovgivningen, betød desuden voksende forskelligheder i socialforsorgen
mellem kommunerne.

Alderdomsforsorgen
Med alderdomsunderstøttelsesloven af 1891 skete der et egentligt ny
brud i den kommunale socialforsorg. I modsætning til den almindelige
fattigforsorg blev det grundlæggende princip her retten frem for tran
gen til hjælp. Det var dog en ret, der var påhæftet en række betingelser.
Retten til alderdomsunderstøttelse var alene en ret til at ansøge kom
munen, som så afgjorde ansøgningens berettigelse og understøttelsens
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størrelse. For at få understøttelse skulle man være fyldt 60 år; man skulle
være trængende; man måtte ikke have modtaget fattighjælp i de sidste ti
år; og endelig måtte man ikke ved dom være fundet skyldig i en i den
offentlige mening vanærende handling.
Som det var tilfældet med den almindelige fattighjælp, var det kom
munalbestyrelserne, der administrede den nye alderdomsunderstøttelse.
Da loven alene fastslog visse hovedprincipper, var der vide rammer for
det kommunale selvstyre, som kunne føre til ret forskelligartede resulta
ter. Ved et møde i Gladsaxe-Herlev sogneråd den 22.juni 1891 vedtog
man således, efter at have gennemgået den nye lov og skemaerne til
begæring af alderdomsunderstøttelse, »at afholde sig fra at udfylde de
nævnte skemaer eller meddele vejledning i så henseende«. Det var dog
ikke tilstrækkeligt til at hindre, at der indløb ansøgninger.
Som erklæringen fra Svendborg Amt (se side 174) antyder, synes der i
årene efter lovens vedtagelse at være sket en gradvis ændring i villig
heden til både at ansøge om og bevilge alderdomsunderstøttelse. I alt
fald fik en stadig større del af befolkningen over 60 år understøttelse.
Mens det i 1894 drejede sig om 39%, var andelen i 1911 nået op på
næsten 60%.
Også måden, hvorpå hjælpen skulle ydes, blev i vid udstrækning over
ladt til den enkelte kommune. Blot slog loven fast, at hjælpen ikke havde
fattighjælpsvirkninger, og at de, der ikke kunne forsørges i egne hjem,
ikke måtte anbringes i anstalter sammen med fattigunderstøttede.
Når det gjaldt finansieringen, var det afgørende nye, at statskassen
ydede bidrag til understøttelsen. I løbet af perioden steg den statsfinan
sierede del, indtil den i 1922 udgjorde halvdelen af de samlede udgifter.
Med aldersrenteloven af 1922 skete der endnu en vigtig nyskabelse,
idet man her til dels gik bort fra skønsprincippet, således at forstå, at der
blev fastlagt bestemte retningslinier for udmålingen af renten og for
dens regulering.
Både med hensyn til indskrænkningen i skønsprincippet, i understreg
ningen af retten til hjælp og i finansieringsmåden rummede alderdoms
forsorgen træk, der kom til at gøre sig gældende i den følgende periodes
sociallovgivning.

Hjalp til selvhjælp - sygekasser og arbejdsløshedsforsikring
Fremad - om end i en lidt anden retning - pegede også de statsaner
kendte syge- og arbejdsløshedskasser fra henholdsvis 1892 og 1907. Sy-
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»Et særkende for denne lov er i øvrigt den frihed, som inden for
lovens rammer er indrømmet fattigbestyrelserne i hele den prakti
ske udførelse af fattigplejen. Det kommunale selvstyre inden for
fattigforsørgelsens for samfundslivet så betydningsfulde område
søger i reglen at forene sand humanitet over for de enkelte træn
gende medmennesker med den rette forståelse af fattighjælpens
nødvendige begrænsning...«

(V.R.Haarløv, Fattiglov i: Danmarks Sociallovgivning, 1918).

gekasseloven sikrede et statsligt tilskud til anerkendte sygekasser, der
alene optog ubemidlede som medlemmer. Fra 1907 indførtes på til
svarende måde såvel stats- som kommunetilskud til anerkendte arbejds
løshedskasser.
Med lovgivningen omkring syge- og arbejdsløshedskasserne grund
lagdes et andet princip, der skulle få stor betydning i dansk socialforsorg,
nemlig forsikringsprincippet, der byggede på den liberale hjælp til selv
hjælpideologi.
Børneforsorgen
Lovgivningen omkring syge- og arbejdsløshedskasserne betød oprettel
sen af en række sociale organisationer uden for det kommunale system.
Med børneloven af 1905 så endnu en selvstændig kommunal institution
dagens lys, nemlig værgerådet.
Kommunalbestyrelserne havde siden 1888 haft tilsyn med plejebørn,
sådan at forstå, at det krævede kommunalbestyrelsens tilladelse at have
børn i pleje mod betaling. Med børneloven af 1905 overgik tilsynet med
plejebørn og myndigheden til at fratage forældre myndigheden over
deres børn til værgerådsinstitutionen, som bestod af et - undtagelsesvis
flere - værgeråd for hver kommune.
Værgerådene havde som medlemmer sognepræsten, en repræsentant
fra lærerstanden, et kommunalbestyrelsesmedlem og to borgere udpeget
af kommunalbestyrelsen. I de større købstæder skulle værgerådene des
uden have en læge som medlem og en jurist som formand. Værgerådene
tog selvstændig bestemmelse om, hvorvidt der var anledning til at skride
ind med hensyn til børns opdragelse, og i givet fald hvilke midler der
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Fra sovesalen på Københavns Arbejdshjem på Vesterbro 1899. Hjemmet var
oprettet fem år tidligere som et privat supplement til kommunens fattigfor
sørgelse. Hjemmet gav »midlertidigt opholdssted for arbejdsføre, men arbejds
løse, enlige mænd ved for en begrænset tid at give dem arbejde, ly og føde, indtil
de atter kunne få beskæftigelse«. (Det kgl. Bibliotek).

skulle tages i anvendelse. Desuden oprettedes der et for hele landet
fælles overværgeråd, der skulle godkende værgerådenes beslutning om
et barns fjernelse fra hjemmet m.m.
Hensigten med oprettelsen af værgerådene var både at opbygge en
bedre og mere human børneforsorg og at reducere det deklasserende
element ved kontakten med forsorgen. Det var dog fortsat sådan, at var
forældrene underlagt fattigloven, gjaldt den også for børnene.
At dømme efter antallet af børn, der blev fjernet fra hjemmet efter
lovens ikrafttræden, fik de nye værgeråd nok at bestille. En i 1893 nedsat
kommission havde anslået, at antallet af børn, der til enhver tid var
anbragt uden for hjemmet, næppe ville overstige 600. Ved udgangen af
1906 var antallet 579, ved udgangen af 1916 var det nået op på godt
5.000.

177

Børnene blev enten anbragt i privat pleje eller i institutioner, det være
sig børnehjem, opdragelsesanstalter eller iagttagelseshjem. Loven påbød
imidlertid ikke oprettelse af børne- eller ungdomsinstitutioner. Bortset
fra enkelte statsinstitutioner vedblev hele dette område længe at være
overladt til det private initiativ.
Fattighjælpen
Lovgrundlaget for den almindelige fattighjælp undergik til gengæld in
gen større ændringer med 1891-loven. Efter lovens indførelse fastslog
Indenrigsministeriet dog i en skrivelse til kommunerne, at den nye lov
såvel bemyndigede som forpligtede kommunalbestyrelserne til at yde en
videregående hjælp end tidligere. Meget tyder da også på, at admini
strationen af hjælpen gradvis blev mere liberal. Således viste en under
søgelse af den private og den privat organiserede velgørenhed, at denne i
1876 i København arbejdede med et beløb, der var 21/2 gange større
end fattighjælpens udgifter. En tilsvarende opgørelse fra 1908, der gan
ske vist er foretaget på et andet grundlag, viser, at den offentlige forsorg
havde fået meget større vægt. I København var der i 1908 tale om en
samlet organiseret velgørenhed på 41/2 mill, kr., mens fattighjælp og
alderdomsunderstøttelse androg 51/2 mill. kr. Stigningen var dog også
størst i København. En opgørelse over væksten i kommunernes nettoud
gifter til fattigforsørgelse fra 1901 til 1911 viser en stigning på 86% for
København, 72% for provinsbyerne og kun 37% for sognekommu
nerne.
Desuden betød loven, at visse forsørgelsesformer som omgangsfor
sørgelse og bortlicitering blev direkte forbudt. Af større betydning var
det, at loven også forbød anbringelsen af alderdomsunderstøttede og
børn i de almindelige fattiggårde. Endnu i 1890 var de 17.000 af landets
39.000 fattighjælpsmodtagere anbragt i fattiggårde.
Retsvirkningerne af fattighjælpen ophævedes, når den fattige havde
tilbagebetalt hjælpen, eller når kommunen eftergav den ydede hjælp.
Først med fattigloven af 1891 fik kommunerne imidlertid pligt til at
eftergive ydet fattighjælp, når vedkommende ikke i fem år havde modta
get nogen form for hjælp. Til gengæld fik de først ret til at gøre det efter
et år. At man også begrænsede retten, skyldtes en udtalt frygt blandt
lovgiverne for, at et socialdemokratisk flertal i sognerådene skulle kunne
udnytte spørgsmålet om eftergivelse politisk.
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Bestyrelsen for hjælpekassen i Randers blev foreviget af en fotograf ved mødet
den 23.10.1929. Bestyrelsen bestod af 11 medlemmer, så der var kan et enkelt
afbud denne onsdag. For bordenden med dirigentklokken formanden, tindersøger Johan Kilian og sekretæren, assistent F.S.Nonboe med forhandlingspro
tokollen. Mødet blev holdt på alderdomshjemmets kontor (Randers Lokalhisto
riske Arkiv).
På vej mod socialreformen: hjælpekasser og krisehjælp
Først med loven af 1907 om kommunale hjælpekasser fik kommunerne
mulighed for at kunne imødekomme det stadigt voksende behov for at
yde midlertidig hjælp. De kommunale hjælpekasser afløste de tidligere
omtalte frie fattigkasser. Formålet var det samme: at yde midlertidig
hjælp uden fattighjælpsvirkninger, men det økonomiske grundlag var et
ganske andet. Midlerne til de nye hjælpekasser kom både fra kommunen
og staten, således at staten refunderede op til en tredjedel af de midler,
kommunen stillede til rådighed for kassen. Hertil kom så frivillige gaver
og indtægter fra specielle afgifter.
Både ledelsesmæssigt og administrativt indtog hjælpekasserne en sær
stilling i kommunerne. Hjælpekassens bestyrelse blev valgt politisk ved
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direkte valg af kommunens vælgere, også de kvindelige, som her for
første gang (bortset fra menighedsrådene) fik valgret og valgbarhed.
Bestyrelsen havde meget frie hænder i administrationen af kassens mid
ler, både når det gjaldt hjælpens størrelse og dens form. Betingelserne
for at modtage hjælp var, at man havde haft fast ophold i kommunen,
ikke havde dom for »en i offentligheden vanærende handling« og ikke
havde modtaget fattighjælp inden for de sidste tre måneder. Hjælpen
blev givet ud fra et skøn i hvert enkelt tilfælde, og der var ingen an
kemuligheder til højere instanser. Følgelig kunne der være store for
skelle på den hjælp, der blev givet fra kommune til kommune, alt efter
holdningen hos bestyrelsen.
Det blev henstillet til hjælpekassebestyrelserne at holde øje med de
fattige i deres distrikt. I København, hvor hjælpekassernes opgave var
overladt til Københavns Understøttelsesforening, anvendtes kontrollø
rer, der aflagde besøg hjemme hos ansøgerne for at sikre, at der fandtes
en tilstrækkelig grad af fattigdom samt tilstrækkelig orden og værdig
hed. I de små landsogne, hvor bestyrelse og ansøgere udmærket kendte
hinanden, var der ikke behov for en sådan ordning, men kriterierne for
tildelingen var ikke nødvendigvis anderledes af den grund.
Finansielt var hjælpekasserne afhængige af sognerådets tilskud. Da
hjælpekassevalgene tiltrak sig meget stor opmærksomhed især blandt de
lokale socialdemokratiske og radikale vælgerforeninger, kunne deres po
litiske sammensætning se anderledes ud end sognerådets, og der er utal
lige eksempler på konflikter og uenighed mellem hjælpekasse og sog
neråd omkring det generelle understøttelsesniveau. I 1913 blev der lagt
loft over den hjælp, som en enkelt familie kunne modtage inden for et
bestemt tidsrum. Det var en bestemmelse, som skulle sikre, at kassens
midler blev brugt efter hensigten: at yde midlertidig og ikke varig hjælp.
Det sidste var den kommunale fattigforsorgs opgave.
Under 1. verdenskrig og i mellemkrigsårene fandt der yderligere en
kraftig ekspansion sted i ydelsen af understøttelse uden fattighjælpsvirk
ninger bl.a. i form af den særlige dyrtidshjælp under krigen. Krigs- og
mellemkrigsårenes særlige foranstaltninger til imødegåelse af dyrtid og
en høj arbejdsløshed kan ses som endnu et skridt på vej mod social
reformen i 1933.
Lovgivningen betød også en betydelig udvidelse af den kommunale
administration og de kommunale initiativer. Mange steder blev dyrtidshjælpen administreret uden for kommunalbestyrelsen (fattigudvalget)
enten gennem de kommunale hjælpekasser eller gennem særlige dyr180

Beboeime på De Gamles Hjem i Kolding, mi Låsbyhøj, i 1930. Bagest i midten
ses økonom Anton Lorenzen, der havde haft denne stilling siden starten i 1910.
Indtil da var hanformandfor alderdomsiinderstøttelsesndvalget, valgtfor Ven
stre. Billedet er taget i festsalen på alderdomshjemmet. Bonset fra denne og et
lille bibliotek var der ingen fælleslokalerfor beboerne, der indtog deres måltider
på værelserne (Kolding Stadsarkiv).
tidsudvalg. Hjælpen kunne enten bestå i direkte pengehjælp eller i natu
ralier. Mange kommuner opkøbte og udleverede brændsel og levneds
midler gratis eller mod en ringe betaling. Specielt i købstæderne og de
større kommuner blev der desuden i de værste kriseår etableret kommu
nalt finansierede folkekøkkener, ligesom der mange steder blev etableret
skolebespisning, et initiativ som fortsattes i en årrække.
Lovenes bemyndigelse til kommunerne var delt i to dele. Den ene
(§ 1) omhandlede en direkte hjælp til trængende, og her blev givet 2/3
statsrefusion. Den anden, langt mere vidtrækkende del (§ 2) tillod kom
munerne at sørge for hele befolkningens forsyning med levnedsmidler
og brændsel til rimelige priser. Her blev der fra 1916 ydet statsrefusion
med 1/3.
Både på grund af forskellen i det statslige tilskud og på grund af § 2’s
langt mere vidtrækkende karakter, kneb det mange steder med den kom
munale vilje til at udnytte denne del af dyrtidsloven. Det førte i mange
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»Forøvrigt var det fremsatte system humant, men ikke blødsødent
- demokratisk, men ikke demagogisk - radikalt og konservativt i
den blanding, der er nødvendigt, hvis man ikke skal ende i reaktion
eller bolsjevisme. Det tager afstand fra den pladderhumanisme, der
kvalmer, og fra den kolde forstandsegoisme, der isner«

(K.K.Steincke: Det trækker op. Erindringer III).

kommuner til en bitter strid mellem kommunalbestyrelse og den faglige
og politiske arbejderbevægelse.
I lighed med dyrtidsloven blev der under verdenskrigen også lovgivet
om ekstraordinær hjælp til arbejdsløse. Lovgivningen gav mulighed for i
perioder med særlig høj arbejdsløshed at yde hjælp til såvel medlemmer
af statsanerkendte arbejdsløshedskasser som uorganiserede arbejdsløse.
Hjælpen administreredes af kommunalbestyrelsen; men også her gav
loven mulighed for at overdrage administrationen til hjælpekassen, hvil
ket skete mange steder. Hjælpen til medlemmer af statsanerkendte ar
bejdsløshedskasser var lagt i nogenlunde faste rammer i lovgivningen,
hvorimod hjælpen til de uorganiserede i høj grad beroede på et skøn.
Forvaltningen af dette skønsprincip var derfor også et forhold, som ikke
sjældent gav anledning til lokale konflikter.
Byerne var langt mere konjunkturfølsomme end landdistrikterne,
navnlig under verdenskrigen. De kunne også være mere indstillet på at
udnytte kriselovgivningen. I Holbæk steg nettodriftsudgifterne ved soci
alvæsenet fra 58.000 kr. i 1913/14 til 516.000 kr. i 1918/19, mens de kun
fordobledes i de omkringliggende sognekommuner. Det meste af stig
ningen skyldtes netop udgifter i forbindelse med dyrtidslovgivningen og
tilsvarende love på i alt 288.000 kr. Pengene blev brugt til folkekøkken,
skolebespisning og store kommunale indkøb af levnedsmidler og brænd
sel.
På trods af betydelige besparelser på det sociale område, specielt på
den ekstraordinære arbejdsløshedsunderstøttelse, under Madsen-Mygdals regering 1926-29, var perioden fra 1891 til 1933 alligevel på en
række punkter præget af en udvidelse af forsorgen. De mange forskellige
lovinitiativer var udtryk for et forsøg på at tilpasse sig en samfunds182
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(Randers Lokalhisto
riske Arkiv).

udvikling, som forlængst var løbet fra den egentlige fattiglovgivning.
Derfor faldt de fleste initiativer også uden for denne.
Kommunernes økonomiske og administrative råderum var stort, men
i takt med det statslige engagement i forsorgen kom også en øget central
styring og et øget tilsyn med anvendelsen af de statslige midler. Ud
viklingen skulle blive stadig mere udpræget i de følgende år.

Fra fattigforsorg til socialforsorg 1933-60
Med socialreformen i 1933 fastlagdes en struktur i den sociale forsorg,
der kom til at gælde helt frem til omkring i960, selv om der - især efter
1945 - kom væsentlige tilføjelser. Som så mange andre store lovkom
plekser var socialreformen i vid udstrækning en forenkling og kodifi
cering af den udvikling, der havde fundet sted i de foregående år, samti
dig med at den fastlagde nye finansielle og administrative rammer for
den kommende tid.
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Set ud fra et principielt synspunkt var den vigtigste ændring udvidel
sen af sociallovgivningens retsprincip på bekostning af skønsprincippet.
Samtidig blev også selvforsikringsprincippet - hjælp til selvhjælp - slået
fast. Socialhjælp skulle ikke længere være en almisse, men en erstat
ningsydelse, en selverhvervet rettighed.
Ved fremlæggelsen af socialreformen opridsede socialminister
K.K.Steincke hovedmanglerne ved den gældende lovgivning. Han un
derstregede her, at området for den skønsmæssige hjælp var alt for stort.
De mange forskellige love betød, at trangskriterierne blev administreret
meget forskelligt. Administrationen var splittet mellem kommunalbe
styrelse, hjælpekassebestyrelse, værgeråd, politimester, arbejdsløsheds
kasse og sygekassebestyrelse. Resultatet blev, at »de trængende jages fra
Herodes til Pilatus og tilbage igen«. Reglerne om erhvervelse af for
sørgelsesret betød en uoverskuelig administration for kommunerne, re
fusionssystemet til kommunerne var utilstrækkeligt, og endelig skabte
det problemer, at den bevilgende og finansierende myndighed ikke altid
var den samme.
Svaret var en forenkling og rationalisering, således at de over 50 for
skellige love blev samlet i fire hovedlove, nemlig folkeforsikringsloven
(sygeforsikring og alders- og invaliderente), ulykkesforsikringsloven, lov
om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring og lov om offentlig
forsorg.
Med den sidste lov erstattedes den hidtidige fattighjælp og hjælpekas
sehjælp af tre typer for hjælp: særhjælp, der i starten især tog sigte på
hjælp til kronisk syge, tuberkuløse og lignende, samt kommunehjælp og
fattighjælp. De to sidste kunne begge kræves tilbagebetalt, men fra star
ten var det i princippet kun fattighjælpen, der medførte retsvirkninger
som fortabelse af valgret og valgbarhed. Modtagelsen af fattighjælp, der
nu skulle være undtagelsen, blev begrænset til de såkaldte »asociale per
soner«.
Aldersrenten blev gjort til en fast, retsbestemt ydelse. Men selv om
man fra lovgivernes side havde fjernet den helt fra fattighjælpen, havde
den i befolkningens øjne stadig noget af almissens karakter - ca. 25% af
de berettigede søgte aldrig aldersrente.
i93ornes krise understregede behovet for forandringer på socialpoli
tikkens område. Uden indgriben og hjælp fra statens side kunne hverken
arbejdsløshedskasserne eller de kommunale hjælpekasser hamle op med
de sociale problemer skabt af den hastigt voksende arbejdsløshed. Ikke
uden grund betonede Steincke, at sociallovgivningen var nødvendig for
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at beskytte det eksisterende samfund mod uro og proletarisering. Samti
dig betød gennemførelsen af reformen midt i en krisetid, at de sociale
udgifter voksede voldsomt, specielt udgifterne til arbejdsløshedsforsik
ringen og kommunehjælpen. Alene fra 1934/35
1938/39 steg de soci
ale udgifter med over 40%. Det førte naturligt nok til angreb på det,
som af mange politikere karakteriseredes som »den tiltagende under
støttelsesmentalitet«, og mange mente, at en væsentlig årsag til stig
ningen i de sociale udgifter netop var »den alt for lette adgang til at få
kommunehjælp«. Den stadige fremhævelse af disse synspunkter førte til
en socialpolitisk stramning under krigen bl.a. med bestemmelser, der
betød, at modtagelsen af kommunehjælp i en række tilfælde blev sam
menknyttet med de samme retsvirkninger som fattighjælpen. Først med
de forbedrede konjunkturer i sidste halvdel af 1950erne forsvandt disse
bestemmelser igen.
Familiepolitik og serviceydelser
Allerede i i93orne havde man ud fra et befolkningspolitisk sigte taget fat
på familiepolitikken. Man kunne forudse, at et stærkt fald i fødselstallene
på længere sigt ville resultere i et faldende befolkningstal. I lovgivningen
åbnedes der derfor mulighed for kommunerne til at yde en mere servi
ceorienteret bistand over for børnefamilierne. Kommuner og boligfore
ninger kunne optage lån til opførelse af lejligheder til børnerige familier.
11937 fik kommunerne desuden adgang til statstilskud ved ansættelse af
sundhedsplejersker, som skulle foretage regelmæssige spædbørnsundersøgelser i hjemmet.
I 1939 oprettedes mødrehjælpsinstitutionerne, der både skulle yde
rådgivning og økonomisk støtte i form af tøjhjælp m.m. Efter krigen
fortsattes denne linje, idet kommunerne fik mulighed for at indføre
husmoderafløsningsordninger med statsligt tilskud. Endelig lempedes
der på reglerne, således at kommune og stat fik mulighed for også at yde
tilskud til børneinstitutioner, der modtog børn fra bemidlede hjem.
På ældreområdet blev der samtidigt stillet statslige midler til rådighed
for de kommuner, der etablerede hjemmehjælp til ældre, der ønskede at
forblive i eget hjem.
Med de forbedrede økonomiske forhold efter krigen kom der skred i
socialreformens system. Der var en tendens til at udvide de områder,
hvor der kunne gives særhjælp, og i lovgivningen blev der givet flere og
flere muligheder for kommunerne til at yde en mere serviceorienteret
bistand. En af konsekvenserne var, at de sociale ydelser bredte sig til en
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større del af befolkningen. Hvor socialreformen i det væsentligste havde
taget sigte på at trække et sikkerhedsnet under arbejderklassen, udbred
tes dette sikkerhedsnet til også at omfatte andre grupper, ikke mindst
den hastigt voksende skare af funktionærer.

Socialudvalgene og socialkontorerne
Administrativt byggede socialreformen på det eksisterende system af
kommuner, sygekasser, arbejdsløshedskasser m.m. bortset fra, at bereg
ning og udbetaling af invaliderente overgik fra sygekasserne til kommu
nerne. Rationaliseringen gjaldt alene det egentlige forsorgsområde,
hvor loven samlede den administration, der havde været spredt hos fat
tigvæsen, hjælpekasse, værgeråd og politimestre under et udvalg under
kommunalbestyrelsen: det sociale udvalg. Socialudvalget kunne dog
nedsætte et særligt udvalg til at varetage administrationen af børnevær
net.
Hvor der blev oprettet børneværnsudvalg, var de nye socialudvalgs
arbejdsopgaver især koncentreret omkring den egentlige forsorgshjælp,
og her spillede skønsprincippet stadig en fremtrædende rolle. Afgørel
sen om, hvem der skulle have fattighjælp, og hvem der skulle have kom
munehjælp, var fortsat i vidt omfang en skøns- og vurderingssag. I prak
sis betød det, at stort set alle forsorgssager blev forelagt socialudvalgene
til afgørelse, uanset hvor store eller små beløb, der var tale om. Fru Ulla
Worm, der 1954-70 var formand for socialudvalget i Herlev, har fortalt,
at hun kort efter sin tiltræden som udvalgsformand oplevede, hvordan
man i et udvalgsmøde brugte en time på at diskutere, hvorvidt en kvinde
i kommunens husvildeboliger skulle have bevilget de penge, hun havde
ansøgt om, til indkøb af en dunk fernis, så hun selv kunne ordne lejlig
hedens gulve. Pengene blev bevilget, men sagen førte til, at der på fru
Worms initiativ skete en gradvis ændring i sagsbehandlingen, sådan at
en række af de mindre sager blev uddelegeret til administrativ afgørelse.
Det krævede naturligvis, at der var en administration at uddelegere til.
Ifølge sociallovene fra 1933 skulle der i kommuner med over 3.000
indbyggere oprettes et socialkontor med en daglig ekspeditionstid. I
mange små kommuner var kommunekontor og socialkontor dog i prak
sis en og samme ting; der var simpelt hen ikke ansatte til at have flere
afdelinger. Tidligere kommunaldirektør Olaf Hansen, der i 1935 blev
ansat ved Herlev Kommune, har fortalt, hvordan man her oprettede
socialkontor ved slet og ret at få malet »socialkontor« på en af de døre,
der førte ind til kommunekontoret, hvor de da i alt fire ansatte i fælles186

Skoletandlæge ved Aalborg Kommune, frk. Christensen, undersøger tænderne
på en af eleverne pa skoletandklinikken i Thyrasgade i 1946.1 mange kommu
ner havde skoletandplejen været politisk omstridt mellem borgerlige, som ofte
foretrak det private initiativ, og socialdemokrater, der ønskede sikkerhed for, at
også Tnindrebemidledes børn fik tilbud om tandpleje (De historiske Arkiver,
Aalborg).

skab klarede alle forretninger. På længere sigt er der dog næppe nogen
tvivl om, at kravet om oprettelse af socialkontorer var med til at fremme
opbygningen af og professionaliseringen inden for den kommunale ad
ministration.
Staten finansierer Socialreformens stærke betoning af forsikringsprincippet sammen med
de øgede statstilskud til forsikringsordningerne førte til en forskydning i
byrdefordelingen mellem stat og kommune. Hvor kommunerne i
z93 2/3 3 st°d for 65% af de sociale udgifter, var disse i 1933/34 nogen
lunde ligeligt fordelt mellem stat og kommune. 11938/39 stod staten for
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næsten 6o%, og 20 år senere finansierede staten 77% af socialudgifterne
mod kommunernes nu kun 23%.
Med socialreformen og krisen i i93orne fik kommunerne pålagt be
tydelige udgiftsforhøjelser samtidig med, at samfundsudviklingen æn
drede det økonomiske grundlag for de mange små kommuner og skabte
stadigt større forskelle i kommunernes økonomiske muligheder. Det
førte til stærkt forhøjede statsydelser til kommunerne gennem procentrefusioner til visse kommunale udgifter. Hertil kom det i 1933 oprettede
mellemkommunale refusionsforbund. Gennem refusionsforbundet for
deltes en del af kommunernes sociale udgifter, sådan at kommuner med
et svagt skattegrundlag fik overført midler fra bedrestillede kommuner.
Afgørende for fordelingen af de sociale udgifter mellem kommunerne
blev således ikke længere klienternes forsørgelsessted, men kommuner
nes økonomiske bæredygtighed.

- og søger at styre!
Prisen for den øgede statslige finansiering var en indskrænkning i det
kommunale selvstyre. Med væksten i statstilskuddene fulgte en admini
strativ centralisering. Den statslige styring blev langt mere detaljeret.
Til de enkelte refusionsordninger var typisk knyttet et sæt af tilsyns-,
revisions- og kontrolregler. Formålet var at forene den lokale vareta
gelse med en nogenlunde ensartet beskatning og et rimeligt ensartet
serviceniveau i de forskellige kommuner.
Refusionssystemet havde imidlertid også en række svagheder, som
blev stadig mere iøjnefaldende. Adskillelsen mellem beslutningskompe
tencen og det økonomiske ansvar ansporede til refusionstænkning. Selv
om det samfundsmæssigt var billigere med sygepleje i egen bolig frem
for hospitalsindlæggelse, kunne en sognekommune foretrække det sid
ste. Det var nemlig gratis for kommunen i modsætning til hjemmesy
geplejen, hvor kommunen skulle betale 30% af udgifterne. Før 1957,
hvor kommunerne skulle indføre en hjemmeplejeordning, manglede
den således endnu i over 200 kommuner.
Refusionsordningerne medførte på længere sigt heller ikke nogen ud
jævning af forskelle i serviceniveau mellem store og små kommuner.
Forskellene skyldtes ikke alene forskelle i det økonomiske grundlag,
men også i indbyggernes forventninger. Hertil kom, at man med en
professionalisering af administrationen og inddragelse af specialister i de
større kommuner opbyggede dynamiske forvaltninger, der selv be
gyndte at tage initiativer til at udvide området for de sociale opgaver.
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Som helhed betød socialreformen således en langt mere detaljeret
styring af den kommunale forsorg fra centralt hold. En sammenlignende
undersøgelse af socialregnskaberne fra Herlev, Holbæk og en landkom
mune ved Holbæk (Orø) viser, at hvor de enkelte udgiftsposter i årene
før 1933 varierede betydeligt fra kommune til kommune, er der i de
første år efter 1933 en tydelig tendens til, at udgiftsposterne kom til at
udgøre samme del af de samlede udgifter. Således gik i disse år ca. 1/2 af
udgifterne til forsorg, 1/3 til folkeforsikring og knap 1/10 til arbejds
løshedsforsikring og -anvisning.
Den del, kommunerne først og fremmest administrerede, nemlig for
sorgshjælpen, var dog stadig på en lang række punkter underlagt et
lokalt skøn. Kommunernes skelnen mellem værdige og uværdige træn
gende blev ikke fjernet med socialreformen, og det blev heller ikke
virkningerne af hjælpens modtagelse. Kommunehjælpen skulle i prin
cippet altid tilbagebetales, og der kunne være retsvirkninger, til hjælpen
var tilbagebetalt eller eftergivet. Endnu i 1944/45 modtog ca. 1/2% af
befolkningen over 18 år forsorgshjælp med retsvirkninger, mens sam
menlagt ca. 3% modtog kommune- og fattighjælp. At der med social
reformen var blevet færre, der modtog denne form for hjælp, under
stregede blot deres særstilling. Det kan næppe heller have undgået at
stemple dem som særligt uværdige. Forsorgsloven lagde klart op til en
moralsk vurdering, og det kan ikke undgås, at det også har smittet af på
den lokale forvaltning.
Serviceniveaiiet vokser stadigt
Som helhed voksede det kommunale serviceniveau efter krigen. Størst
var denne vækst i de større kommuner og i de københavnske forstads
kommuner. Karakteristisk for denne del af den sociale forsorg var sam
spillet mellem kommunerne og private institutioner og foreninger. Det
gjaldt blandt andet børneområdet.
Driften af daginstitutioner for børn havde længe været et område, der
fortrinsvis blev varetaget af private organisationer. Efterkrigsårenes
kraftige økonomiske opsving skabte behov for at få kvinderne ud på
arbejdsmarkedet. Ikke uden sammenhæng hermed steg statens tilskud til
daginstitutioner, så det dækkede 70% af driftsudgifterne, hvis kommu
nerne gav et frivilligt tilskud på 30%. Resultatet blev en kraftig vækst i
antallet af daginstitutioner, som det kommunale børneværn havde pligt
til at føre tilsyn med.
Også på andre områder ændredes børneværnenes opgaver og formål.
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Der blev som helhed lagt vægt på at understrege børneforsorgen som et
tilbud til familierne frem for en tvangsmæssig foranstaltning. Både lov
mæssigt og administrativt blev der udvist stadig større tilbageholdenhed
ved tvangsfjernelsen af børn fra hjemmet. Til gengæld blev der åbnet
mulighed for at yde særlig hjælp til trængte familier.
På ældreområdet steg antallet af alderdomshjem, selv om det endnu
varede længe, inden behovet var dækket. Det får man et levende indtryk
af, når amtsfuldmægtig Ernst Larsen fra Nykøbing Falster i 1957 på
Maribo Amts sognerådsforeningers årsmøde kunne fortælle, at man der
i amtet nu havde 48 alderdomshjem med i alt ca. 1.000 pladser, hvilket
svarede til ca. 1/8 af samtlige de pladser på alderdomshjem, der da fand
tes i landkommunerne. I øvrigt var der, når det gjaldt opførelse og drift
af alderdomshjem, ikke sjældent tale om et samarbejde mellem flere
mindre kommuner.
Fra 1948 fik kommunerne desuden stillet et beløb til rådighed til
udsendelse af hjemmehjælpere. »Længst mulig i egen bolig« blev anset
for det mest humane over for de ældre, og samtidig gav det mulighed for
at spare på de dyre institutionspladser. Det kan derfor ikke undre, at
hjemmehjælpsordningen fik betydelig gennemslagskraft i en række
kommuner.

Fra socialforsorg til det sociale tryghedssystem 1960-76
Fra omkring i960 bevægede udviklingen i den sociale forsorg sig for
alvor bort fra de principper, der lå til grund for socialreformen af 1933.
Forsikringsprincippet forsvandt, og hovedformålet blev forskudt fra af
hjælpning af trang til forebyggelse af, at trangen overhovedet opstod.
Med loven om offentlig forsorg af 1961 forsvandt sondringen mellem
særhjælp, kommunehjælp og fattighjælp. Samtidig forsvandt omsider
også forbindelsen mellem modtagelsen af forsorgshjælp og fortabelsen
af visse borgerlige rettigheder som valgret og valgbarhed. Nu skelnedes
alene mellem hjælp ved trang i almindelighed og udvidet hjælp, og des
uden blev hjælpen kun undtagelsesvis krævet tilbagebetalt. Mens maximumsgrænsen ved almindelig hjælp lå på niveau med den i i960 indførte
folkepension, kunne udvidet hjælp gives til særlige grupper med det
formål at opretholde levevilkårene inden for rimelige grænser.
Ser man socialreformen af 1933 som udtryk for bestræbelser på at
stadfæste de sociale rettigheder, blev dette mål nået med loven om of
fentlig forsorg i 1961, hvor retsprincippet for alvor blev slået fast. Man
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Aalborg Kommunes socialinspektør Nielsen overrækker en af de gamle på byens
alderdomshjem fødselsdagsgaven på 3 kr. engang i efteråret 1941. Billedet kan
give anledning til mange overvejelser om forholdet mellem kommunen, de
kommunalt ansatte og borgerne, opfattet som klienter (De historiske Arkiver,
Aalborg).
kan også karakterisere udviklingen i 1960erne som et skifte fra for
sorgspolitik til socialpolitik.
Omlægningen bragte tillige revalideringen i fokus. Revalideringslo
ven af i960 havde til formål at fremme de erhvervshæmmedes integra
tion på arbejdsmarkedet og koordinere de eksisterende hjælpemulig
heder gennem oprettelsen af en række regionale revalideringscentre.
Der skulle ikke alene ydes understøttelse, men også hjælp til genop
rettelse af arbejdsevnen eller tilskud til omskoling gennem uddannelse.
Med revaliderings- og forsorgslovene i 1960/61 vandt nogle nye prin
cipper for alvor indpas i socialforsorgen: revalideringsprincippet og det
såkaldte »indkomstbortfaldsprincip«, hvis hovedformål var at sikre folk
mod de sociale konsekvenser, der kunne følge af en midlertidig ind
tægtsnedgang.
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Børnene og de gamle bliver dyrere
Tendenserne fra slutningen af 1950erne i retning af en højere priori
tering af de serviceprægede ydelser specielt på familie- og ældreområdet
fortsatte med forøget styrke gennem 1960erne.
Børne- og ungdomsforsorgen blev udskilt som et selvstændigt lovom
råde, og de nye børne- og ungdomsværnsudvalg fik desuden efterhån
den udvidet deres arbejdsopgaver og kompetence. Således fik udvalgene
adgang til selvstændigt at bevilge økonomisk hjælp til familier med børn
for at afhjælpe forbigående vanskeligheder for familien, hvis man derved
kunne undgå en anbringelse af børnene uden for hjemmet. Desuden
blev de hidtidige generelle regler om tilsyn med visse grupper af børn
afløst af tilbud om vejledning. Ikke mindre vigtigt var det, at kommu
nerne ved lov i 1964 blev pålagt at sikre tilstedeværelsen af de fornødne
daginstitutioner og socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Hermed
fik kommunerne endnu en stor opgave at løfte.
Også på ældreområdet skete der i løbet af 1960erne en række ændrin
ger, der medførte nye arbejdsopgaver for kommunerne. Loven om fol
keforsikring blev i i960 erstattet af en ny lov om invalide- og folkepen
sion, der ophævede sygekassemedlemskabet som betingelse for pensio
nen. Forsikringsprincippet forsvandt, og adgangen til pension var alene
betinget af opfyldelse af visse betingelser med hensyn til indfødsret,
ophold i landet og alder. Med afviklingen af den indtægtsbestemte folke
pension i 1964 fjernedes de sidste rester af almissekarakter fra folkepen
sionen, selv om der stadig var et særligt tillæg til de pensionister, der
ikke havde indtægter ud over pensionen.
Som helhed havde disse ændringer ikke større betydning for den
kommunale forvaltning. Det havde til gengæld loven om omsorg for
invalide- og folkepensionister 1964. Den udskilte de eksisterende regler
om plejehjem for og hjemmehjælp til pensionister i en særlig lovgivning,
der også omfattede bestemmelser om offentlig støtte til andre former
for omsorgsarbejde uden for alderdoms- og plejehjemmene. I 1969 blev
desuden etableringen af husmoderafløsnings- og hjemmehjælpsordnin
ger gjort obligatoriske for kommunerne.
På sognerådsforeningernes årsmøde i Skanderborg Amt i 1968 kon
kluderede formanden da også, at hensigten med såvel omsorgsloven som
husmoderafløsnings- og hjemmehjælpsordningerne måtte være, at kom
munerne nu skulle gå langt mere aktivt ind i socialpolitikken og hjælpe
og vejlede.
Andre ændringer fik først senere større betydning for kommunerne.
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Byggelegepladser vandt indpas som en ny pædagogisk form i efterkrigstiden, og
legepladsen Ellekilde i Skovlunde blev oprettet som en 77iidle7~tidig byggele
geplads på et 3.000 m2 stort areal ved den tidligere gård af samme navn. I
første halvdel af 1960erne flyttede der årligt 4.-8.000 personer til Ballerup
Kommune, heraf mange bøimefimilier. Tilslutningen til byggelegepladserne
var da også overvældende, og allerede i 1966/69 blev byggelegepladsen gjort; til
en permanent kommunal institution. Foto 196y (Ballemp Stadsarkiv/Lokal
arkiv).
Det gjaldt således udbygningen i i960 af den offentlige sygesikring, der
bl.a. betød en tættere sammenkobling mellem sygekassen og den kom
munale forvaltning. Loven bestemte, at der kun kunne være én syge
kasse i hver kommune, og at kommunalbestyrelsen skulle udpege et
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antal medlemmmer til kassens bestyrelse. Ikke mindre vigtigt var det, at
der blev indført en obligatorisk dagpengeordning for lønmodtagere til
afløsning af den hidtidige sygelønsordning. Dagpengeordningen blev
administreret af sygekasserne, men finansieret ved bidrag fra lønmodta
gere og arbejdsgivere.
Bedre tider - højere udgifter!
Baggrunden for den kraftige ekspansion i den sociale sektor i 1960erne
var først og fremmest disse års højkonjunktur, men også det høje be
skæftigelsesniveau og de stedvise tilløb til mangel på arbejdskraft. Ikke
mindst det sidste har uden tvivl spillet en rolle for revalideringsprin
cippets gennemslagskraft. På samme måde havde lovinitiativerne i for
bindelse med daginstitutionerne en klar sammenhæng med behovet for
at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet.
For statens vedkommende femdobledes driftsudgifterne i løbende
priser til social- og sundhedsvæsenet i løbet af 1960erne, mens kommu
nerne nøjedes med en tredobling. Alene antallet af daginstitutionsplad
ser steg fra 42.900 i i960 til 138.000 i 1975. Når man vurderer denne
udgiftseksplosion, må man samtidig holde sig for øje, at det karakteristi
ske i perioden var en vækst i modtagergruppen. Det skyldtes netop
tendenserne til en udvidelse af servicefunktionerne, f.eks. i form af dag
institutioner, og i indkomstuafhængige ydelser, som f.eks. folkepensio
nen. Utvivlsomt hang dette sammen med den nye middelklasses vok
sende betydning.
På vej mod en ny socialreform
De nye socialpolitiske målsætninger, der prægede 1960erne, og de deraf
følgende mange nye lovregler medførte efterhånden et behov for en
sammenhængende reform. Kritikken af det sociale system gik bl.a. på
den splittede struktur. Ved siden af den kommunale socialforvaltning var
der tale om en række andre hjælpeorganer, såvel de tilbageblevne orga
ner af forsikringsmæssig art (sygekasser, arbejdsløshedskasser og ulyk
kesforsikringsselskaber) som de forskellige revaliderings- og særforsorgs
institutioner, arbejdsanvisningskontorer m.m.
Der blev foretaget et omfattende forberedende arbejde af den social
reformkommission, der blev nedsat af Folketinget allerede i 1964, og
hvis arbejde mundede ud i to betænkninger, der kom til at danne grund
lag for 1970ernes socialreform.
Grundlaget herfor blev lagt med den sociale styrelseslov, der i 1970
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fastlagde de administrative rammer. Efter at kommunalreformen havde
skabt bæredygtige administrative enheder på kommunalt plan, var hen
sigten med den sociale styrelseslov at skabe en administrativ forenkling
ved at etablere det såkaldte enstrengede system. Så vidt muligt skulle der
i hver kommune kun være ét organ, der var ansvarlig for udførelsen af de
sociale opgaver, nemlig social- og sundhedsudvalget.
Den sociale styrelseslov var en rammelov, der først i de følgende år
blev udfyldt. De vigtigste lovændringer var i denne forbindelse dag
pengereformen, sygesikringsordningen fra 1973 og den nye bistandslov
fra 1976.
Med den sidste blev en række sociale love samlet i én. Personer i social
nød skulle kunne nøjes med at henvende sig ét sted, nemlig hos kommu
nens socialforvaltning. Det skulle samtidig sikre, at socialforvaltnin
gerne ville få mulighed for at yde den mest hensigtsmæssige hjælp efter
en vurdering af klienternes samlede sociale situation.
Bistandsloven betonede en samlet løsning af det enkelte problem med
udgangspunkt i selve problemet. Der var ikke længere en skillelinie
mellem forsikring og forsorg, mellem selvforskyldt og uforskyldt trang.
Det faglige skøn skulle være det primære. Hvor den offentlige admini
stration før havde været regelorienteret, byggende på et juridisk grund
lag, hvor centraladministrationen udarbejdede reglerne og førte tilsyn,
var hensigten, at administrationen nu snarere skulle være et system for
hensigtsmæssige løsninger, hvor retsprincippet veg for det faglige skøn
og med vægt på forebyggelse og revalidering. Skulle disse intentioner
føres ud i livet, krævede det lokalt i kommunerne en helt anden type
administration og administratorer.
Et andet problem for den nye bistandslov var, at 1960ernes nye social
politiske målsætninger om forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel
var blevet ført frem og udformet under en højkonjunktur, mens loven
endte med at skulle realiseres i en periode, der både i politisk og økono
misk henseende var mindre gunstig. Oliekrisen i 1973/74 blev indgan
gen til en depression. Dette fik en markant betydning for den praktiske
udførelse af bistandslovens intentioner.

Vækst i den kommunale socialsektor
Som helhed betød både de lovmæssige og de sociale og økonomiske
ændringer i 1960erne og 1970erne en gennemgribende strukturændring
og ekspansion i den kommunale socialforvaltning. Stadig flere nye og
anderledes opgaver kom til.
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I løbet af 1960erne var det særligt de serviceprægede ydelser, der fik
den kommunale administration til at vokse. Forpligtelsen til at frem
skaffe de fornødne daginstitutionspladser førte til et kraftigt opsving i
det kommunale institutionsbyggeri i en række kommuner. Forskellene
fra kommune til kommune var dog store. Den kraftige vækst i institutio
nerne var først og fremmest et købstads- og forstadsfænomen. Her var
der kommunale enheder, der havde de økonomiske muligheder for ak
tivt at tage opgaven op, men det var også her, behovet var størst. Det var
først og fremmest i disse kommuner, kvinderne søgte ud på arbejds
markedet. I de mindre landkommuner, hvor kvinderne ikke havde de
samme beskæftigelsesmuligheder, og hvor de traditionelle familiemøn
stre holdt sig længst, kom udbygningen betydeligt senere.
Væksten i daginstitutionerne var ikke kun et spørgsmål om byggeri og
ansættelse af personale. Administrationen af drift, personale og anvis
ning af institutionspladser krævede mere arbejde også på rådhuset. I en
række af de større kommuner oprettedes i forvaltningen særlige institu
tions- eller børnekontorer.
Mulighederne og til dels forpligtelsen for kommunerne til med stats
lig støtte at etablere familievejledning for børnefamilier førte fra midten
af 1960erne i en række kommuner til oprettelsen af faste familievejle
derordninger med særligt ansatte familievejledere, der forestod et be
tydeligt opsøgende arbejde. En forudsætning for godkendelse og refu
sion var, at der til ordningen blev knyttet lægelig, psykiatrisk og pædago
gisk konsulentbistand. Familievejledningsordningen var dermed med til
at åbne for specialisternes indtog i den sociale forvaltning.
På ældreområdet fandt der en betydelig vækst sted i serviceydelserne
ikke mindst i kraft af omsorgsloven, der gav statslig støtte til forskellige
former for omsorgsarbejde. Husmoder- og hjemmehjælpsordninger
blev som nævnt gjort obligatoriske i 1969. Også hjælpemidler til pensio
nister og billig transport med kollektive transportmidler blev et led i de
kommunale omsorgsforanstaltninger. Men dermed var det langtfra slut.
Der blev ydet tilskud til private pensionistforeninger. Der blev arran
geret svømning og gymnastik for pensionister. I de fleste kommuner
blev den årlige pensionistudflugt et fast indslag i årets program. I 1969
begyndte en række storkøbenhavnske kommuner ovenikøbet at arran
gere rejser til udlandet for pensionisterne, som nok skulle betale et vist
deltagergebyr, men hvor hovedparten af udgifterne blev båret af kom
munerne.
Mens udvidelserne i de kommunale aktiviteter endnu i 1960erne over-
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I mange kommuner
blev der etableret
ordninger med madtidbringning til pen
sionister, der havde
svært ved selv at
klare madlavningen.
Her er ordningen i
funktion i Herlev
1980 (Herlev Lo
kalhistoriske Arkiv).

vejende fandt sted inden for de allerede etablerede områder og de eksi
sterende organisatoriske rammer, betød 1970ernes sociallovgivning især
vækst på nye områder. I 1973 overtog kommunerne således dagpenge
området fra sygekasserne, og med bistandsloven overtog kommunerne
de tidligere statslige opgaver på revaliderings- og mødrehjælpsområdet.
Baggrunden for denne udvikling var først og fremmest, at der med
kommunalreformen var blevet skabt større og mere handlekraftige kom
munale enheder. På lokalt plan fik kommunen nu den centrale rolle
inden for det sociale område. I dag hører langt de fleste opgaver hjemme
under de kommunale social- og sundhedsudvalg, som økonomisk tegner
sig for henved halvdelen af de samlede kommunale nettoudgifter.
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Det kommunale selvstyre i sparetider
Parallelt med de administrative ændringer skete der også en omlægning
af finansieringen, hvor statens tilskud efterhånden ændredes fra refusion
til generelle bloktilskud. Ændringen betød ikke i sig selv, at statens del
af udgifterne mindskedes. Den var først og fremmest motiveret af øn
sket om at skabe en bedre byrdefordeling mellem økonomisk stærke og
svage kommuner. Man ønskede at opbygge et betalingssystem, der har
monerede med intentionerne bag kommunalreformen: en højere grad af
selvstændighed i kommunernes arbejde kombineret med et større øko
nomisk ansvar for de lokale beslutninger.
Ideelt set skulle de generelle bloktilskud således give kommunerne
større frihed, men de økonomiske realiteter kom til at sætte meget
snævre grænser for denne frihed.
Med den økonomiske krise, der slog igennem fra midten af 1970erne,
strammede staten grebet om kommunerne gennem stadig kraftigere be
grænsninger af de generelle økonomiske rammer. Det kommunale selv
styre blev formelt holdt i hævd, men med den strammere økonomi mis
tede kommunerne efterhånden muligheden for at udfylde selvstyret.
Det betyder dog ikke, at der ikke stadig kan være forskel på kommuner
nes prioritering - hvad enten det skyldes demografiske forhold, ind
stillingen hos politikerne eller kommunens historie. Holbæk og Herlev
kan bruges til illustration heraf. De havde i 1980 begge knap 30.000
indbyggere. Der var nogenlunde lige mange børn, men Holbæk havde
ca. 25% flere ældre end Herlev. På dette tidspunkt brugte Herlev Kom
mune dobbelt så meget på børneområdet som Holbæk, der til gengæld
anvendte dobbelt så meget på ældreområdet. Forskellene kan skyldes, at
behovet for institutionspladser var større i Herlev end i Holbæk, men
også at der i Herlev (som grundet det store fødselstal i 1950erne blev
kaldt »barnevognenes by«) har været en tradition for at opprioritere
dette område. Modsat har der i Holbæk i mange år været en tradition for
at prioritere ældreområdet højt.
Den økonomiske krise fik også afgørende betydning for gennemførel
sen af den nye bistandslov, som medførte en kraftig forøgelse af de
sociale udgifter. Det skyldtes både de udgiftsstigninger, der lå i lovens
bogstav, men også dem, som krisen førte med sig, først og fremmest i
kraft af den voksende arbejdsløshed.
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At det i de små kommuner kunne være svært at følge med i de
mange nye lovinitiativer, fremgår af følgende udpluk fra den 31.
juli 1968 fra Kommunal-Tidendes omtale af den nye omsorgslov af
1968:

»Det er endelig værd at henlede opmærksomheden på den ret
vidtgående vejledningspligt, som ved loven pålægges kommunerne
over for pensionisterne. I mange kommuner gives der sikkert al
lerede vejledning i det ønskede omfang, medens det næppe er til
fældet i alle de mindre kommuner. For disses vedkommende kan
det måske også være vanskeligt at leve op til lovens fordringer, idet
der herved forudsættes et betydeligt kendskab til lovgivningen i
almindelighed«.

Idealeime i praksis
De omfattende strukturændringer på det sociale område, der fandt sted i
1960erne og især i 1970erne, stillede store krav til organiseringen af den
kommunale socialforvaltning og til såvel ledelse som medarbejdere.
Som grundlag for den i 1964 nedsatte socialreformkommissions ar
bejde udarbejdede Socialforskningsinstituttet en række undersøgelser,
der også omfattede forvaltningernes arbejdsmåder og medarbejdernes
holdninger til klienterne. Socialreformundersøgelserne blev fulgt op i
begyndelsen af 1980erne, hvor formålet var at se på, hvordan 1970ernes
socialreform var blevet ført ud i livet, og hvilke virkninger den havde
haft. Undersøgelserne viser klart de problemer, der var forbundet med
at praktisere de nye målsætninger.
Forsorgsloven fra 1961 og de efterfølgende lovændringer havde åbnet
nye muligheder for socialforvaltningerne. Nu forudsattes det nærmest,
at deres arbejdsområder og -opgaver også omfattede rådgivning og vej
ledning, servicefunktioner og en socialbehandling hvilende på et fagligt
skøn. Den første undersøgelse fra sidste halvdel af 1960erne afslørede
imidlertid lovgivningens begrænsede gennemslagskraft i den kommu
nale praksis. Udvalgene og forvaltningerne indskrænkede sig i meget vid
udstrækning til at forvalte regelbundne ydelser. Rådgivning og vejled
ning spillede en mindre rolle, og man udnyttede kun i ringe grad mulig
hederne for at give skønsmæssige ydelser.
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Baggrunden herfor var formentlig, at de skønsmæssige ydelser havde
deres historiske udspring i hjælpeformer, der havde et tydeligt almisse
præg, og hvortil der normalt var knyttet afskrækkende og degraderende
sanktioner. Man betragtede i udvalgene og forvaltningerne formidlin
gen af regelbundne ydelser som et led i retsbeskyttelsen af borgeren
mod vilkårlighed fra administrationens side.
Hvor længe denne indstilling holdt sig, er vanskeligt at sige. Lis Toft
dal, der var ansat i Højby Kommune i Odsherred fra 1965 til 1970,
fortæller f.eks., at forsorgshjælp i disse år ikke kunne bevilges admini
strativt, men kun af socialudvalgsformanden, bl.a. fordi sagerne var om
gærdet med megen hemmelighed. At være under forsorgen blev i kom
munen betragtet som særdeles belastende. Det hang sikkert også sam
men med, at socialvæsenets omfang i en landkommune som Højby var
beskedent. Man behandlede på denne tid mellem fem og ti forsorgssager
om året.
xAndre steder voksede antallet af henvendelser til gengæld kraftigt.
Socialforskningsinstituttets undersøgelser har vist, at der i de første fire
måneder af 1962 var 101.000 henvendelser til landets socialforvaltninger.
11972 var dette tal steget til 208.000, og i 1982 var antallet 287.000. Det
svarede til, at hver sjette dansker henvendte sig til socialforvaltningen en
gang om året. For langt de fleste var baggrunden for henvendelserne
den samme: manglen på arbejde.
De mange henvendelser betød et stigende pres på personalet, der ofte
manglede konkrete holdepunkter til at klare en situation med mange
klienter. Socialreformundersøgelsen fra begyndelsen af 1980erne viste
da også forvaltningernes problemer med at leve op til bistandslovens
idealer. En stor del af tiden gik med at udbetale ydelser, og det gik ud
over den tid, der skulle være anvendt til at hjælpe de hårdest belastede
sociale klienter, til revalideringsarbejdet og det opsøgende og forebyg
gende arbejde. På trods af finansieringsomlægningen var der fortsat for
skel på refusionen til de enkelte ydelser. Det betød f.eks., at kommu
nerne kunne spare penge ved at sende folk på førtidspension i stedet for
at gå ind i en mere arbejdskrævende behandling med rådgivning og
revalidering. Førtidspensionen betaltes af staten, hvorimod kommunen
skulle betale 50% af revalideringsomkostningerne.
Heller ikke alle socialforvaltninger og sagsbehandlere var naturligvis
lige gode til at administrere det faglige skønsprincip, og vanskeligere
blev det på grund af det stigende arbejdspres og et voksende krav om
besparelser.
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Bent Steffensens tegning fra Bjæsken 1983 har som udgangspunkt en konsta
tering af stigende vold mod de ansatte på socialkontorerne. Teksten lyder: »Ja
de siger jo, at man skal komme hinanden mere ved ...«.

Efterhånden blev bistandsloven suppleret med en strøm af cirkulærer.
Det skete delvis efter krav fra kommunerne, både fordi de var tvunget til
at spare, og fordi der opstod forskellig praksis kommunerne og de en
kelte sagsbehandlere imellem. Til de statslige cirkulærer føjede social
forvaltningerne selv en række interne cirkulærer, som skulle skabe fa
stere retningslinier for medarbejderne. Resultatet blev, at skønsprin
cippet skrumpede ind, og de faste ydelser igen holdt deres indtog.
Endnu en socialreform?
Siden slutningen af 1970erne har socialreformen været under kritik både
fra sagsbehandlerne og politikere. Den opfyldte ikke sine mål, og den
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blev alt for dyr. Som socialreformen i 1933 kom socialreformen i
1970erne til at fungere under langt dårligere økonomiske forhold end
tænkt fra lovgivernes side. Den økonomiske krise kombineret med den
koncentration af de sociale opgaver i kommunalt regie, der fulgte af
kommunalreformen, sociallovgivningen og den administrative profes
sionalisering, betød, at kommunerne blev ramt dobbelt hårdt, og at
ændringerne i socialudgifterne i langt højere grad end tidligere satte sig
spor i de kommunale regnskaber.
Med de stadigt mere tyngende udgifter er man begyndt at se kritisk på
socialreformens principper. Et af dem, der i øjeblikket er til debat, er de
generelle ydelser til alle uanset indtægt. Tidligere blev der lagt vægt på,
at de generelle ydelser dels fjernede det socialt deklasserende skær, dels
var en administrativ forenkling. Nu taler flere og flere for at give selek
tivt, »dér, hvor det virkeligt hjælper«.
På bistandslovens område har der samtidig med en generel nedskæ
ring af ydelsernes højde været klare tendenser til en tilbagevenden til
faste, retsbestemte ydelser. Foruden ønsket om administrative forenk
linger har argumentationen her gået på spørgsmålet om en større rets
sikkerhed for klienterne.
Også spørgsmålet om en tilbagevenden til forsikringsprincippet har
spillet en betydelig rolle i debatten, der har været præget af tankerne om
at begrænse det sociale system til at yde hjælp til selvhjælp.
I dag er kravet således først og fremmest arbejdsformer, der kan resul
tere i besparelser på de tyngende socialudgifter. Kommunerne begynder
at prioritere mellem deres sociale klienter. Ressourcerne strækker ikke
til at tage lige godt hånd om alle. Den private velgørenhed er igen
begyndt at spille en fremtrædende rolle.
I november-december 1990 kunne man således i dagspressen læse,
hvordan man i flere socialforvaltninger henviste folk, der søgte om jule
hjælp til - ligesom i 1700-tallet - at henvende sig til den lokale sogne
præst.

Fra landsbyfællesskabet til sociale netværk
Tendenserne i den kommunale socialforsorg har skiftet flere gange si
den begyndelsen af 1700-tallet. Hvor det lokale skøn over trangen i
begyndelsen var det afgørende for hjælpens omfang, blev det siden den
fastsatte og regelbundne ydelse, der kom til at dominere, indtil 1970ernes socialreform genindførte skønsprincippet. Det er nu igen i vidt om
fang blevet erstattet af de faste ydelser. Forsikringsprincippet, der be-
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»Altså, bistandsloven arbejdede vel som udgangspunkt med den
moral, at folk er ordentlige. Man glemte at regne med samspillet
mellem de tilbud, der er, og folks brug af dem. Men sådan er det jo.
Folk tager, hvad de kan få ... Alin tro er, at det kan lade sig gøre at
genetablere den moral, hvor man accepterer, at der stilles krav til
én, hvis systemet udvikler ansvarsrelationen. Vi vil hoppe på tun
gen ned ad Herlev Hovedgade for vore bistandsklienter - hvis de
bare hopper med«.

(Socialinspektør Peter Duus, Herlev, i et interview i Berlingske Tidende 22.5.1991).

gyndte at gøre sig gældende fra slutningen af 1800-tallet, blev cemen
teret med socialreformen i 1933 for så at forsvinde i 1970erne. Nu er det
måske igen på vej til at spille en rolle? Forsørgelsen af de gamle skete
først i deres egen bolig, dernæst satsede man på institutionerne - fattig
gårdene og senere alderdoms- og plejehjemmene - for siden igen at
lægge vægt på at holde de gamle »længst muligt i egen bolig«. Et prin
cip, som nu atter er til debat.
Har tendenserne skiftet, har det konstante været kommunernes for
pligtelse til at tage vare på deres fattige og syge, børnene og de gamle.
Til gengæld har mulighederne for at løse problemerne været svingende.
Udviklingen i økonomien har til stadighed udstukket grænserne, lige
som store samfundsmæssige omvæltninger som vandringen fra land til
by, industrialiseringen og den strukturelle krise i den sidste snes år har
spillet en afgørende rolle for den enkelte kommunes vilkår og mulig
heder.
Fra slutningen af 1800-tallet overtog staten en stadig stigende del af
de sociale udgifter med en voksende statslig styring af kommunerne til
følge. I dag er mange af de statslige begrænsninger forsvundet. Til gen
gæld sørger den økonomiske situation og de stigende kontanthjælpsud
gifter for, at den kommunale fantasi ikke får for frit et spillerum.
Initiativet til forbedringer af den sociale forsorg kom først fra statens
side. I første halvdel af 1800-tallet søgte statsmagten således at få kom
munerne til at overholde lovens minimumskrav. Set i denne sammen
hæng er det tankevækkende, at det første store, selvstændige sognekom203

munale initiativ var oprettelsen af fattiggårdene, som siden fik et meget
dårligt ry. Det skal dog ikke overskygge den kendsgerning, at fattiggår
dene var et konkret og kostbart forsøg på at løse nogle endog meget
store sociale problemer.
Også hjælpekasserne og dyrtidslovgivningen under i. verdenskrig var
statslige initiativer, men de muligheder, lovgivningen gav, blev i en
række kommuner udnyttet til at sætte nyt i gang. Resultatet blev, at der i
de første årtier af dette århundrede efterhånden blev betydelig forskel på
serviceniveauet i de enkelte kommuner. En forskel, som både skyldtes de
forskellige lokale sociale og økonomiske forhold og forskellene i den
politiske sammensætning af det lokale styre. Med socialreformen i 1933
skete der en vis udjævning af forskellene, men særligt efter 2. verdens
krig er forskellene i serviceniveauet igen vokset, særligt inden for ældreog børneforsorgen. Som socialreformundersøgelserne viste, kunne der
være langt fra intentionerne på Slotsholmen til praksis i kommunerne.
I dag er det netop i forbindelse med de økonomiske stramninger
væsentligt at udnytte mulighederne for at tage utraditionelle initiativer,
også selv om det indebærer, at man må tage gamle tanker og metoder op
i en ny udformning.
I et interview i Berlingske Tidende 22. maj 1991 udtalte socialinspek
tøren i Herlev, Peter Duus, at det sociale systems største problem er, at
det er ude af trit med den folkelige moral. Det gælder om at genskabe
den ansvarsfølelse, som 1970ernes bistandslov var med til at nedbryde,
ved at stille krav til bistandsklienterne. Nye arbejdsformer bliver taget i
brug, bl.a. i form af at inddrage private virksomheder i arbejdet med at
få bistandsklienter udsluset til arbejdsmarkedet.
Rundt omkring i landet skyder der desuden en bred vifte af kommu
nalt støttede selvhjælpsgrupper frem. Det er svært ikke at se disse nye
arbejdsformer som et forsøg på at genetablere og styrke det frivillige
sociale netværk, som samfundsudviklingen siden 1700-tallets slutning
gradvis har nedbrudt, og som oprindelig var den vigtigste formidler af
hjælp og omsorg over for vort samfunds svage og nødlidende.
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Folkeskolen
og de kulturelle opgaver
af Holger Dyrbye

Skolens formål er nok at give børnene en konkret viden, men i lige så
høj grad at opdrage og udvikle dem til det samfund, der til enhver tid
omgiver dem. Skolen vil derfor altid være et spejl af samfundet, og de
krav og normer, der søges fulgt i skolen, vil være begrundet i samfundets
behov. Statsmagten har til stadighed haft en afgørende indflydelse på
undervisningens indhold, mens kommunerne i vekslende omfang bl.a.
har varetaget en række opgaver omkring tilsynet og har tilvejebragt de
fysiske rammer for skolens virke.

Skolelovene 1814
I 1789 blev der nedsat en kommission, hvis opgave var at udarbejde et
forslag til en forbedring af skolevæsenet, som indtil da havde fungeret
efter en skoleforordning fra 1739/40. Den var aldrig kommet til at fun
gere efter hensigten. Der gik imidlertid 25 år, før kommissionsarbejdet
udmøntedes i skolelovene af 1814.
Landsbyskoleloven og købstadskoleloven, som de grundigt gennem
arbejdede love oftest kaldes, fik afgørende indflydelse på det danske
skolevæsen.
Landsbyskoleloven opdelte landet i skoledistrikter, og hvert distrikt
skulle have en skole. Meningen var, at børnene ikke måtte have mere
end 1/4 mil til nærmeste skole. Skolerne blev toklassede, og børnene
skulle møde tre dage om ugen undtagen i så- og høsttiden, hvor de
havde fri. Undervisningspligten blev indskærpet og kom til at gælde
børn fra syv til 13 år. Der undervistes i religion, regning, læsning og
skrivning. Desuden skulle børnene vejledes i »ordentlig« sang, og læ
rere, der havde forudsætninger for det, blev pålagt at vejlede i »... gymna
stiske øvelser såsom løbe-, springe-, klatre-, svømme- og militære øvel
ser. Til disse øvelser bør, når den øvrige befalede skoleundervisning er
tilendebragt, anvendes, så vidt vejrliget det tillader, en time dagligt...«.
Købstadskoleloven blev for undervisningens vedkommende stort set
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enslydende med landsbyskoleloven, dog med den forskel at bybørnene
gik i skole hver dag, men i færre timer. Købstadskolerne fik også mulig
hed for at oprette en tredie klasse for de bedst begavede elever.
Finansieringen af skolevæsenet var stadig en lokal opgave, men i 1814lovene kom der klarere regler for, hvordan byrderne skulle fordeles. En
formue- og jordskat betalte lærerlønningerne og skolebygningerne.
Desuden blev degneembederne nedlagt, og degnenes opgaver overgik til
lærerne.

Tilsynet med skolerne
Den vigtigste nyskabelse i 1814-lovene var det formaliserede tilsyn med
skolerne. På landet blev der for hvert sogn dannet en skolekommission.
Ud over præsten, der var født formand, sad sognets store jordejere i
kommissionen sammen med en eller to bønder fra sognet, kaldet skole
forstandere. Amtsskoledirektionen, med amtmand og amtsprovst som
eneste medlemmer, havde overopsynet med de enkelte skolekommissio
ner, og den kom til at fungere som mellemled mellem skolekommissio
nerne og det statslige overopsyn i Danske Kancelli. Endelig skulle
bisperne selvstændigt føre tilsyn med undervisningens kvalitet i stiftets
skoler. De skulle hovedsagelig kontrollere landsbylærerne, der efter at
have overtaget degnefunktionen også var gejstlige embedsmænd. Det
var dog sjældent, at biskoppen rent faktisk besøgte skolerne. Således
skrev i 1832 Hans Hoick, skolelærer i Hesselager: »Biskop Bloch, som
havde været her hver tredie år, altså fem gange i min tid, skrev jo hver
gang i kirkebogen: »med menigheden og dens ungdom meget vel - eller
overmåde vel fornøjet«. - Hvad kunne jeg vel forlange mere? - Men den
gode mand så aldrig skolen eller skoleungdommen«. I købstadskolerne
blev tilsynsmyndighederne de samme, men skolekommissionernes sam
mensætning var lidt anderledes. Her bestod den nemlig af sognepræ
sterne, byens magistrat/byfoged samt to eller tre hæderlige borgere som
skoleforstandere.
København fik sin egen skoleanordning i 1814, der bl.a. fastholdt
princippet om, at skoleholdere skulle godkendes af myndighederne i
modsætning til resten af landet, hvor det var fri næring at drive skole.
Tilsynsmyndigheden i København var en kommission bestående af le
dende gejstlige og verdslige. Det daglige tilsyn blev foretaget af sogne
kommissioner bestående af sognepræsten og »nogle gode og velsindede
mænd uden for præstestanden«.
1814-lovene opstillede minimumskrav til skolevæsenet, men overlod
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Michael Anchers kendte billede, Pogeskole i Skagen, fra 1891 giver et indtryk
af de ydmyge lokaliteter, mange små skoler var henvist til. Olie på træ (Den
Hirschsprungske Samling),
det til lokale kræfter at sørge for finansiering og kontrol af skolerne.
Denne decentralisering af opgaverne medførte, at det gik meget lang
somt med at få ført lovene ud i livet, og trods de relativt klare lovtekster
gik der årtier, før alle sogne og købstæder havde bragt skoleforholdene i
nærheden af intentionerne fra 1814-lovene.
Der var selvfølgelig store regionale forskelle på, hvor godt opgaven
blev løst. Modviljen mod skolelovene var først og fremmest af økono-
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misk karakter. Det var dyrt at bygge og drive skoler. Dertil kom, at
børnenes arbejdskraft ofte var af afgørende betydning for forældrene. I
forbindelse med lovenes indførelse rejste der sig en storm af protester
fra forældre og arbejdsgivere. Strandmøllens papirfabrik i Lyngby tru
ede med at afskedige alle deres arbejdsdrenge, hvis de skulle gå i skole
hver dag, og en gårdejer fra Lolland klagede over, at hans tjenestebørn
ville komme til at slide træskoene op ved at gå den lange skolevej. Den
endelige ordning blev derfor, at børnene på landet kun kom til at gå i
skole hveranden dag, en ordning der først blev helt afskaffet i 1958.
Centrale politiske forsøg på at øge antallet af skoledage blev de fleste
steder pure afvist. Et typisk eksempel stammer fra Brande Sogn i Jyl
land, hvor sogneforstanderskabet svarede: »Formedelst sognets vidtløf
tighed og skolevejens længde og næsten ufremkommelighed skønner
man ikke, at de tilladte forandringer med hensyn til skolegangen med
held kan iværksættes her, og man finder derfor, at skolegangen må blive
ved det gamle«. I mange sogne gik man dog tidligt over til hverdagsundervisning, og sognerådet i Års besluttede således allerede i 1912, at
der skulle være daglig skolegang for alle børn. Desuden blev der lavet
forskellige regionale særordninger, f.eks. den vestjyske, hvor de større
børn gik i skole hver dag i vinterhalvåret. Til gengæld havde de så fri det
meste af sommeren. Omvendt gik de mindre børn i skole om sommeren
og havde fri om vinteren. Endelig skal man nok ikke undervurdere for
ældrenes modstand mod, at børnene skulle have skolekundskaber, som
de selv havde klaret sig foruden, men det må retfærdigvis også nævnes, at
der fandt en betydelig hjemmeundervisning sted.

Kommunestyrets indflydelse på skolen
Indførelsen af selvstyret i købstæderne i 1837 medførte, at det blev bor
gerrepræsentationen, der skulle udpege de såkaldte skoleforstandere i
skolekommissionen, og dermed fik borgernes valgte repræsentanter væ
sentlig indflydelse på skolestyret.
Blandt byernes bedre borgerskab var der udbredt utilfredshed med de
offentlige skoler, og i 1838 anbefalede kongen derfor oprettelse af højere
borgerskoler med et bredere undervisningsudbud. Til gengæld skulle
der betales skolepenge i disse skoler. Der blev landet over oprettet
mange sådanne betalingsskoler, som blev forløberne for de senere real
skoler.
Med landkommunalloven 1841 blev skolekommissionerne på landet
nedlagt og erstattet af sogneforstanderskaberne, som dog hovedsagelig
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bestod af de samme personer, der havde siddet i skole- og fattigkommis
sionerne.
Danske Kancelli havde overopsynet med skolerne, og her havde man
ikke egentlig pædagogisk indsigt. Fra mange sider rejstes derfor krav
om, at skolevæsenet fik et fagligt kvalificeret tilsyn. Ønsket gik i op
fyldelse i 1848, hvor der blev oprettet et kultusministerium, der tog sig
af kirke og skole. Få år senere blev der stillet forslag om at oprette en
overskoledirektørstilling, der kunne tage de overordnede pædagogiske
beslutninger for skolevæsenet. Forslaget medførte en heftig debat, og
tilhængerne af direktørstillingen så her en mulighed for at udvikle og
styrke undervisningssystemet. På den anden side mente mange, at un
dervisningen burde være en decentral opgave, som staten skulle blande
sig mindst muligt i. Stillingen blev oprettet, og selv om den kun fun
gerede i en forholdsvis kort årrække, betød den sammen med oprettel
sen af Kultusministeriet, at statens indflydelse på skolevæsenet blev styr
ket.

Undervisnings- eller skolepligt?
Skolelovene fra 1814 indførte undervisningspligt, men ikke skolepligt;
det sikrede, at de bedrestillede lovligt kunne få deres børn undervist
privat, så de ikke var tvunget til at nøjes med almueskolen. Langt den
største del af befolkningen havde imidlertid ikke økonomisk mulighed
for selv at besørge børnenes undervisning, og undervisningspligten be
tød derfor reelt skolepligt for hovedparten af Danmarks børn.
For at sikre undervisningspligtens overholdelse var der indført mulkt
for ulovlig forsømmelse fra skolen. Det betød, at forældrene skulle be
tale en bøde, hvis børnene udeblev fra skolen uden gyldig grund. Det
blev snart kommunalbestyrelserne, som idømte og opkrævede mulkter;
skoledirektionerne skulle påse, at det skete, og indberette til ministeriet
om samtlige lovlige og ulovlige forsømmelser, samt hvor store beløb der
var mulkteret for. Skolekommissionerne havde ret til at give dispensa
tioner fra skolepligten, hvilket blev flittigt brugt, især i forbindelse med
såning og høst. Kommunalbestyrelserne brugte kun i ringe grad deres
ret til at mulktere. De var klar over, at børnenes arbejdskraft ofte var
nødvendig i landbruget og andre dele af erhvervslivet, og da det var i
sognets/købstadens interesse, at der var tilstrækkelig arbejdskraft, blev
resultatet naturligt nok, at mange skolepligtige børn besøgte skolen
langt sjældnere end foreskrevet. Et samlet fravær på mellem 10 og 25%
var almindeligt på landet i slutningen af sidste århundrede, og op mod
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halvdelen af dette fravær er i protokollerne noteret som ulovligt. Mindstetaksten for mulkter var i denne periode 6 øre pr. forsømmelse, og i
gentagelsestilfælde skulle beløbet fordobles, således at der teoretisk
kunne blive tale om ganske betragtelige summer. I realiteten opkræve
des der langt lavere beløb. Således viser en undersøgelse af fire land
sogne, at der i perioden mellem 1880 og 1892 i gennemsnit blev op
krævet fra 0,4 øre til 9,8 øre pr. forsømmelse, hvilket var langt mindre,
end ministeriet foreskrev.
Den afslappede holdning til undervisningspligten illustreres også af
følgende beretning: Odense Kommune havde købt en gård i landdistrik
tet lige uden for byen, og byens markforvalter stod nu for dyrkningen af
jorden. Han savnede øjensynlig arbejdskraft, for han henvendte sig i
1919 til landdistriktets overlærer for at høre, om nogle skolebørn kunne
få fri til at deltage i kartoffeloptagningen. Trods et bestemt nej deltog 32
elever i arbejdet med forsømmelser fra to til ni dage til følge. Markfor
valteren havde tilmed betalt børnene ekstra, for at de kunne betale den
mulkt, der ville blive tale om. Man forstår godt, at overlærer, skolekom
mission og distriktsbestyrelse fandt anledning til at protestere mod
denne trafik.
Det var skolelærerens protokol, der lå til grund for eventuelle sanktio
ner mod forældrene. Når man tager i betragtning, at læreren boede
blandt de mennesker, hvis børn han underviste, og at en del af hans løn
langt op i tiden bestod af naturalier, kan man nemt forestille sig en vis
eftergivenhed fra lærerens side ved udfyldelsen af forsømmelsesproto
kollerne. Det reelle antal ulovlige forsømmelser var derfor sandsynligvis
noget højere, end det fremgår af protokollerne. Ministeriet havde teore
tisk mulighed for at kontrollere forsømmelsesprotokollerne og det be
løb, kommunerne havde mulkteret. Det førte til jævnlige opstramninger
af reglerne om mulkt, og i nogle tilfælde fik enkelte kommuner via
skoledirektionen pålagt at mulktere mere. I 1889 udsendte Kultusmini
steriet to cirkulærer, som strammede reglerne for forsømmelse og
mulkt, men i praksis var det umuligt for ministeriet og skoledirektio
nerne at kontrollere det rimelige i antallet af mulkter. Man kan derfor
sige, at med hensyn til skolepligtens overholdelse var der et udbredt
kommunalt selvstyre.
Problemet med fremmødet til undervisningen var naturligvis størst i
begyndelsen af 1800-tallet, da undervisningspligten var ny. Skolernes
fraværsprocenter har til stadighed været faldende, specielt efter at en lov
i 1873 begrænsede børns arbejde i fabrikkerne. Børnearbejde uden for
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Lærer Strüving fotograferet sammen med sine elever uden for den stråtækte
landsbyskole i Ringsbjerg i Vestjylland, 1893 (Det kgl. Bibliotek).

fabrikkerne blev ikke reguleret så tidligt, og helt op til midten af vort
århundrede influerede det på fremmødet i skolerne.
Friskolebevægelsen
Undervisningspligten, der udviklede sig til skoletvang, og statsstyringen
af skolen mødte modstand i visse kredse af befolkningen. Enkelte steder
var modstanden så kraftig, at forældrene gik sammen og oprettede fri
skoler. Det var muligt, efter at en ny skolelov i 1855 havde lovliggjort
friskoler. En forældrekreds kunne nu starte en skole og selv ansætte en
lærer, hvis kvalifikationer det offentlige ikke blandede sig i. Motiverne
bag oprettelsen af friskolerne var ofte af religiøs karakter, men de libera
listiske ideers tiltagende styrke var også medvirkende, ligesom en umu
lig eller brutal lærer i den offentlige skole kunne føre til oprettelse af en
alternativ friskole. Især på Fyn var friskolerne meget udbredte. I perio
den frem til 1890 blev der over hele landet oprettet ca. 300 friskoler, som
tilsammen underviste knap 4% af børnene i den undervisningspligtige
alder. Kvantitativt havde friskolerne altså ikke nogen afgørende betyd211

ning, men på det pædagogiske plan, hvor de oftest stod for en mere
lystbetonet indlæringsform, fik de givetvis indflydelse på udviklingen.

Skolefonden - begyndende statsstøtte til folkeskolen
I forbindelse med gennemførelse af nye skolelove fra 1855/56 skete der
det væsentlige, at der blev oprettet en skolefond i hvert amt. Fonden
skulle først og fremmest betale pensioner, men også tilskud til syge
lærere, fattige skoler, aften- og ungdomsskoler osv. Før fondens op
rettelse havde en nytiltrådt lærer været forpligtet til at sørge for pension
til forgængeren eller dennes enke. En pligt, der oplevedes som meget
ubehagelig. Fonden fik hovedsagelig sine indtægter via skatteudskriv
ning og statstilskud. Det var første gang, at staten påtog sig økonomiske
forpligtelser for folkeskolen, og dermed begyndte den praksis, at staten
ikke blot afstak rammerne for skolevæsenet, men også var med til at
betale for driften. Fonden blev administreret af et nyoprettet skoleråd,
der bestod af amtmanden, amtsrådets medlemmer samt repræsentanter
fra amtets købstæder og amtsskoledirektionen, der efter 1822 bestod af
amtmanden og samtlige provster i amtet.
Købstad- og landkommunallovene 1867/68
Lige siden skolelovene fra 1814 havde der til stadighed været debat om,
hvorvidt skolevæsenet skulle styres centralt fra statsmagtens side eller
decentralt af kommunerne. I forbindelse med ændringerne i kommu
nestyret 1867/68 blussede debatten op igen, og skolekommissionerne
blev stridens kerne. Sognepræsten havde sæde i købstædernes skolekom
missioner, og det blev nu foreslået, at kommissionerne skulle genind
føres i landkommunerne. Præsten var statsansat, og han optrådte derfor
som statsstyrets repræsentant på lokalt plan. Det var baggrunden for, at
tilhængerne af udvidet lokalt selvstyre modsatte sig skolekommissio
nerne. Medvirkende til, at tilsynet med skolerne opfattedes som centra
listisk, var også, at provsten, der ligeledes repræsenterede staten, havde
sæde i skoledirektionen. Desuden var der i mange egne et udbredt ønske
om at få adskilt kirken og skolevæsenet.
Resultatet blev imidlertid en sejr for den fløj, der ønskede, at skolen
skylle styres centralt. Det gejstlige tilsynssystem bevaredes uændret, og
skolekommissionerne fortsatte i byerne og blev genindført på landet.
Kommissionerne blev sammensat af sognepræsten eller -præsterne samt
dobbelt så mange medlemmer udpeget af sogneråd/byråd. De verdsligt
udpegede medlemmers flertal skulle sikre, at kommissionerne var demo212

Det gik dog ikke altid så let, som jeg havde tænkt. Der var nemlig
så meget, hvortil jeg behøvede sognerådets bistand, og den var tit
vanskelig nok at opnå; thi de fleste af rådets medlemmer var mænd,
der mente, at deres første, ja eneste pligt var at spare på sognets
penge. Da jeg således anmodede om nye læsebøger, fordi de gamle
var lasede og pjaltede, svarede et medlem, at vi jo kunne læse de
steder, der var hele, og overspringe de mangelfulde steder; og da
jeg gjorde opmærksom på, at vi også havde alt for få eksemplarer,
svarede han, at børnene jo ikke behøvede at læse på én gang. På
samme måde gik det mig, da jeg anholdt om kort til geografi
undervisningen og småbøger til historieundervisning og retskriv
ning. Da var det et andet medlem, der tog ordet og udtalte: »Hvad
skal børnene med geografi og historie? Jeg har aldrig lært det og
kommer dog verden godt igennem. Og hvad nytte skulle de vel
have af retskrivning? De skal jo ikke tjene deres føde med pen
nen«. Sådanne udtalelser fandt altid villige øren hos andre med
lemmer, og så fik jeg lov at vente.

Knud Ottosen: En landsbylærer ser tilbage 1821-1907, 1977.

kratiske, men på grund af den privilegerede valgret var det et klart
mindretal af lokalbefolkningen, der havde den afgørende indflydelse.
Desuden var præsten sikret formandskabet i landsognenes skolekom
missioner, og i byerne blev det i realiteten oftest præsten, der var for
mand, en særstilling, som var med til at give kirken en uforholdsmæssig
stor indflydelse i kommissionerne.
Skolekommission og kommunalbestyrelse
Som noget nyt blev lovene i 1871 fulgt op af en klart defineret fordeling
af kompetencen mellem sogne- og byråd og skolekommissioner. I grove
træk kom skolekommissionen til at varetage den side af skolevæsenet,
der havde med undervisningens indhold at gøre, mens skolernes øko
nomi blev lagt ind under sogne- og byråd. I praksis nedsatte købstad
kommunerne ofte et skoleudvalg, som behandlede de løbende skolesa
ger, således at kun sager af mere principiel karakter blev behandlet på de
ordinære kommunalbestyrelsesmøder.
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Stående øvelser på gulv i bedste kaptajn Jespersen-stil indgik i gymnastikzindervisningen på Nyboesgades Skole i Vejle 1926-27. Drengene synes ikke
ubetinget begejstrede for denne udnyttelse af den kommunale gymnastiksal
(Vejle Byhistoriske Arkiv).

Fordelingen af kompetencen gav en del praktiske problemer i de til
fælde, hvor skolekommissionerne krævede forbedringer, som kostede
penge. De fleste sogne- og byråd så det nemlig som deres fornemste
opgave at drive skolevæsenet billigst muligt. Der er således talrige ek
sempler på skolelærere, der kæmpede en konstant kamp for forbed
ringer i skolen, men gang på gang fik afslag. I Fangel på Fyn nedstemte
sognerådet ganske vist et forslag om at lade to klasser undervise i en
privat lejlighed, og det gik i stedet ind for at bygge en ny skole. Det blev
et beskedent og billigt byggeri, men sognerådsformanden understregede
da også, at man ikke skulle bygge et slot!
Skolekommissionerne bevarede deres selvstændige stilling på det pæ
dagogiske område og ved indstillinger om ansættelse og afskedigelse af
lærere helt frem til 1990, hvor de blev nedlagt.
Trods de påholdende politikere var udgifterne til skolevæsenet steget
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støt siden 1814, og især købstæderne måtte øge undervisningsbudget
terne. De stigende udgifter til skolevæsenet var først og fremmest en
følge af det stærkt stigende børnetal. I landsognene blev det nødvendigt
at oprette forskoler for de mindste elever, og i købstæderne måtte de
eksisterende skoler løbende udvides, og nye blev bygget.
Samlet udgjorde udgifterne til skolevæsenet omkring 1870 ca. 15% af
købstædernes budget, og udgiften pr. elev var mangedoblet siden skole
loven i 1814. I landsognene var udgifterne pr. elev væsentligt lavere. I
gennemsnit kostede en elev på landet kun ca. halvt så meget som køb
stadsbarnet. Til gengæld var kvaliteten af undervisningen i byerne som
regel bedre, og det ugentlige antal undervisningstimer var også væsent
ligt højere i byskolerne.

Betalingsskoler
I købstæderne havde der længe været utilfredshed blandt den højere
middelstand med det undervisningsudbud, de offentlige skoler kunne
tilbyde, og de private skoler fandt mange for kostbare. For at tilfreds
stille denne gruppes behov blev der oprettet kommunale betalingsbor
gerskoler, hvor fagudbuddet fra almueskolen var udvidet med geografi,
historie, tysk, naturhistorie, geometri, tegning m.m., og det ugentlige
timetal var ca. dobbelt så højt som i den betalingsfrie skole. Forældrene
betalte en del af udgifterne, men kommunernes samlede udgift pr. elev i
betalingsskolerne var alligevel næsten dobbelt så stor som i almuesko
lerne. I Odense var der i 1873 1.600 elever i de offentlige skoler. Heraf
gik de 300 i betalingsborgerskolen, så det var en ikke ringe andel af
børnene, der modtog den udvidede undervisning.
I landsognene var muligheden for undervisning på lidt højere plan
stort set begrænset til, at forældrene ansatte en privatlærer. Enkelte
stationsbyer havde dog private realskoler. Endelig kunne børnene sen
des til betalingsskoler i købstæderne, hvilket dog først blev almindeligt
et godt stykke op i dette århundrede. Friskolerne, der som tidligere
nævnt vandt frem i sidste halvdel af 1800-tallet, var ikke eksamensskoler
og gav derfor ikke adgang til videre skolegang. For landboungdommen
var der også en mulighed i højskolerne, men heller ikke her kunne der
opnås eksaminer.
I byerne fik de private skoler ganske stor betydning i samme periode.
Ved købstadkommunallovens vedtagelse i 1868 gik ca. 1/3 af købstæder
nes undervisningspligtige børn i private skoler, og tilslutningen til de
private skoler hang nøje sammen med kvaliteten af de kommunale sko2I5

ler. Efterhånden som kommuneskolerne bedredes, blev stadig færre
børn sat i de private skoler.
Friskoler og private skoler havde ret til at ansætte de lærere, de øn
skede, også ikke-seminarieuddannede, og de sammensatte selv deres un
dervisningsplan. Skolerne blev dog underlagt de samme tilsynsmyndig
heder som de offentlige skoler, og de skulle derfor opfylde en række
fysiske mindstekrav, som lovgivningsmagten stillede med hensyn til
areal, toiletforhold, varme osv. Desuden skulle børnene opnå de samme
færdigheder som i den offentlige skole. Det var sjældent noget problem
at opfylde kravene, da de private skoler næsten altid havde en højere
standard. Der kendes kun ganske få eksempler på, at der er oprettet
private skoler for at få sænket kravene til børnene. De private skoler og
friskolerne blev de fleste steder hilst velkommen, idet de lettede presset
på den offendige skole, og det var medvirkende til at minimere kommu
nernes skoleudgifter. Der findes eksempler på, at kommunerne gav di
rekte økonomisk støtte til private skoler eller gik ind i et samarbejde
med dem. Formålet fra kommunernes side var naturligvis at spare
penge. En privat skole kunne aflaste den offentlige skole så meget, at
kommunen undgik at bygge nyt, eller man blev fri for at ansætte en
ekstra lærer. Hvis børnetallet senere faldt, kunne kommunen altid fjerne
tilskuddet til de private skoler, mente man.
11919 blev de private skoler berettigede til statstilskud, hvis de kunne
opfylde en række krav til undervisningens kvalitet, kontrol med elever
nes fremmøde osv. Langt de fleste private skoler kom ind under disse
bestemmelser og blev dermed statsstøttede. Ved loven i 1933 blev det
desuden bestemt, at sådanne godkendte privatskoler ikke længere skulle
være under tilsyn af skolekommissionen. Den enkelte privatskole kunne
derefter selv organisere tilsynet med skoledriften.
Skoletilsynets udvikling
Tilsynet med folkeskolen blev i 1867/68 ændret væsentligt i forhold til
den første lov fra 1814. For det første var Danske Kancelli nu afløst af
Kultusministeriet som øverste tilsynsmyndighed, og amtsrådene, der var
oprettet i 1841, fik i 1867 til opgave at kontrollere sognerådenes for
valtning af skolevæsenet. Hvis sognerådene ikke levede op til deres for
pligtelser, kunne amtsrådet i teorien idømme dem tvangsbøder - hvilket
dog næppe forekom. Desuden skulle amtsrådet indsende en årlig op
gørelse over amtets samlede skoleudgifter til ministeriet. Ved købstadkommunalloven fra 1868 fik Indenrigsministeriet pålagt et tilsvarende
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overopsyn med købstæderne. Skolekommissionerne og sogne-/byråd
delte nu det daglige tilsyn med skolerne. Amtsskoledirektionerne, der
var mellemled mellem skolekommissionerne og ministeriet, blev i 1856
opdelt i provstiskoledirektioner, som hver bestod af amtmanden, prov
sten og et medlem udpeget af skolerådet. Funktionen som bindeled til
ministeriet blev ikke ændret, og direktionerne fortsatte med at godkende
forandringer i provstiets skoleplaner, fastsætte eksamensregler, vælge
lærebøger, godkende privatundervisning og ansætte lærere. Skoledirek
tionen var i høj grad et bureaukratisk og kontrollerende organ, som
klarede de fleste af sine opgaver ved indbyrdes korrespondance. Direk
tionen skulle videresende skolekommissionernes indberetninger sam
men med oplysninger om privatskolerne og fra 1856 også oplysninger
om gymnastikundervisningen.
I 1859 og 1870 øgedes den statslige styring af skolerne igen, da Kul
tusministeriet ønskede at højne standarden inden for sang og gymnastik.
Man ansatte derfor faginspektører, som rejste rundt i landet og inspi
cerede og tilretteviste skolerne i undervisningen i de to fag, således at
der blev en vis standardisering. 11899 styrkedes den statslige konsulent
tjeneste yderligere, idet der blev oprettet en stilling som pædagogisk
konsulent for folkeskolen og seminarierne; det var en forløber for embe
det som statskonsulent for folkeskolen og seminarierne (senere under
visningsdirektørstillingen). Konsulenten skulle som sine kolleger rejse
rundt og inspicere samt udtale sig i sager vedrørende undervisningen.
Udnævnelsen af disse landsskolekonsulenter blev i 1916 fulgt op af op
rettelsen af Undervisningsministeriet, og dermed havde det statslige til
syn med skolen fundet den form, som i princippet er bevaret til i dag.

Skoleloven 1899
Skoleloven fra 1899 trak derimod i retning af øget lokal indflydelse på
skolen. Sognerådene fik nemlig nu ret til at udpege fire medlemmer af
skolekommissionen mod før to, og det øgede naturligvis indflydelsen, da
præsten stadig var alene om at repræsentere staten. Samtidig fik foræl
drene den første egentlige indflydelse på skolen, for mindst to af de fire
sognerådsvalgte medlemmer i skolekommissionen skulle have under
visningspligtige børn.
Loven medførte også et par væsentlige ændringer for lærerne. For det
første kunne ingen lærer fastansættes uden at være seminarieuddannet.
Dernæst fik de fastansatte lærere ret til at udtale sig til skolekommissio
nen om sager, der vedrørte deres skole, f.eks. ferier, undervisningsmate217

rialer, oprettelse af nye lærerembeder osv. Lærerne fik altså ikke nogen
egentlig indflydelse på beslutningsgangen, men en mulighed for at på
virke beslutningstagerne. Endelig vedtoges det - måske som det vigtig
ste - at lærernes lønninger fremover skulle betales som pengeløn ud
regnet efter et anciennitetsprincip. I landsognene skulle læreren dog
stadig have bolig og brændsel stillet til rådighed, men alle de andre
naturalieydelser blev efter en længere overgangsordning afløst af løn.
Kommunerne var ikke glade for denne ordning. Specielt i landsognene
havde man tidligere kunnet spise lærerne af med en beskeden løn og
noget frijord. Fra 1899 blev der fastsat lønninger, som sognerådene blev
nødt til at betale, og selv om der bestemt ikke var tale om fyrstelige
summer, betød det en væsentlig forøgelse af kommunernes skolebud
getter. I Odense steg skoleudgifterne pr. elev således til mere end det
dobbelte i perioden fra 1900 til 1914.
Skolen omkring 1900
Omkring århundredskiftet var skolestrukturen præget af forskelligar
tede lokale løsninger. Med hensyn til skolernes klasseinddeling fastslog
loven således blot, at eleverne skulle »inddeles i klasser efter alder, frem
gang og modenhed«, og dette vage krav blev for de fleste landsognes
vedkommende opfyldt med det toklassede system. Det var nødvendigt
med mange små skoler på landet, for at afstanden fra hjem til skole ikke
skulle blive for lang, og der var således omkring 3.000 skoler i land
sognene på denne tid. Det ringe antal elever pr. skole betød, at det
toklassede system var det bedste, flertallet af de små sogne kunne tilbyde
de skolesøgende børn. Der var naturligvis enkelte større landsbyskoler,
som fungerede med flere klasser.
I købstæderne, hvor befolkningstætheden var større og børnetallet i
de enkelte skoler derfor også højere, var skolerne inddelt i seks eller syv
klasser.
De offentlige skoler kunne ikke tilbyde en direkte vej gennem skole
systemet til real- eller studentereksamen. De statsdrevne latinskoler
havde hidtil taget sig af studenteruddannelsen, og den var stort set for
beholdt de bedrestilledes børn. Højreregeringerne var af den opfattelse,
at der kun skulle være så mange latinskoler, som var nødvendige for at
uddanne et tilstrækkeligt antal embedsmænd - og ikke flere. På lokalt
plan var der derimod ofte et udpræget ønske om at give børnene en
bedre uddannelse, og derfor var der som nævnt opstået en række private
skoler, som gav højere undervisning. Også fra købstadkommunernes
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side var der interesse for, at nogle af børnene fik højere uddannelser, og
der blev således flere steder oprettet latinskoler helt eller delvist af kom
munen. I Kolding havde kommunen allerede i 1880 oprettet en latin
skole, hvor byens ungdom kunne tage studentereksamen og dermed
kvalificere sig til videre studier.
Realskolerne var en mellemvej mellem den almindelige folkeskole og
latinskolen. Antallet af realskoler voksede hastigt i de sidste årtier af
1800-tallet. I 1883 var der 26 realskoler, og i 1902 var tallet vokset til
130. Årsagen til det stigende antal realskoler var, at den industrielle
udvikling og den voksende offentlige sektor krævede bedre uddannede
unge, og den uddannelse kunne de opnå i realskolen. Hertil kom, at den
respekterede præliminæreksamen i 1881 var indført som det blå stempel
for realskolen.
Realskolerne var primært et privatskolefænomen, og i 1898 var kun 24
ud af 112 realskoler kommunale. Realskolen var modsat latinskolen ikke
forbeholdt købstæderne. Mange af de nye stationsbyer fik således egen
realskole.

Almenskolelov en 1903
Efter systemskiftet i 1901 blev der politisk basis for at gennemføre en
skolereform, der kunne sikre en sammenhæng i skolernes undervis
ningsforløb. Det skulle således være muligt for velbegavede børn - uan
set forældrenes økonomiske formåen - at gennemføre en offentlig sko
legang helt frem til studentereksamen. Almenskoleloven 1903 indførte
den fireårige mellemskole som forbindelsesled mellem folkeskolen på
den ene side og realskolen eller gymnasiet på den anden.
Det nye i 1903-loven var en mellemskole, som børnene efter en ad
gangsprøve kunne optages i efter femte eller sjette skoleår. Mellem
skolen varede fire år og kunne så afsluttes med et ekstra år, som førte til
realeksamen, eller med den treårige uddannelse, som førte til studen
tereksamen. Reformen medførte et øget pres på real- og studenterud
dannelserne. Omkring århundredskiftet bestod ca. 400 elever studen
tereksamen hvert år. Et årti senere var antallet fordoblet.
Det voksende pres på eksamensskolerne betød, at der måtte oprettes
en række nye gymnasieskoler, hvilket hovedsagelig skete på kommunal
eller privat basis. I 1917 besluttede Københavns borgerrepræsentation,
at kommunen ikke længere ville yde bidrag til gymnasieskolerne, og det
fik staten til at gå ind og overtage en række af de privat og kommunalt
drevne gymnasier. Hvis skolerne ikke ønskede at overgå til staten, var
219

der mulighed for statsstøtte, såfremt skolen ikke var forbeholdt særlige
samfundslag. Mange private og kommunale gymnasier benyttede sig af
denne mulighed for at forblive selvstændige. Ved kommunalreformen i
1970 var der således stadig 14 privatgymnasier, som underviste 18% af
landets gymnasieelever.
Før 1903 var der som nævnt kun meget få kommunale eksamenssko
ler, men med loven om mellemskoler blev købstadkommunerne mere
eller mindre tvunget til at gå aktivt ind i eksamensskoleundervisningen
for at opfylde lovens krav. Mellemskoleundervisningen blev således va
retaget nogenlunde ligeligt af private og kommunale skoler. I 1919 var
der 81 kommunale og 76 private skoler, der tilbød mellemskoleundervis
ning. Hovedparten af skolerne var tidligere realskoler, og derfor kunne
flertallet også efter 1903 tilbyde en realeksamen oven på mellemskoleek
samen.
Tanken om at danne en enhedsskole, der kunne føre børnene gennem
undervisningssystemet fra 1. klasse til studentereksamen, blev kun for
søgt gennemført i byerne. På landet fortsatte toklassesystemet som hid
til, og børn, der havde evner og mulighed for eksamensskolegang, måtte
fortsat rejse til nærmeste købstad eller stationsby.
I 1904 fulgte en ny skolelov, som bl.a. indeholdt en bestemmelse om
oprettelse af lærerråd på alle købstadordnede skoler, og at skolens over
lærer skulle være formand.
Systemskiftet betød som nævnt, at nytænkning inden for skolesyste
met havde lettere ved at vinde gehør. Der blev nedsat en tilsynskommis
sion i 1909, som tog fat på spørgsmålene om forældreindflydelse og
kirkens deltagelse i skoletilsynet. Især fra socialdemokratisk side øn
skede man at få præsterne fjernet fra tilsynet med skolerne. Det var først
og fremmest partiets modstand mod, at religion og undervisning skulle
blandes sammen, der begrundede modviljen mod præsterne. Desuden
var der kræfter i Venstre og Højre, der arbejdede imod, at de statsansatte
præster skulle deltage, fordi det ikke var foreneligt med ønsket om øget
lokalstyre. I forbindelse med kommissionsarbejdet stod det dog klart, at
der ikke kunne skabes noget politisk flertal for at nyordne tilsynet. 1909kommissionens forsøg på at skaffe forældrene egentlig indflydelse på
skolen kunne heller ikke krones med held, fordi Landstinget modsatte
sig kommissionens forslag.
I 1908 vedtoges en ny lærerlønningslov, der forbedrede lærernes løn
ninger betydeligt. Til gengæld for lønforbedringen blev der indført en
afskedigelsesbestemmelse i lovens § 8, som gav kommunalbestyrelsen og
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Læssøesgades Skole i Århus blev opført 1920/21 afarkitekt Ludvig A. Petersen,
og den blev forbilledet for mange såkaldte aulaskoler. De søjlebåme trapper er
anbragt i den overdækkede gård. Aulaen var tænkt som en indendørs opholds
pladsfor børnene, når vejret varfor dårligt, og samtidig kunne den bruges, når
hele skolen skulle samles. Billedet erfra 1973 (Lokalhistorisk Samling, Arhus).

skolekommissionen ret til at afskedige en lærer, hvis »den pågældende er
kommet i et sådant misforhold til sin stilling som lærer, at udbyttet af
skolens virksomhed derved i væsentlig grad forringes«. Denne løst for
mulerede paragraf gav de kommunale myndigheder gode muligheder
for at afskedige uønskede lærere, og indtil den blev afskaffet i 1969, blev
den forholdsvis ofte taget i anvendelse.
Den store skolekommission
Skolevæsenets opbygning hvilede i hovedtræk stadig på skolelovene fra
1814, og der var derfor behov for, at den samlede skolelovgivning blev
nyvurderet. I februar 1919 nedsatte Undervisningsministeriet derfor
»den store skolekommission«, som var bredt sammensat af skolefolk,
embedsmænd og politikere. Opgaven var at gennemarbejde alle skole-
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væsenets forhold og derefter at komme med et samlet forslag til en
nyordning på området.
Et af hovedstridspunkterne i kommissionsarbejdet var, hvorvidt folke
skolen fortsat skulle drives af kommunerne og dermed bevare de regio
nale særpræg. Eller om folkeskolen skulle være styret og finansieret af
staten, sådan som Socialdemokratiet ønskede. Gevinsten ved en centra
lisering var efter Socialdemokratiets opfattelse en standardisering af
skolen, så børn over hele landet fik ensartede tilbud og muligheder.
Venstre og Konservative ønskede derimod at bevare skolerne under
kommunalt styre for på den måde at kunne tilpasse undervisningen til de
lokale behov.

Tilsynsloven 1933
Kommissionen afgav betænkning i 1923, og de socialdemokratisk ledede
regeringer fremsatte flere gange lovforslag i overensstemmelse med be
tænkningen uden at kunne samle flertal for dem. Først i 1933 blev der
taget hul på lovgivningsarbejdet med udgangspunkt i betænkningen.
1933-loven betød blandt andet, at købstædernes skolevæsen ikke læn
gere skulle være underlagt en skoledirektion, men i stedet kom til at
sortere direkte under Undervisningsministeriet. På landet fastholdt sko
ledirektionen sin kontrollerende myndighed og retten til at besætte de
fleste lærerembeder. 11933 blev der tilknyttet en pædagogisk amtsskole
konsulent, som rådgav skoledirektionen, og hermed var grunden lagt for
skolekonsulentsystemet på amtsbasis, som siden blev udvidet betydeligt
frem til 1990, hvor det blev afskaffet.
Statens tilskud til skolevæsenet var frem til 1933 administreret af sko
lerådet, men i 1933 overgik administrationen af skolefonden til amts
rådet, som dermed blev befæstet som mellemled mellem staten og den
enkelte kommune. Amtsrådet fik via skoledirektion og skolefond et vist
tilsyn med det kommunale skolesystem. Specielt på det økonomiske
område havde amterne indflydelse via skolefondens kontrol med de sta
digt stigende tilskud, staten ydede til det kommunale skolevæsen.
Den vigtigste ændring i 1933 vedrørte kirkens indflydelse på skolen.
Loven medførte, at sognepræsten ikke længere var født medlem af sko
lekommissionen. .Alle fem medlemmer skulle fremover udpeges af kom
munalbestyrelsen. Præsten bevarede dog en rest af indflydelse på skolen,
idet han fortsat skulle føre tilsyn med religionsundervisningen. Loven
fastslog, at præsten ikke skidle sidde i skolekommissionen, men i praksis
udpegede mange kommunalbestyrelser fortsat præsten til medlem. Det
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Et kig ind i lærerværelset på en drengeskole i Kolding i slutningen af 19 20m e.
Undervisningen på en drengeskole kunne være en barsk omgang, men langt de
fleste skoler havde mi også lærerinder ved denne tid. Den skarpe kønsopdeling i
pige- og drengeklasser og pige- og drengeskoler var vidt udbredt på det kom
munale skolevæsens område (Kolding Stadsarkiv).

betød, at præstens indflydelse på det lokale skolevæsen ikke ophørte fra
den ene dag til den anden, men derimod kun langsomt aftrappedes.
Kirkens indflydelse på skoledirektionerne blev derimod stærkt begræn
set. Tidligere var alle amtets provster medlemmer af en provstidirek
tion, men fra 1933 var kun én af provsterne medlem sammen med amt
manden og tre medlemmer udpeget af amtsrådet. Efter få år gled prov
sterne helt ud af skoledirektionerne. Endelig mistede biskopperne deres
hidtidige tilsynsrettigheder. Kirkens indflydelse på skolen var med loven
fra 1933 reduceret til en ubetydelighed, og det blev oplevet som en sejr
for lokalstyret.
11933 indførtes der tillige bestemmelser om oprettelse af forældreråd
på alle de skoler, hvor forældrene krævede det. Rådene skulle føre tilsyn
med undervisningen og udtale sig til skolekommissionen om sager, der
vedrørte skolen. I praksis fungerede ordningen imidlertid ikke efter
hensigten, for det var under 1/3 af skolerne, der fik et forældreråd.
Muligheden for at vælge sådanne råd var dog et skridt fremad, for tid
ligere havde forældrene kun haft ringe kontakt med skolen.
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De fleste steder indskrænkede forældrenes forbindelse med skolen sig
til den årlige »eksamen«, som forældrene kunne overvære. Odenses ra
dikale byrådsmedlem, overretssagfører Jens Rasmussen sendte i begyn
delsen af vort århundrede sin datter i frk. L.Wintelers privatskole, og
datteren har i sine erindringer beskrevet en eksamen: »Fra min eksamen
i første klasse husker jeg kun naturhistorietimen, hvor frøken Lohse
spurgte mig: »Nå Magna, hvad gør så den lille frø, når den er tørstig?«
Hvorpå min far lænede sig hen imod min mor og temmelig højt hvi
skede: »Den går sikkert hen på Grand Hotel og drikker sig en bajer«.
Mor bøjede hovedet og lo, og rundt omkring lød fnisen og halvkvalt
latter fra de andre forældre, der ikke havde kunnet undgå at høre fars
bemærkning. Far og mor forlod først lokalet, og en efter en listede de
øvrige efter, så til sidst sad vi helt alene i det store rum med alle de
udstoppede fugle. Jeg tænkte, at det var sandeligt ikke pænt gjort af min
far, og frøken Lohse var endda radikal!«
Ved tilsynsloven i 1949 blev forældrerådet afløst af et skolenævn, der
kunne oprettes samlet for alle skoler i en kommune eller ved en enkelt
skole. Det var dog kun de færreste steder, der blev oprettet skolenævn.
Forældrene fik også sæde i skolekommissionen, og på den måde blev der
efter 1949 tale om en reel forældreindflydelse på skolen.
Den eksamensfrie mellemskole
Tilsynsloven fra 1933 var det første konkrete resultat af den store skole
kommissions arbejde, men af mindst lige så stor betydning var folkesko
leloven af 1937, som også lå i forlængelse af kommissionens arbejde.
Mellemskolens indførelse i 1903 havde for så vidt været en succes, og
antallet af børn, der fortsatte i mellemskolen, var stigende. Problemet
med ordningen var, at de kvikkeste elever valgte mellemskolen, og man
talte derfor om, at folkeskolen »visnede i toppen«. En stadig større del
af børnene kom i mellemskolen, men mange af dem formåede ikke at
honorere de krav, som mellemskolen stillede.
Det blev derfor foreslået, at der også blev indført en attraktiv under
visning for de børn, der ikke valgte eksamensskolen. Skoleloven fra 1937
forsøgte at løse problemet ved, at der i købstæderne blev indført en
fireårig grundskole, efterfulgt af enten en fireårig eksamensmellemskole
eller en fireårig eksamensfri mellemskole, hvor det sidste år var frivilligt.
Den eksamensfrie mellemskole var et forsøg på at skabe en skole for de
børn, der skulle være håndværkere, fabriksarbejdere o.lign.
I praksis fungerede loven ikke efter hensigten, for det første fordi
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De 26 elever i Ringsted Borgerskoles 2.c. fotograferet med lærerinden i bag
grunden engang i 1934 (Midtsjællands Lokalhistoriske Arkiv, Ringsted).

mellemskolens krav var så høje, at de fleste børn først kunne klare dem
efter fem års grundskole, som derfor blev det almindelige. Dernæst var
der ikke defineret noget klart mål med den eksamensfrie mellemskole, så
det var svært for børn og forældre at se, hvad den kunne bruges til, og
derfor blev den aldrig særlig populær. Tværtimod blev den af mange
betragtet som stedet, hvor taberne kunne placeres, og da undervisnings
pligten fortsat kun var syv år, betød det, at hovedparten af eleverne i den
eksamensfrie mellemskole gik ud efter to eller tre år. Problemet kendtes
også i eksamensmellemskolen, men i mere begrænset omfang. Mange
byer undlod i første omgang at indføre den eksamensfrie mellemskole.
Kolding var således et typisk eksempel; klasserne over femte trin vedblev
med at hedde 6., 7. og 8.klasse, og først i 1942 begyndte byen gradvist at
ændre strukturen til det nye mellemskolesystem.

Forsøg på at ligestille land og by
En af intentionerne med 1937-loven var at skabe en mere ensartet un
dervisning på landet og i byerne. Timetallet i landsbyskolerne blev hæ225

vet til det samme antal som i købstæderne. Det medførte, at hverandendagsundervisningen blev næsten umulig at gennemføre i praksis.
Det var dog stadig muligt at variere timeantallet, så børnene havde færre
timer om sommeren end om vinteren. Landsbyskolerne kunne stadig
være delt i to eller fire klasser, alt efter forholdene på skolen, men som
noget nyt blev det muligt for de større skoler at undervise efter køb
stadreglerne med begge former for mellemskole og en realafdeling.
Loven stillede også krav om gymnastiksal, sløjdlokaler og skolekøk
ken, bl.a. for at de børn, der ikke kom i eksamensskolen, kunne få mulig
hed for at indlære praktiske færdigheder. Det var store krav at stille til
landsbyskolerne, og for at kompensere for de øgede krav åbnedes der
mulighed for, at flere skoler kunne gå sammen om de krævede faciliteter.
Det blev også tilladt, at flere kommuner gik sammen om én skole. Der
med var fundamentet til centralskolerne lagt.
Lovgivningen i 1937 sidestillede ikke land og by med hensyn til skole
systemer, men der blev stillet nogle krav til landsbyskolerne og anvist
nogle måder at honorere kravene på, som tilsammen ville trække lands
byskolerne op i nærheden af købstadskolernes niveau.
I købstæderne medførte loven ikke de helt store omlægninger af sko
levæsenet, men i landsognene var der tale om ganske betydelige in
vesteringer i skolevæsenet, hvis lovens bogstav skulle følges. Den radi
kale undervisningsminister Jørgen Jørgensen, som gennemførte skolelo
vene 1937 og 1958, var selv tidligere sognerådsformand, og bl.a. derfor
vidste han, at gennemførelsen af en skolereform på landet i høj grad ville
afhænge af sognerådenes velvilje. Han strakte sig derfor meget langt for
at få Venstre med til 1937-loven, for derved kunne han sikre loven en
god modtagelse i landkommunerne. Det lykkedes dog ikke, idet Venstre
trods indrømmelserne ikke ville stemme for loven. Staten fulgte loven
op med en ordning, der gav kommunerne betydelige tilskud til reno
vering af gamle skoler eller opførelse af helt nye, og tillige blev fristen
for opfyldelse af lovens krav så lang som til 1. april 1948.
Ved fristens udløb havde 84% af landsbyskolerne endnu ikke fore
taget den nødvendige udbygning af skolen. Det kunne for en dels ved
kommende begrundes i de restriktioner, verdenskrigen medførte, men
årsagen skal nok i lige så høj grad søges i de enkelte sognekommuner.
Holdningen var som nævnt de fleste steder, at de kommunale udgifter
skulle holdes så lave som muligt, og derfor var der ikke stor interesse for
at ofre flere penge på skoleundervisningen. De steder, hvor der var vilje
til at ofre noget mere, blev sagen i reglen bremset af uenighed om,
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1forbindelse med skolegangen kom initiativer som lejrskoler og skolehaver til at
spille en rolle i mellemkrigstiden. Børnene her er i gang med havearbejdet i
skolehaverne til Langelinies Skole i Vejle 193 6. Eleverne havde hver en have
på 4-5 m2 og kunne her dyrke forskellige grønsager. Børnene lærte på den
måde at holde en have og kunne også hjembringe et beskedent supplement til
familiens forbrug (Vejle Byhistoriske Arkiv).

hvilke skoler der skulle udbygges, eller hvor en eventuel ny centralskole
skulle placeres. Udbygningen af landsbyskolerne kom derfor først for
alvor i gang i perioden op mod folkeskoleloven fra 1958.
1937-loven tog også det første formelle skridt på vejen mod special
undervisning i folkeskolen, idet den fastslog, at »For børn, der ikke kan
følge den almindelige undervisning, skal der, hvis forholdene tillader
det, oprettes en særskilt undervisning (særklasser, tunghørklasser
o.lign.)«. I praksis var det naturligvis kun i de større byer, at forholdene
tillod en sådan undervisning.
På det pædagogiske plan var tiden omkring 1937 præget af ønsker om
en friere opdragelse af børnene og dermed et opgør med den sorte skole.
De nye strømninger satte ikke afgørende spor i loven. Kun en enkelt
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paragraf beskæftigede sig med spørgsmålet, og heri hedder det: »I alle
klasser bør der lægges mest mulig vægt på elevernes opøvelse til selv
virksomhed«. Ministeriet udsendte imidlertid ikke nogen vejledning i,
hvad selvvirksomhed var i praksis. Den pædagogiske indfaldsvinkel blev
derfor fortolket forskelligt fra skole til skole.
Udbruddet af 2. verdenskrig satte en stopper for videre lovgivning
omkring skolen, og da forholdene igen normaliseredes, blev der i stedet
for at lappe på den gamle lov arbejdet frem mod en ny, som kom i 1958.

Mellemskolen afskaffes
Den socialdemokratiske undervisningsminister Julius Bornholt nedsatte
allerede i 1954 et ottemands udvalg med politikere og skolefolk som
medlemmer. Opgaven var at udarbejde et forslag til en ny skolelov, som
kunne sikre, at skolen fulgte med det øvrige samfunds krav om øget
demokratisering. Der var især to forhold, der blev opfattet som ude
mokratiske; for det første den tidlige opsplitning af børnene i mellem
skole med eller uden eksamen. For det andet havde en stor del af sogne
kommunernes børn stadig ikke adgang til eksamensskolen. Det med
førte stigende utilfredshed, bl.a. fordi den faldende beskæftigelse i land
bruget medførte, at børnene fra landet måtte søge arbejde andre steder i
samfundet, og her blev der i stigende grad krævet eksamensbeviser fra
skolen.
Da sagen blev behandlet politisk, endte det med, at skoleloven fra
1958 afskaffede mellemskolen. I stedet skulle børn på skoler med mere
end én klasse pr. årgang deles efter 5. skoleår i en »almen« og en »bog
lig« linje, vurderet efter standpunkt, evner og interesser. Opdelingen
kunne dog udelades, hvis kommunen eller et flertal af forældrene øn
skede det. Det almindelige blev snart, at klasserne fortsatte udelte til og
med 7. skoleår.
1958-loven fastholdt undervisningspligten på syv år, men til gengæld
skulle der efter 7. skoleår tilbydes en treårig realafdeling eller en 8.-10.
klasse, som kunne afsluttes med eksamen. Den frivillige overbygning
blev en ubetinget succes, i 1959-60 blev omtrent halvdelen af en årgang
udskrevet af skolen efter 7. klasse, men på bare 10 år faldt dette tal til
6%.
Problemet med at give børnene på landet de samme skolemuligheder
som i byerne blev til dels løst ved mellemskolens afskaffelse. De små
landsbyskolers opdeling i to til fire klasser var stadig tilladt, men kravet
om en treårig overbygning gav sognekommunerne et voldsomt skub
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En moderne landsbyskole fra efterkrigstiden - Hårby Skole på Fyn, tegnet af
den kendte arkitekt Aime Jacobsen og opført 1950. De sammenhængende byg
ninger af en enkel udformning skulle blive karakteristiske for mange nyopførte
skoler fra denne tid (Hårby Lokalhistoriske Arkiv).

frem mod centralskolerne. Ved kommunesammenlægningen i 1970 var
der bygget så mange centralskoler, at forskellen i undervisningsstruk
turen mellem land og by stort set var forsvundet. De steder, hvor der i
1970 endnu ikke var bygget centralskoler, betød sammenlægningen, at
kommunerne nu blev store nok til selv at bygge en eller flere skoler med
syv klasser og overbygning.
Centralskolernes indførelse brød afgørende med princippet om, at
børnene skulle have kort afstand til deres skole, og det har medført, at
skolebusserne siden har været et kendt syn på landevejene.
Kravene om demokrati og lige ret for alle kom også til at gælde de
børn, der af en eller anden grund ikke kunne følge den normale under
visning. Det blev fastslået i 1958-Ioven, at kommunerne skidle tilbyde
denne gruppe specialundervisning, og den vage formulering fra 1937 var
nu fjernet.
Som det fremgår af ovenstående, var skoleloven fra 1958 bekostelig
for kommunerne. Nye centralskoler, specialundervisning og flere elever
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som følge af den treårige overbygnings succes betød, at skoleudgifterne
steg drastisk i 1960erne.
Centralskolernes æra blev imidlertid forholdsvis kort, for de senere
års faldende børnetal har betydet, at der mange steder ikke længere er
brug for de store skoler, og 1980erne har været præget af skolened
læggelser. En lovændring i 1989 gav kommunalbestyrelserne lettere ad
gang til at nedlægge skoler, og det har sat ekstra skub i beslutningerne på
området.

Folkeskolen efter kommzmalreformen
Siden 1958 er skolelovene flere gange justeret. Vigtigst var forlængelsen
af undervisningspligten til ni år, som blev gennemført i 1972. Til gen
gæld åbnedes der mulighed for, at undervisningspligten kunne opfyldes
på ungdoms- eller efterskoler. Med skoleloven fra 1975 blev realafde
lingen nedlagt, og der blev nu direkte adgang til gymnasiet fra den
udelte folkeskole.
Amtsrådet fik efter 1970 pligt til at udarbejde udbygningsplaner for
skolevæsenet på baggrund af kommunernes indberetninger om bygge
planer, og amtsrådet skulle så tilse, at kommunernes planer ikke kolli
derede med amtets samlede plan. Ordningen fungerede imidlertid ikke
tilfredsstillende og er derfor opgivet.
Siden 1975 har folkeskolens struktur stort set været uændret, og dis
kussionen om rammerne er forstummet. På det styrelsesmæssige plan er
der imidlertid sket en del ændringer, først i 1970, hvor der blev indført
skolenævn ved alle skoler. De bestod af fem-syv medlemmer valgt blandt
forældrene, og desuden deltog skolens leder og lærerrådets formand i
møderne. Der blev senere mulighed for, at kommunalbestyrelsen kunne
udstyre skolenævnet med økonomisk kompetence, men den mulighed
blev kun meget lidt brugt. Skolekommissionerne bevarede tilsynet med
skolerne og indstillingsretten ved afskedigelse og ansættelse af lærere
helt frem til 1990, hvor den nye skolelov afskaffede kommissionerne. I
stedet for skolenævn indførtes skolebestyrelser på de enkelte skoler. For
ældregruppen er sikret flertal i skolebestyrelsen, og opgaverne er af
samme karakter som for skolekommissioner og skolenævn. Ved samme
lejlighed blev lærerrådene afskaffet og erstattet med pædagogiske råd.
De er sammensat af den enkelte skoles pædagogiske medarbejdere, og
opgaven er ifølge lovteksten at virke »rådgivende for skolens leder«. I
1990 blev den selvstændige styrelseslov afskaffet og inkorporeret i folke
skoleloven.
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Folkeskolens pædagogik har været heftigt diskuteret det sidste årti, og
disciplinkrise er et hyppigt anvendt udtryk i debatten. Også skolens
undervisningsniveau bekymrer mange, og stadig flere synes at ønske, at
opdelingen af eleverne efter evner genindføres.
Skoledebatten i det seneste årti har resulteret i, at et stigende antal
børn bliver undervist i privatskoler, men omkring 90% af en årgang
modtager dog stadig undervisning i kommuneskolerne.

Aften- og ungdomsskoler
I midten af sidste århundrede begyndte kommuner og private at oprette
aftenskoler, hvis mål var at give undervisning til de unge, som gik ud af
skolen efter konfirmationen. Der blev undervist i en række almindelige
skolefag såsom regning og dansk. Desuden blev der afholdt oplysende
møder og foredrag.
Aftenskoleundervisning slog ikke an med det samme. I 1879/80 var
det således kun ca. halvdelen af sognene, der havde noget sådant. For
klaringen skal findes to steder. For det første var de påholdende sog
neråd en væsentlig hindring, idet betingelsen for, at skolefonden ydede
tilskud til aftenskoleundervisningen, var, at kommunen ydede et tilsva
rende beløb, og det var sognerådene langtfra altid indstillede på. For det
andet var der ikke den store forståelse blandt forældre og arbejdsgivere
for nytten af, at de unge tilegnede sig yderligere kundskaber. De steder,
hvor sogneråd og skolefond lønnede læreren for aftenskoleundervis
ningen, kunne det imidlertid fungere ganske godt. Læreren fra Bodil
sker søndre skole på Bornholm beretter i 1880 f.eks.: »Jeg har de sidste
20 år holdt aftenskole for 731 ungkarle i ni vintre og tillige aftenmøder
for alle og enhver i ni eller ti vintre, hver vinter fire-ti gange, eller så ofte
vejr og måneskin tillod det. Der har skiftevis været aftenskole og aften
møder hver anden vinter. Aftenskolen for ungkarle kan ikke bestå hver
vinter i en så lang årrække. Derimod har den gået godt for mig i de
sidste 18 år hveranden vinter. Eleverne betaler 1 kr. for lys og varme og
undervises i dansk, skrivning, hovedregning, sang, og til slutning lidt
fornøjeligt. Sognerådet har tilstået mig 50 kr. og skolefonden ligeledes
50 kr. for min virksomhed i aftenskolen«.
Fra 1895/96 kom aftenskolerne på finansloven, og sammen med de
tilskud, der kom fra kommunerne og skolefondene, var der dermed
skabt basis for aftenskolernes vækst. Omkring 1900 var aftenskoleunder
visning et landsdækkende fænomen, selv om alle kommuner endnu ikke
var kommet med.
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Omkring i.verdenskrig kom der en afmatning i interessen for af
tenskolen. Til gengæld voksede der i disse år en kommunal ungdoms
skole frem, som underviste i både teoretiske og praktiske fag. Ungdoms
skolerne var tænkt som et tilbud til den ufaglærte ungdom, men efter
hånden blev ungdomsskolen søgt af alle grupper.
Undervisningen blev oftest forestået af folkeskolelærerne ved de en
kelte skoler, og betalingen blev delt mellem staten, kommunen og ele
verne. Ungdomsskolereglerne blev bl.a. i Kolding brugt til at oprette en
frivillig 8. klasse, hvor kendskab til livet uden for skolens mure priori
teredes højt. 11950erne, da kommunerne ligefrem fik pligt til at oprette
og betale ungdomsskoler, blev der oprettet ungdomsnævn bestående af
kommunalbestyrelsesmedlemmer, en repræsentant for kommunens fæl
leslærerråd og repræsentanter fra ungdomsforeningerne. Ungdomsnæv
nene nedsatte et ungdomsskoleudvalg, som stod for den praktiske ad
ministration af ungdomsskolen.
I 1930 vedtoges en egentlig aftenskolelov, og den skabte faste, men
også videre rammer omkring aften- og ungdomsskolerne. Loven fast
lagde bl.a. en fordeling af udgifterne mellem stat og kommune, og den
tillod et bredere og mere alsidigt fagudbud.
Ungdomsskolerne forblev som nævnt kommunalt styrede i modsæt
ning til aftenskolen, som i løbet af i94orne og 1950erne næsten overalt
blev overtaget af oplysningsforbund, der havde deres udspring i de poli
tiske partier. Bortset fra et deltagergebyr, der indførtes fra sæsonen
1972/73, fortsatte finansieringen med at være en sag mellem stats- og
kommunekassen.
I løbet af 1950erne og 1960erne blev arbejdstiden kortere, og det betød,
at den voksne befolkning fik øget fritid. Aftenskolernes tilbud var en af
mulighederne for at bruge fritiden, og elevtallet steg da også betydeligt.
Fra politisk side havde man allerede tidligt erkendt, at der skulle fore
tages lovændringer for at give borgerne mulighed for at bruge den
øgede fritid fornuftigt. I 1962 blev der derfor nedsat en kommission,
som skulle komme med forslag til den fremtidige ordning af folkeop
lysningen. Efter et stort forarbejde, som foregik i nogenlunde politisk
enighed, blev den nye fritidslov vedtaget i 1968, og den blev af mange
karakteriseret som »verdens bedste fritidslov«. Hovedtanken bag loven
var, at alle danskere, uanset alder, skulle have mulighed for fritidsunder
visning uden væsentlige økonomiske omkostninger for den enkelte, og
det skulle i modsætning til tidligere være inden for alle områder, også de

232

'Kommunerne ydede i mellemkrigstiden i stigende grad tilskud til aftenskoleundervisningen, men fagrækken var ikke så lang, som den skulle blive i
1970ernes og 1980ernes fritidsundervisning. Her et kig ind i Hårby Hus
flidsskole på Fyn omkring 1992 (Hårby Lokalhistoriske Arkiv).

mere hobbyprægede. Idræt og sport blev dog holdt udenfor og henvist
til idrætsforeningerne.
I løbet af 1970erne og 1980erne steg deltagerantallet fortsat voldsomt,
bl.a. fordi den stigende arbejdsløshed og faldende arbejdstid gav endnu
mere fritid, og samtidig blev der indført tilskudsregler, som sikrede, at
pensionister og arbejdsløse trods indtægtsnedgang havde økonomisk
mulighed for fortsat at følge kurserne.
Sådan som reglerne var, betød det stadigt stigende elevtal imidlertid
også voksende offentlige udgifter til området. Det gik især ud over kom
munerne, som via lovgivningen var forpligtet til at betale en stor del af
udgifterne til den undervisning, der blev iværksat.
Den i. januar 1991 trådte en ny folkeoplysningslov i kraft. Baggrun
den for den var bl.a., at kommunerne skulle have en mulighed for at
styre udgifterne på området. Loven giver derfor den enkelte kommune
ret til at fastsætte en beløbsramme for tilskud til den samlede folkeoplysende virksomhed i kommunen.
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Kommunerne og bilturen
I dette århundrede har kommunerne ikke haft meget spillerum på skole
området, fordi staten fastlagde en lang række minimumskrav til, hvor
dan skolevæsenet skulle organiseres, og dermed var der også afstukket
snævre rammer for kommunernes skoleudgifter. Udgifterne til skolen
var forskellige fra land til by, men fra landsdel til landsdel var forskellen
ikke så stor på grund af den stærke statsstyring. På de områder, der
sorterede under Kulturministeriet, var kommunerne langt friere stillet
med hensyn til, hvor store ressourcer de ønskede at ofre på sagen.
Ved kommunestyrets indførelse var de lokale udgifter til kulturelle
anliggender meget beskedne. De fleste steder blev der faktisk slet ikke
brugt penge på kulturen. Kultur var et fænomen, der var forbeholdt og
betalt af de velstillede. Til eksempel kan det nævnes, at Odense Kom
mune i 1869 brugte ca. 0,7% af kommunens budget på kulturelle an
liggender. I 1991 forventer kommunen at bruge ca. 8% af budgettet på
disse områder.
Folkebiblioteker
I anden halvdel af 1800-årene opstod der efterhånden en række kommu
nale opgaver, som berørte det kulturelle område. Det første større om
råde var folkebibliotekerne, som forunderligt nok hovedsagelig fandtes
på landet. I 1844 nævnes 441 folkebiblioteker eller sognebogsamlinger,
og i 1876 havde ca. halvdelen af landets sogne et bibliotek, langt de fleste
steder på private hænder. Da forfatteren C.A.Thyregod i 1876 skrev en
artikel om sognebogsamlinger, sukkede han dog efter kommunal støtte,
og et tilskud på 20 kr. måtte bedømmes som »et smukt og sjældent træk
af kommunen«.
I købstæderne blev det første folkebibliotek oprettet i Sorø i 1853 P$
privat initiativ, men det overgik til kommunen i 1870. I landets øvrige
byer oprettedes der i de følgende år mange private folkebiblioteker, men
da købstadkommunerne også var tilbageholdende med at yde tilskud,
måtte langt de fleste lukke igen.
I 1903 udsendtes et cirkulære til kommunerne om, at statstilskuddene
til bibliotekerne for fremtiden ville være afhængige af, hvor store tilskud
kommunerne gav. Det medførte en væsentlig stigning i de kommunale
tilskud i de følgende år.
Fra 1905 blev det desuden muligt at få statsstøtte til børnebogsam
linger, og det fik mange kommuner til at oprette små skolebiblioteker på
de enkelte skoler. 11925 var der oprettet biblioteker på 606 folkeskoler,
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Umiddelbar efter krigen var det stadig vanskeligt at skaffe nyt tøj, og bl.a.
derfor var aftenskolernes sykurser særdeles populære. Her ses et syhold fra
Søndergadeskolen i Silkeborg 1945. (Lokalhistorisk Samling, Silkeborg).
men det store spring fremad for skolebibliotekerne kom med biblioteks
loven fra 1931. Herefter kunne der ydes statstilskud til selvstændige
børnebiblioteker, som så kunne fungere som hovedbibliotek for de en
kelte skolebiblioteker. Det udviklede sig efterhånden til skolecentralsy
stemet, der stadig kendes, og i dag har praktisk taget alle skoler eget
bibliotek.
Først i 1920 kom der en samlet bibliotekslov, som fastsatte nærmere
regler for folkebibliotekerne, herunder bl.a. statstilskuddets størrelse,
indførelse af centralbibliotekssystemet og oprettelse af Statens Biblio
tekstilsyn.
Bibliotekstilsynet kom til at beskæftige sig med alt, som vedrørte fol
kebibliotekerne, men i de første år virkede tilsynet hovedsagelig ved
konsulentarbejde for kommunebibliotekerne.
Der var enkelte angreb på biblioteksloven, bl.a. fordi nogle fandt den
for centralistisk, men generelt var der tilfredshed med loven. Danmarks
Biblioteksforening havde dog også ønsket, at loven skulle påbyde alle
kommuner at oprette et bibliotek, et ønske, der først gik i opfyldelse
langt senere.
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1920-loven betød et markant opsving for folkebibliotekerne, og i pe
rioden 1920-25 blev der således oprettet 196 nye biblioteker. Det sam
lede antal folkebiblioteker nåede dermed op på 768 med tilsammen 1,23
mill, bind på hylderne.
11931 blev biblioteksloven revideret, og statens tilskud til folkebiblio
tekerne blev nedsat, hvilket gentog sig ved de følgende lovrevisioner.
I biblioteksloven fra 1964 blev det fastslået, at kommunerne alene
eller i fællesskab med andre kommuner skulle opretholde et folkebiblio
tek med afdelinger for såvel voksne som børn. Desuden fastlagdes sta
tens andel af bibliotekernes driftsudgifter til 20%, hvilket dog ikke hin
drede, at antallet af folkebiblioteker ved kommunesammenlægningen
var steget til 937 med tilsammen 19,5 mill. bind. Efter 1970 skete der
også en centralisering inden for biblioteksverdenen, hvilket bl.a. betød,
at en række af de mindre landsbysamfund mistede deres bibliotek og fik
bogbusser i stedet. I 1988 var der således kun 250 biblioteker tilbage,
men til gengæld var bogbestanden vokset til 34,9 mill. bind. Mange af
bibliotekerne har dog tillige faste filialer.
Museerne
Bibliotekerne er langt den største enkeltudgift på kommunernes kultur
budgetter. Den næststørste post er museerne, som dog langtfra lægger
beslag på så store udgifter som biblioteksvæsenet.
De første kommunale museer oprettedes allerede i sidste århundrede,
men de var for en stor dels vedkommende finansieret af private. I Aal
borg blev der i 1863 oprettet et lille historisk museum på privat initiativ,
det blev hurtigt for småt, og man forsøgte derfor at få kommunen til at
betale for opførelsen af et større museum, og efter flere års debat lykke
des det i 1876 at få museet på kommunens budget. Denne udvikling er
typisk for de større købstæder.
I 1887 gav statskassen for første gang tilskud til museernes drift. Mu
seerne i Aalborg, Århus, Odense, Randers og Maribo fik hvert år et fast
tilskud på i.000 kr. Til gengæld kom disse statsunderstøttede museer
under tilsyn af Nationalmuseet, og de fik en slags afleveringspligt for
genstande, der ikke var strengt lokale. De museer, der kom ind under
statsordningen, manglede imidlertid handlefrihed i forhold til de lokal
museer, der blev drevet alene for kommunale og private midler. I 1941
kom der derfor en ny museumslov, som afskaffede Nationalmuseets
overopsyn. Samtidig blev statstilskuddene forhøjet en del, dog under
forudsætning af, at det enkelte museum fra anden side kunne skaffe
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De kommunale biblioteker måtte i mellemkrigstiden ofte tage til takke med
lokaler, der var opført til andreformal, men som det fremgår af billedet, kunne
resultatet endda blive flot. Interiør fra Odense Centralbiblioteks udlånssal i
klosterbygningen på Klosterbakken engang efter 1938 (Lokalhistorisk Afde
ling, Odense).
indtægter af mindst samme størrelse som statstilskuddet. Det blev oftest
de kommunale tilskud, der gav museerne mulighed for at opnå statstil
skud. Princippet med at gøre statstilskuddene afhængige af de stedlige
tilskud har lige siden været det grundlæggende i museumslovene. Denne
praksis har betydet en stærk vækst i antallet af kommunale museer, idet
kommunerne har været mere villige til at yde tilskud, når de var sikret
statsmidler af tilsvarende størrelse.
I 1976 kom der en ny museumslov, som bl.a. indførte skoletjenesten,
hvilket betød, at kommunerne og amtet i fællesskab ansatte læreruddan
nede formidlere ved museerne til at tage sig af skolebørns museums
besøg. Desuden indeholdt 1976-loven en revision af tilskudsreglerne. I
finansåret 1977-78 betød den nye lov, at kommunerne betalte 42% af de
samlede udgifter til museerne, staten betalte 31% og amterne 13%,
mens resten kom fra museernes egne indtægter og forskellige private
tilskud.
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Øvrige kommunale kulturforanstaltninger
Kommunernes forpligtelser på det kulturelle område er gennem årene
vokset ganske betydeligt. Umiddelbart efter 2. verdenskrig brugte kom
munerne samlet 7,6 mill. kr. på biblioteker, museer osv. I kommunernes
budget for 1990 var der afsat over 3 milliarder kr. til formålet.
Ud over undervisning, biblioteker og museer er det især inden for
fritids- og idrætsområdet, at kommunernes engagement er steget. Op
gaver som badeanstalter, idrætsanlæg, teatre, biografer, musik og under
holdning er alle områder, som er kommet til i dette århundrede, og
mange af opgaverne har været så store, at det først er blevet muligt for
kommunerne at løfte dem efter kommunesammenlægningerne omkring
1970. En stor del af de nye opgaver er pålagt kommunerne via lov
givningen, f.eks. på idrætsområdet, hvor kommunerne er forpligtet til at
sørge for faciliteter til idrætsforeningerne.
På andre områder er det helt op til den enkelte kommune at afgøre,
hvor store ressourcer der skal bruges, og derfor er der også meget store
forskelle på, hvor meget de enkelte kommuner ofrer på kulturen. Mange
opfatter nu de kulturelle tilbud som så vigtige, at de er blevet et led i
kommunernes indbyrdes kamp for at tiltrække virksomheder og dermed
skatteborgere.
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Kommunernes tekniske
forvaltning

6

af Gitte Lundager Rausgaard

Tilvejebringelse af det, man i dag kalder infrastruktur - veje, havne,
jernbaner samt værker og forsyningsledninger - er i de forløbne 150 år i
stort omfang sket på kommunal basis, undertiden med tilskud fra staten
eller i form af kommunal støtte til private initiativer. Også tilsyn med
byggeri og planlægning af byudvikling er varetaget med forskellig grad
af kommunal indflydelse.
Veje
De administrative rammer for vejvæsenet blev fastlagt ved vejforord
ningen i 1793, hvis formål var at organisere anlæg og udbygning af de
veje, der forbandt landsdelene og købstæderne, samt fastlægge tilsynet
med købstædernes vejnet og bivejene på landet. Vej forordningen af 1841
- der kom en måned efter landkommunalanordningen - betød ikke de
store ændringer. Dog fik købstædernes borgerrepræsentationer samt
amtsråd og sogneforstanderskaber visse beføjelser i forbindelse med be
slutningen af arbejder. For forstanderskabernes vedkommende skete det
i samarbejde med retsbetjenten og dennes underordnede, sognefogeden.
Større betydning fik vejbestyrelsesloven af 1867, der gjorde hele vej
væsenet til en kommunal opgave. Hovedlandevejene, som staten hidtil
havde varetaget, blev herefter henlagt til amtsrådene, der i forvejen va
retog de mindre landeveje. De offentlige biveje skulle derimod bestyres
af sognerådene, men ingen vej kunne optages på bivejsfortegnelsen uden
amtsrådets godkendelse. Vejudgifterne blev udelukkende finansieret lo
kalt ved udskrivning af hartkornsskatter. Private biveje, som sognerådet
ikke skønnede havde betydning for almindelig færdsel, skulle fortsat
vedligeholdes afbenytterne - ikke af hele sognekommunen. Bag loven lå
en omvurdering af hovedvejenes betydning, idet man antog, at jern
banerne fremover ville sørge for størstedelen af trafikken mellem lands
delene. Statens interesse i vejadministrationen var derfor ikke stor, og
amterne og kommunerne kunne således gives et udstrakt selvstyre.
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Sognekommunerne skulle varetage vedligeholdelsen af deres del af
vejnettet, og det foregik i stigende grad med betalt arbejdskraft eller ved
entreprise, men kommunen kunne stadig kræve arbejdet udført af be
boerne. Ved større arbejder kunne amtets vejinspektør hjælpe, og i de
tilfælde, hvor en kommune havde store byrder ved vedligeholdelsen af
en forholdsvis vigtig bivej, kunne amtsrådet bevilge tilskud fra den så
kaldte amtsrepartitionsfond. Det kunne f.eks. ske, når en bivej til en
nyanlagt jernbanestation blev meget trafikeret.
Amtsrådene skulle føre tilsyn med, at vejene blev ordentligt vedlige
holdt. Hvad det indebar, var ikke nærmere defineret. Blot skulle det
afpasses efter vejens betydning og de stedlige forhold. I praksis betød det
vel, at vejene helst skulle være farbare hele året. Siden iSzorne havde
man kendt til makadamisering, der bestod i pålægning af skærvelag, som
skulle køres sammen af trafikken.
Holbæk Amt anbefalede dog f.eks. i 1888 sognerådene ved belægning
med slagne sten at benytte tromle, eventuelt udlånt af amtsvejvæsenet,
men ellers anskaffet af flere kommuner i fællesskab, og i de følgende år
blev der anskaffet fem 4-tons hestetromler. Man anskaffede også tre
hestetrukne vejskrabere. Damptromler kom på markedet omkring 1870,
men Holbæk Amt anskaffede først en sådan i 1921. Man kunne nu ved
hjælp af ophakkeapparater og vandvogne udføre vejarbejde i den tørre
sommertid.
Af købstædernes veje skulle kun bivejene på markjorderne optages på
bivejsfortegnelsen under amtets tilsyn. Veje på købstadgrunde var der
imod under Indenrigsministeriets tilsyn. I periodens begyndelse var der
stor forskel på købstædernes veje. I Odense var f.eks. kun de ældste
gader brolagt, og selv det var ingen garanti for, at vejene forblev jævne,
efterhånden som der kom tung trafik til og fra jernbane og havn. En
kelte gader og torve i den indre by var brolagt med runde sten, der ikke
gav en så stabil belægning som de kvadrerede. Stadsingeniøren bereg
nede, at brolægning var tre gange så dyr som skærvebelægning, men at
det ved stærk trafik opvejedes af, at man sparede afskovling, når der blev
kørt spor i vejbanen.
Bilen betød imidlertid et afgørende vendepunkt. Den første lov om
automobilkørsel fra 1903 tillod kørsel på landeveje, men på biveje kun
efter amtsrådets samtykke og Justitsministeriets tilladelse. Motorloven
af 1910 forudsatte kørsel på biveje med højst 15 km hastighed, og i 1913
overgik dispensationsmyndigheden til sognerådene. I Holbæk Amt fik
en bildroske i 1911 tilladelse til - med sognerådenes samtykke - at befare
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Skærveslagning var undertiden sidste instans før fattiggården - noget arbejds
løse blev sat til, når anden beskæftigelse ikke kunne skaffes. Billedet her er taget
på Midtfyn omkring 1910 - og måske er det ligefrem den komiminale vej
mand, der slår skærver til sit arbejde (Ringe Lokalhistoriske Arkiv).

bivejene med offentlige myndigheder samt læger, dyrlæger og jorde
mødre som passagerer, dog kun om dagen. I 1913 fik bl.a. læger til
ladelse til bivejskørsel. Først i 1918 blev natkørsel og almindelig kørsel
på biveje tilladt.
Den tiltagende biltrafik sled på de makadamiserede veje, og det blev
derfor nødvendigt at skaffe indtægter til vedligeholdelse og nyanlæg. I
1910 blev der lagt afgift på motorkøretøjer, og i ipzorne kom omsæt
nings- og benzinafgift. Provenuet fordeltes mellem staten og amts- og
købstadkommunerne. Sognerådene kunne kun gennem amtsrådets vej
udvalg få del i pengene.
Det fik derfor stor betydning, at sognekommunerne fra 1927 fik en
selvstændig andel på 25% af motorafgiftsprovenuet. Samme år oprette
des en vejfond og senere en særlig fond, hvoraf Ministeriet for offentlige
Arbejder kunne bevilge tilskud til særlige anlægsarbejder, navnlig for
bindelsesveje og broer. 11930 blev statens andel forhøjet, og hermed var
grunden lagt til en stærkere udbygning og koordinering af vejnettet. Ved
begyndelsen af i93orne fik amtskommunerne således op til 65% af deres
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vejudgifter dækket af vejtilskud, mens sogne- og købstadkommunerne
fik en refusion på henholdsvis 35 og 25%.
I 1931 var de godt 27.000 km biveje fra 1865 vokset til ca. 40.000 km,
men der findes ingen opgørelse over vejbelægningen. Generelt har bi
vejene nok været dårligere end amtsvejene, hvoraf godt halvdelen i 1931
var overfladebehandlet med tjære (fra gasværkerne), mens 1/4 var makadamiseret. Man var fra århundredskiftet begyndt at lægge maskinhuggede brosten ovenpå skærverne, og i 1931 havde 8% af landevejene
denne - dyre - såkaldte chaussébrolægning. Ringest var de 6%, der kun
havde en grusbelægning.
De nye metoder og materialer stillede i stigende grad tekniske og
økonomiske krav, som de mindre sognekommuner ikke kunne opfylde.
Kun i de større var det økonomisk overkommeligt at ansætte kommu
neingeniører. F.eks. i Holbæk Amt købte sognerådene i 1932 teknisk
bistand fra amtsvejvæsenet, der således projekterede og førte tilsyn med
samtlige tilskudsarbejder på bivejene og også administrerede de fleste
fuldstændigt. Der blev tillige ofte udlånt formand og udlejet maskiner
fra amtet.
Også i købstæderne blev vejene stadig bedre, og i 1914 var der f.eks.
fast belægning på 1/3 af de offentlige gader i Odense. Bilernes indtog
gav imidlertid problemer i byernes centrum, hvor gadernes forløb og
bredde var fastlagt dengang, da man bevægede sig til fods eller hest.
Mange steder måtte huse give plads for gader, og hvor husene ikke var
saneringsmodne, kunne man i stedet anlægge eller udbygge parallelga
der. Indfaldsvejene blev også forbedret. I boligkvartererne var de fleste
veje anlagt privat i forbindelse med udstykning, men når størstedelen af
en vej var bebygget, kunne den som oftest - efter passende istandsæt
telse - overtages af det offentlige.
Fra i93orne kunne særlige fonde til bekæmpelse af arbejdsløshed give
hjælp til finansiering af vejarbejder - fra 1937 uafhængig af motoraf
gifterne, og det udnyttedes navnlig i sognekommuner, f.eks. til håndslagning af skærver. Fra 1952 kunne sognekommunerne og i et noget
mindre omfang også købstadkommunerne få tilskud fra den fælleskom
munale udligningsfond til en del småarbejder på vejene. Tilskuddet ud
gjorde 40% af udgifterne til arbejdsløn.
Den trafikale udvikling løb imidlertid hurtigere end vejlovenes til
pasning, og først i 1957 var der enighed om at ændre den nu 90 år gamle
vejbestyrelseslov. Begrebet hovedlandevej blev således genindført, og
der kom en mellemting mellem landeveje og biveje, som skulle betragtes
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Brolæggere i arbejde på Vesterbro i Odense engang i mellemkrigstiden (Møn
tergården, Odense).

som landeveje under amtsrådets bestyrelse. Resten af bivejene havde
sognekommunerne fortsat ansvar for; dog skulle amtsrådet godkende
projekter til nye veje, hvis sognekommunen ikke havde en egentlig tek
nisk forvaltning. Vejloven blev hermed tilpasset de krav, som motor
færdslen stillede, bl.a. ved at skabe muligheder for at hævde motorfærd
slens interesser i fjerntrafikken i forhold til grundejere og andre lokale
interesser.
11958 kom vejudgiftsloven, der fjernede adskillige af de ulemper, som
havde været knyttet til de hidtidige fordelingsregler. Før var det sådan,
at sognekommuner, der hidtil havde haft få vejudgifter, kun fik små
tilskud, selv om måske netop disse kommuner havde ekstra behov for
forbedringer. Hertil kom, at den enkelte kommunes refusion ikke alene
afhang af kommunens vejudgifter i en årrække, men også af provenuet af
motorafgifterne og af vejudgifterne i andre kommuner inden for samme
kommunegruppe. Særlig købstædernes faste kriterier (i forhold til ind
betalt vægtafgift og vejlængde) medførte store forskelle i refusionspro-
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centerne. Og for alle kommuner var det meget vanskeligt at beregne
størrelsen af refusionen på forhånd.
Med 1958-vejudgiftsloven kom en stærk tilskyndelse til nye vejud
gifter: Sogne- og købstadkommunerne fik i gennemsnit 50% i vejrefu
sion - gradueret efter vejlængde pr. indbygger og udgift pr. km vej,
hvilket tilgodeså tyndt befolkede kommuner med et udstrakt vejnet.
Dertil kom vejfondsbidrag, der typisk var på 85%, men kunne nå 100%.
Før 1958 havde ministeriet opnået en stadig stigende indflydelse på
vejnettets udformning, eftersom kun en del af afgiftsprovenuet blev for
delt ud fra regler fastsat i loven, og en stadig større del blev bevilget
gennem vejfondene efter ansøgning til ministeriet for hvert enkelt vej
arbejde. Efter 1958 var usikkerheden om statsrefusionens størrelse væk,
og man kunne lettere budgettere og fik på den måde bedre muligheder
for selv at styre udviklingen. Udbygningen af de lokale veje blev således i
stort omfang unddraget statens styring.
Tilskuddene efter 1958-loven betød, at staten overtog så stor en del af
udgifterne til nyanlæg og vedligeholdelse, at en justering var nødvendig.
I 1963 blev anlæg af hovedlandeveje derfor helt overdraget vejfonden,
og hermed kom man på en måde tilbage til udgangspunktet før 1867,
hvor staten fastlagde og finansierede det overordnede vejnet.
Hvad sognevejene angik, skete der først en nyordning i tilslutning til
kommunalreformen og den deraf følgende byrde- og opgavefordelings
reform, hvor man fik løsrevet vejudgiften fra benzinafgiften og fik sam
let både det administrative og økonomiske ansvar. Herefter er der tale
om en kombineret statslig og kommunal styring, hvor hovedlandevejene
er under statens administration, mens landevejene er under amtsrådene
og kommunevejene under kommunalbestyrelserne. Kommunernes vej
net indgår fra 1975 i fordelingsnormen for de generelle tilskud til kom
munerne, og dermed er der ikke længere mulighed for at spekulere i
statslig refusion.
I dag er vejnettet stort set udbygget, men vedligeholdelsen er en stor
post i budgettet, dels fordi lastbilerne nu er tungere, og dels fordi saltet
nedbryder vejene. I de senere år er vejudgifterne blevet nedprioriteret i
forhold til de øvrige kommunale udgifter - med nedbrudte belægninger
til følge. De færre penge kombineret med afgifter på råstoffer som grus
og sten har medført, at der i dag eksperimenteres med genanvendelse
ikke alene af asfalt og andre byggematerialer, men også af miljøfarligt
affald som slagger fra forbrænding af dagrenovation og flyveaske fra de
kulfyrede kraft/varmeanlæg - samt kasserede bildæk, aviser og plastik.
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Kommunalarbejdere. Udsnit affreskomaleri 1986 af Finn Thybo Andersen
(Løgstør Kommune).
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Havne
Inden jernbanerne og lastbilerne vandt frem, var skibsfarten eneste mu
lighed for billig godstransport over større afstande. Anlæg af havne var
derfor et stort aktiv for en kommune, og det var muligt mange steder,
idet hele 53 provinsbyer ligger umiddelbart ved vandet. Hertil kom en
lang række småhavne og anløbsbroer. Allerede tidligt havde magistraten
i søkøbstæderne ført et vist tilsyn med havnene, men i 1798 blev admini
strationen lagt i faste rammer, idet der blev nedsat havnekommissioner i
samtlige søkøbstæder bestående af et medlem af magistraten og nogle af
byens borgere, udpeget af amtmanden. Havne var således ikke et rent
kommunalt anliggende. Samtidig begyndte statskassen at stille midler til
rådighed til havneanlæg og overtog finansieringen af Helsingør havn i
1824 og Frederikshavns havn i 1841. De var herefter at betragte som
statshavne, men i 1868 blev de lokale byråd repræsenteret i disses havne
råd.
Samtidig blev havnekommissionerne ophævet, og købstadhavnene
overgik styrelsesmæssigt til byrådene. Ejendomsretten overgik dog ikke
til kommunerne, idet havnene fortsat var selvstændige institutioner, hvis
midler skulle være adskilt fra købstadens. Den daglige drift kunne vare
tages af et havneudvalg, hvis sammensætning og kompetence skulle be
stemmes i kommunens styrelsesvedtægt. Ministeriet førte stadig kontrol
og fastsatte havnetaksterne. Fra dette tidspunkt kom der for alvor gang i
anlæg og udbygning af havne.
De sognekommunale havne var anlagt for en sognekommunes reg
ning eller overtaget af en sognekommune og var ejet på samme måde
som skoler m.m. Da de i reglen kun havde betydning for en enkelt
kommune, var der ikke noget lovbestemt statsligt tilsyn. Det kunne dog
stilles som betingelse for statstilskud. Fra 1875 skulle staten godkende
reglementer om drift og takster for alle havne. Havne- og brotaksterne
var afgørende for deres indtægter. Det har især for købstadhavnenes
vedkommende været ministeriets takstpolitik, at der gennem havnetak
sterne skulle skaffes tilstrækkelig dækning for driftsudgifter og en vis
grad af selvfinansiering af havneudvidelser. Som følge af havnenes for
skellige trafikale udvikling har det dog ikke været gennemført fuldt ud.
Sammenslutningen af danske Havne - som kan fejre 75 års jubilæum
1992 - har derimod været tilhængere af ens takster for at undgå pris
mæssig konkurrence mellem havnene. Efterhånden opstod den praksis,
at staten ydede ca. 50% tilskud til mindre sognekommunale og private
havne.
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Fra udvidelsen af Vejle Havn i 1887 - året efter at byen havde fået egen
havneingeniør; der ses i forgrunden til højre i gang med at betjene et nivel
leringsinstrument. Man er bl.a. ved at bygge en kajmur af granit, og arbej
derne må forcere en spinkel træbro medfuldt lastede trillebøre (Vejle Byhistori
ske Arkiv).

Op mod 1970 var der ca. 280 havne fordelt på statshavne, købstad- og
sognekommunale havne samt private havne. Af disse er 73 i dag omfattet
af loven om trafikhavne, og heraf er 44 kommunale havne og fem stats
lige (Esbjerg, Frederikshavn, Helsingør, Hirtshals og Hanstholm). Re
sten udgøres af diverse private havne, f.eks. elværks- og raffinaderi
havne. Havneloven fra 1976 - med ændringer i 1990 - giver staten
mulighed for en koordineret udbygning af samtlige trafikhavne.
Kollektiv trafik
Transporten til og fra havnene blev lettet ved anlæggelsen af jernbaner. I
1864 var der etableret 228 km baner, og 12 år senere var stamnettet i
store træk udbygget med i alt 1.227 km. Frem til århundredskiftet ud
byggedes det lokale banenet til i alt 3.000 km. Anlæggelsen af sidebaner
fortsatte til omkring 1930, hvorefter de mindst rentable måtte nedlæg247

ges i takt med konkurrencen fra den tiltagende bilkørsel. Nedlæggel
serne kulminerede i 1960erne, og derefter var der kun 580 km privat
baner tilbage.
Kommunerne har medvirket til anlæg af jernbaner, både ved ydelse af
bidrag til de baner, som staten anlagde, og ved selv at påtage sig an
lægget - eventuelt i forbindelse med private. I 1880erne gav kommu
nerne således tilskud til anlæg af en række statssidebaner. Privatbanesel
skaberne lededes af en bestyrelse og et repræsentantskab sammensat i
forhold til aktiekapitalen. Som regel var både staten samt amts-, køb
stad- og sognekommuner aktionærer, men især på Fyn og i Østjylland
var der rene kommunalbaner, hvorimod lokalbanerne i Sønderjylland
ejedes alene af amtsrådene og købstæderne. I ipzorne vendte billedet,
og kommunerne måtte yde driftstilskud, hvilket tyngede især mindre
landkommuner, indtil staten trådte til med refusioner på mellem 50 og
75%.
Persontransport var i periodens begyndelse begrænset til diligencer
og lokale, private vognmandslavs dagvogne samt postvæsenets person
transport. Den første hestesporvognsrute mellem Frederiksberg og Kø
benhavn blev åbnet i 1863, og i 1875 blev der givet bestemmelser om
koncessioner til dampsporvogne. På dette grundlag kunne Strandvejens
dampsporvognsselskab åbnes i 1884. Linien fik dog kun en kort levetid,
fordi hestene blev bange for dette ildsprudlende uhyre. I 1897 og 1898
samledes de private linier på Frederiksberg og i København. Koncessio
nerne kunne nu overdrages til ét privat selskab hvert sted, og få år efter
overtog Københavns Kommune begge selskaber. Andre steder, f.eks. i
Århus og Odense, fik byrådet koncession til sporvejsdrift i henholdsvis
1903 og 1911, og begge steder blev koncessionen bortforpagter til aktie
selskaber. I Odense var kommunen selv hovedaktionær - indtil 1952,
hvor sporvejsdriften blev nedlagt og erstattet af busdrift. Først i 1971
blev Odense Bytrafik A/S overdraget til kommunen. I Århus havde to
byrådsmedlemmer sæde i selskabets bestyrelse, indtil koncessionen i
1928 igen blev overtaget af kommunen - på socialdemokraternes foran
ledning. Sporvejsdriften blev - her som andre steder - gradvis overtaget
af bybusser. Den sidste sporvogn i Århus kørte i 1971.
Rutebilen blev det nye kollektive trafikmiddel, navnlig i landdistrik
terne. 11939 var der 1.366 rutebiler eller omnibusser, som de også hed. I
begyndelsen kunne de enkelte kommuner tillade kørsel med hjemmel i
færdselsloven. Fra 1927 krævedes der koncessioner til fragt- og rutebiler.
Ofte betingede kommunen sig ved tildelingen indflydelse på takster og
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køreplaner samt en særlig koncessionsafgift. I 1950 blev der oprettet et
trafiknævn i hvert amt med repræsentanter for lokale trafikselskaber og
kommuner, med amtmanden - den lokale statslige embedsmand - som
formand. Kommunerne fik her betydelig indflydelse på tilrettelæggelsen
af rutebilnettet også ud over kommunegrænsen, og 1950-loven fastslog
da også, at det er en lovlig kommunal opgave gennem oprettelse af
rutebilstationer m.v. at yde økonomisk støtte til de koncessionerede sel
skaber.
Da privatbilismen efterhånden havde gjort en del af den kollektive
trafik urentabel, vedtog Folketinget i 1973 en lov, der forpligtede kom
munerne til at overtage den kollektive trafik inden for egne grænser.
Planlægningen af den kollektive trafik mellem kommunerne er herefter
foregået i amtskommunens regi. De fleste steder har kommuner og
amtskommuner dannet trafikselskaber, der varetager al bustransport i
amtet. I Århus og Fyns amter satte de to store kommuner sig dog imod,
bl.a. på grund af manglende enighed om et fælles takstsystem for bybus
ser, rutebiler og tog.
Kommunale forsyningsvirksoinheder
Kommunerne har i den behandlede periode været involveret i forsy
ningen med vand, gas, el og fjernvarme lige så længe, det har været
teknisk muligt. Men kommunerne har ikke haft eneret på at drive disse
værker, og hvor en kommune ikke selv har etableret forsyningen, har
den ofte fremmet en privat organiseret virksomhed og derfor været for
pligtet til at skaffe kommunens beboere samme stilling i forhold til den
private forsyningsvirksomhed, som de ville have haft under kommunal
drift.
Langt hovedparten af landets gasværker har været kommunale, mens
el-, vand- og fjernvarmeforsyningen i stort omfang har været drevet af
interessentskaber, andelsselskaber og aktieselskaber, som kommunerne
har sikret sig indflydelse i. Forsyningsselskaberne har ofte fået en opsigelig - eneret på trækning af ledninger i offentlige gader og veje,
mod at kommunen f.eks. fik en repræsentant i selskabernes bestyrelse.
Taksterne for el, gas og vand er blevet fastsat af kommunalbestyrel
serne, idet størrelsen har bestemt, om værkerne skulle hvile i sig selv. I
midten af 1950erne lå afgifterne for gas og vand de fleste steder nær
omkostningsprisen, mens elværkerne gav betydelige overskud. Denne
prisforskel begrundedes med, at gas og vand var nødvendighedsvarer i
højere grad end elektricitet.

249

I Kolding har eksempelvis prisen på gas gennem det meste af perio
den været genstand for politisk strid. Mens de borgerlige partier mente,
at gasprisen skulle sættes så højt, at værket gav overskud til kommune
kassen og kunne være med til at holde den kommunale skatteprocent
nede, mente socialdemokraterne og de radikale, at gasprisen skulle stå i
et mere rimeligt forhold til produktionsomkostningerne, da denne form
for beskatning vendte den tunge ende nedad. Eksemplet må dog ikke
forlede til at tro, at disse synspunkter gik igen alle steder.
Takstpolitikken var også ofte forskellig i forhold til brugerne. Industri
og håndværk kunne købe vand, gas og el til lavere priser end private
forbrugere. I Odense var husholdningstariffen for el i 1913 f.eks. mere
end det dobbelte af, hvad kraftkunderne kunne nøjes med. Vandpriserne
varierede også kraftigt kommunerne imellem - i 1964 f.eks. mellem 12
og 70 øre pr. m3.
I dag skal kommunal forsyningsvirksomhed hvile i sig selv, således at
indtægter og udgifter balancerer over en årrække - med passende hen
læggelser til investeringer. Eventuelle overskud skal modregnes i føl
gende års pris. Begrundelsen er, at hvis f.eks. vandforsyningen gav over
skud til kommunekassen, ville det være en ekstra beskatning af de bor
gere, der køber vand i stedet for at etablere egen vandboring. At det skal
hvile i sig selv, hindrer ikke, at kommunerne stadig kan indskyde grund
kapital eller garantere for lån ved etablering af forsyningsvirksomheder.
Fastsættelsen af takster er i dag reguleret ved flere love. Ifølge mil
jøloven kan kommunalbestyrelserne selv fastsætte priserne for renova
tion og kloakering. Varmeforsyningsloven har derimod pålagt forsy
ningsvirksomhederne at anmelde deres priser til Energiministeriets gasog varmeprisudvalg, og elforsyningsloven har indsat elprisudvalget til at
kontrollere elselskaberne. Det er lovmæssigt bestemt, hvilke udgifter
der må indregnes i taksterne, men fordelingen på forbrugerkategorier er
ikke reguleret. I de seneste 10 år er elprisen således steget mest for de
små forbrugere. Prisdifferentiering mellem almindelige forbrugere og
virksomheder gennemføres undertiden med saglige begrundelser som
f.eks. mindre udgifter til ledningsnet til store aftagere. En sådan politik
må på den anden side ikke udarte til en indirekte erhvervsstøtte i form af
generelt lave vandpriser eller kloakbidrag for virksomhederne.
Vandværker, rensningsanlæg og renovation
Den bore- og pumpeteknik, der skulle til for at indvinde grundvand i
større mængder, blev udviklet i begyndelsen af 1800-tallet og blev se250

Aalborgs skraldemænd - såvel dag- som natholdet - ca. 1900. Dagholdet tog
sig af skarnkasserne, mens sene nattevandrere kunne møde mændene i sække
lærred to og to med latrintønder, på vej til »chokoladevognen«, som natrenova
tionsvognen popidært blev kaldt. Den ene af de to var udstyret med et stort
knippe nøgler, der passede til adgangsvejene til byens lokummer (De historiske
Arkiver, Aalborg).

nere hjulpet på vej af elektriciteten og forbedret renseteknik. Det første
moderne vandværk blev taget i brug i Odense i 1853. Det var - som
langt hovedparten af købstadværkerne - anlagt for kommunens regning
og havde fra starten tilkoblet over 700 husstande. I 1880 var der vand
værk i ni byer, i 1896 i 27 og i 1911 i 52 af de daværende 73 provinsbyer.
Til landbefolkningens brug var der i 1900 oprettet 62 landsbyvandvær
ker - i 1922 ca. 1.200. Det var overvejende andelsselskaber eller inter
essentskaber. Resten af byerne - og næsten hele landbefolkningen måtte omkring århundredskiftet klare sig med brønde.
Ved erhvervstællingen i 1948 var 28% af de 480 større vandværker
kommunale, og i årene efter i960 var der en ret betydelig udvikling i
retning af at oprette kommunale vandværker, også på landet. En ny lov i
1969 ændrede dog ikke ved, at udviklingen stadig skulle ske frivilligt. I
1970 var der ca. 3.500 vandværker, hvoraf ca. 350 var kommunale. Til
sammen forsynede disse værker 83% af befolkningen. I dag er antallet
faldet til ca. 3.200 værker, heraf knap 250 kommunale. Ca. 150.000
husstande har egen vandforsyning.
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Vandforbruget pr. person er steget til det tredobbelte i perioden: I
1886 brugte hver byboer ca. 70 liter vand om dagen (målt i syv køb
stæder). I dag er det gennemsnitlige forbrug 200 liter. Et forhold, der
vanskeliggør vandværksdriften, er, at kapaciteten skal være afpasset efter
spidsbelastningstidspunkterne, især hen på eftermiddagen, hvor der la
ves mad i de private husholdninger, og hvor industrien gør rent. Slut
ningen af juni måned er også kritisk, fordi folk da - som det er blevet
sagt - bruger vand til haver og afkøling af pilsnere.
Den tiltagende forurening har medført, at mange kommuner ikke
længere har mulighed for at klare forsyningen med boringer inden for
egne grænser. Vandet skal derfor hentes stadig længere væk, ofte uden
for kommunegrænsen.
Med det voksende vandforbrug blev det nødvendigt at regulere ind
vindingen og forebygge forurening med spildevand fra møddinger og
latriner, og i starten blev det således en af sundhedskommissionernes
væsentligste opgaver at beskytte vandforsyningen. I 1805 blev det anbe
falet købstæderne at oprette sundhedskommissioner, og da koleraen i
1831 igen truede, blev det påbudt i både købstæder og sognedistrikter på
landet. Da sogneforstanderskaberne blev oprettet i 1841, overtog de
kommissionernes opgaver. I 1858 blev der hjemmel til udarbejdelse af
sundhedsvedtægter, som alle købstæder og praktisk taget alle sognekom
muner efterhånden fik godkendt af ministeriet.
Indtil den tekniske udvikling muliggjorde, at spildevandet kunne ledes
bort gennem kloakker, foregik den såkaldte natrenovation enten kom
munalt eller ved udlicitering til private vognmænd, i begge tilfælde mod
opkrævning af en afgift hos grundejerne og under sundhedskommissio 
nernes tilsyn.
I København var natrenovationen privat drevet. Kommunen tildelte
blot koncessioner. Først i i860 blev der påbegyndt en kloakering med
udløb til havnen og kanalerne, og fra 1893 blev der opsat pumpesy
stemer, der kunne sende kloakvandet ud i Øresund. Vandklosetter kunne
herefter tillades i kloakerede områder mod en årlig afgift på 100 kr. (For
en faglært arbejder med en dagløn på 3-4 kr. var det således uden for
rækkevidde). Den stigende befolkning og frygten for nye koleraudbrud
tvang i 1903 Københavns bystyre til at realisere et alternativ til natreno
vationen: et latrinoplag, der kunne rumme tre dages latrin. Herfra
kunne latrinen afsendes med jernbane, »kongetoget«, til sjællandske
landmænd. Landboforeningerne krævede den rå latrin leveret (af hensyn
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til gødningsværdien), hvis ikke fædrelandet skulle gå til grunde. Afsæt
ningen gik dog tilbage, og i 1945 blev det - på grund af smittefare forbudt at anvende latrin til gødning. Med latrinen var det imidlertid
ikke slut: så sent som i 1970 skulle der stadig tømmes godt 1.500 tønder i
København.
Det første rensningsanlæg i hovedstaden blev opført 1910. Spildevan
det blev dog fortsat i stort omfang ledt ud i vandet, og så sent som i
1950erne troede man på sundets selvrensende evne.
Med hensyn til det faste affald, dagrenovationen, påtog kommunerne
sig normalt at renholde hovedgader og pladser, mens grundejerne måtte
holde sidegaderne. Den kommunale fejning blev i mange byer udført af
fattiglemmer - en ordning der i København bevaredes til 1909, hvor
opgaven blev overtaget af kommunalt ansatte. For at folk skulle have
mulighed for at komme af med husholdningsaffaldet, blev der oprettet
såvel private som kommunale lossepladser under sundhedskommissio
nernes tilsyn.
I Odense var renovationen udliciteret, indtil byrådet i 1880erne lod
det udføre af fattigvæsenet. Rørlægningen af kloakkerne begyndte i
1866, og efter de store epidemier omkring 1880 udarbejdede stadsinge
niøren planer til et kloaksystem, der blev færdig 20 år senere. Udgifter
til hovedledninger blev afholdt af kommunen med amtstilskud til de
gader, der var klassificeret som landeveje. Sideledningerne blev betalt af
private. Også her blev spildevandet blot flyttet fra rendestenene til åen.
Ganske vist advarede stiftsfysikus og senere sundhedskommissionen
imod det, men først omkring 1880erne begyndte industrivirksomhe
derne, f.eks. sukkerkogeriet, at bygge bundfældningsbassiner til spilde
vandet. I 1910-12 blev der etableret rensningsanlæg: et biologisk og et
mekanisk med sandfang og septictank. Ifølge Odenses første byudvik
lingsplan fra 1951 var hele det bymæssigt bebyggede område fuldt kloa
keret, men rensningen manglede mange steder.
I Nakskov gik der som andre steder politik i renovationsopgaven. Der
var i 1912 enighed om, at de åbne møddinger i byen skulle forbydes, og
at skraldet i stedet skulle samles i lukkede kasser. Men at lade kommu
nen forestå afhentningen på borgernes regning mente de borgerlige var
»kommunesocialisme« - at socialismen blev indført ad bagvejen, ved at
kommunen overtog stadig mere af erhvervslivet. På samme måde kæm
pede de konservative i Københavns Borgerrepræsentation imod, at kom
munen selv skulle forestå dagrenovationen fra 1918.
Alle de steder i sognekommunerne og i de tyndt befolkede dele af
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købstæderne, hvor der hverken var etableret natrenovation eller kloak
ker, har sundhedskommissionerne fra midten af ipzorne behandlet
mange sager om tilladelse til at indrette sivebrønde. Sundhedsvedtæg
terne bestemte bl.a., at sivebrønde ikke måtte etableres i nærheden af
drikkevandsboringer på grund af risiko for forurening af grundvandet.
Kontrollen manglede dog i udstrakt grad.
Når en kommune ville kloakere et område, skulle der ifølge vand
løbsloven fra 1949 udarbejdes et kloakeringsprojekt med forslag til byr
defordeling mellem grundejerne. Landvæsenskommissionen afsagde
kendelsen. Kommunen kunne blive bidragspligtig i de tilfælde, hvor
vandløbsretten skønnede, at anlægget ikke blot havde interesse for be
stemte grundejere. Drift og vedligeholdelse påhvilede kommunerne,
som også fastsatte, hvordan udgifterne skulle fordeles - i almindelighed
ved en særlig kloakafgift. I Århus betød det f.eks., at adskillige store
virksomheder med et meget betydeligt afløb betalte en beskeden wcafgift. Men i årene op til 1970 lod kommunerne i stigende grad kloakbi
draget stå i forhold til vandforbruget.
Ministeriets vejledende standardvedtægt fra 1971 byggede da også på
princippet om, at anlægsomkostningerne skulle dækkes af engangsbidrag opkrævet efter ejendommens areal, mens driftsudgifterne skulle
dækkes ved en vandledningsafgift. En undersøgelse har dog vist, at der
ikke var fuld dækning for princippet om, at forureneren betaler. For
anlægsudgifternes vedkommende blev kun ca. 35% fordelt efter det fak
tiske vandforbrug - af driftsudgifterne 64%. Her har kommunerne ty
deligt udnyttet deres selvstyre.
På landsplan var situationen i 1970 den, at 16% af landets indbyggere
boede i områder helt uden kloakker; en beskeden forbedring i forhold til
de 21% i 1949. Af det spildevand, der blev opsamlet i kloakker, blev 30%
udledt uden nogen form for rensning mod 41% i 1949. Resten passerede
et af landets 2.031 rensningsanlæg.
Samtidig var der en stigende erkendelse af miljøproblemerne. Politisk
gav det sig udslag i nedsættelsen af det midlertidige forureningsråd i
1969 og oprettelsen af Ministeriet for Forureningsbekæmpelse i 1971
(1973 Miljøministeriet), hvorved en række sagområder fra forskellige
ministerier og styrelser blev samlet.
Vandforsyningsloven blevet ændret med virkning fra 1970. Den på
lagde kommunalbestyrelserne at undersøge de vandmængder, der vil
være til rådighed for kommunernes vandforsyning, og i øvrigt udarbejde
planer for den fremtidige forsyning. Det blev også overladt kommu254

Natrenovationens folk måtte i gamle bydele tindertiden direkte ind gennem
lejlighederne for at hente lokumstønden. Frode Lunds tegning fra det satiriske
årshæfte Den fynske Gabestok 1935 viser en såkaldt »Natlig idylfra det gamle
Odense«.

nerne at give indvindingstilladelse til mindre vandforsyningsanlæg.
Landvæsensretterne beholdt myndigheden med hensyn til større anlæg
frem til den meget væsentlige miljøbeskyttelseslov i 1973.
Loven fik karakter af en rammelov og afløste de lokale sundhedsved
tægter samt en række bestemmelser i vandforsynings- og vandløbslo
vene. Sundhedskommissionerne blev nedlagt, og det blev kommunalbe
styrelsernes opgave at udarbejde planer for kommunens spildevand.
Amtsrådene fik til opgave at koordinere kommunernes planer.
Miljøloven pålagde kommunalbestyrelserne at foretage godkendelse
af nogle af de særligt forurenende industrivirksomheder samt de offent
lige rensnings- og kraftvarmeværker. De største virksomheder hører dog
under amtsrådene. Kommunerne skal i bedømmelsen både lægge vægt
på, hvordan forureningen påvirker omgivelserne og på den samfunds
mæssige nytte af virksomheden. Der er mange eksempler på, at kommu255

ner således har været klemt i valget mellem at bevare arbejdspladser og
beskytte miljøet. I de senere år er det blevet pålagt kommunerne at
stramme kursen til fordel for miljøet.
Vandmiljøplanen fra 1987 skulle reducere udledningen af kvælstof og
fosfor fra kommunale rensningsanlæg, industri og landbrug inden for
tre år. Der er i dag omkring 1.900 rensningsanlæg - i overvejende grad
kommunale - og vandmiljøplanen forudsætter en forbedring af de 269
store anlæg, der tager imod 90% af spildevandet. Der satses på 100%
brugerfinansiering. Amtsrådene skal føre tilsyn med industriens udled
ninger. For landbruget betyder vandmiljøplanen bl.a. skærpede krav om
opbevaring af husdyrgødning samt begrænset anvendelse af kunstgød
ning. Kommunerne har tilsyn med denne del af planen, og fristen er nu
forlænget for landbrugets vedkommende. 11985 fik kommuner og amts
kommuner mulighed for at støtte private vandforsyningsanlæg med af
hjælpning af nitratproblemer.

1forgrunden lossepladsen ved Kløvermarksvej i København 1928. Nogen særlig
kontrol med lossepladserne førte man ikke, og det var nok typisk, at koloniha
verne fik jord lige op til lossepladsen (Københavns Bymuseum).
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Mange steder blev de mere eller mindre ukontrollerede lossepladser afløst af
forbrændingsanlæg - her anlægget på Bronzevej i Kolding fotograferet i slut
ningen af 1980erne (Kolding Stadsarkiv).

Miljøloven pålagde tillige kommunerne at udarbejde en affaldsplan,
som nu skal revideres løbende. Som forarbejde skal kommunerne fore
tage en kortlægning i samarbejde med amtet, der derefter skal udarbejde
en målsætning, koordinere kommunernes indsats og udarbejde ret
ningslinier for genanvendelsen. I stigende grad har kommunerne valgt
at bygge forbrændingsanlæg, fordi lossepladserne krævede stadig mere
plads, og de ukontrollerede pladser blev en stadig større risiko for vand
forsyningen. De to forbrændingsanstalter, der eksisterede i i960, var i
1973 blevet til 50 anlæg med næsten halvdelen af landets indbyggere
tilsluttet.
Det tilstræbes nu, at genanvendelse indgår med større vægt. Således
blev det i 1982 pålagt kommunalbestyrelsen i bebyggelser med over
i.000 indbyggere at indføre fælles bortkørsel af dagrenovation; andre
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steder kunne man gøre det - og i så fald fik alle beboere pligt til at
deltage. Der er nu også lovgrundlag for, at kommunalbestyrelsen kan
forestå affaldssortering samt opkræve gebyr for indsamlingen, og fra
1987 skal kommunalbestyrelserne udarbejde regulativer for indsamling
af bl.a. papir og glas fra områder med mere end 2.000 husstande svarende til ca. halvdelen af landets befolkning. Endelig skal kommu
nerne fra 1990 anvise mulighed for at komme af med alle typer affald fra kemikalier til fyldte støvsugerposer. Destruktion af gift- og kemika
lieaffald er siden 1971 foregået på det fælleskommunale destruktionsan
læg, Kommunekemi i Nyborg.
Der har ikke alle steder været udelt glæde ved ordningerne. Den del af
befolkningen, som betragter miljøproblemerne gennem privatøkonomi
ske briller, er utilfreds med f.eks. at være pålagt at betale for opstilling af
affaldsbeholdere, som de angiveligt ikke føler behov for. Fremskridts
partiet har stået som eksponent for denne holdning i Folketinget.
I 1983 vedtoges loven om kemikalieaffaldsdepoter, der omfattede af
fald nedgravet før 1976. Udgifterne skal nu deles, således at staten finan
sierer afværgeforanstaltningerne, amtskommunerne de nødvendige un
dersøgelser og kommunerne driften af og tilsynet med foranstaltnin
gerne. Opgaven blev i 1990 udvidet ved lov om affaldsdepoter, der også
omfatter olieaffaldsdepoter og alle ældre, nu nedlagte lossepladser - i
erkendelse af, at der også her er behov for oprydning. Samtidig blev
flere opgaver flyttet fra kommunerne og staten til amtskommunerne.
Den forudgående debat i Folketingets miljø- og planlægningsudvalg
drejede sig bl.a. om de kommunale gasværksgrunde. I dag har jordrens
ningsanlæggene imidlertid kun modtaget en tiendedel af den forventede
mængde forurenet jord. I stedet er der mange steder valgt den billigere
løsning at deponere jorden, f.eks. under nye veje.
Kommunernes foranstaltninger på miljøområdet skal være ganske
omfattende for - på en bæredygtig måde - at kunne håndtere de ca. 200
liter spildevand og 5 kg affald, som hver person nu leverer om dagen.
Det forsøges at regulere adfærden i miljørigtig retning dels ved hjælp af
afgifter og dels ved øget kontrol.
Gasværker
Det første danske gasværk blev oprettet i Odense i 1853 af et privat
selskab, som skulle forsyne kommunen med gas til gadebelysning. Sel
skabet blev samme år overtaget af et nyt selskab, som frem til i860
opførte gasværker i Helsingør, Aalborg, Århus, Assens, Randers, Vejle,
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Arbejdere i gang med at skovle kul ind i ovnene på Vejle Gasværk omkring
århinidredskiftet. Gasværket var oprettet 1859. Det overtoges af kommunen
1899 °S ophørte 70 år senere (Vejle Byhistoriske Arkiv).

Viborg og Frederiksberg. Det var dog de kommunale værker, der kom
til at præge den videre udvikling: I 1856 blev der opført kommunale
værker i Slagelse, Silkeborg, Svendborg, Nyborg og København; fra
1858 fulgte Haderslev og Sønderborg og mange flere hurtigt efter.
Formålet med gasværkerne var først og fremmest at skaffe en bedre
gadebelysning. I Odenses gader blev der i første omgang opstillet om
trent 150 gaslygter, hvor hver afgav lys svarende til 10 talglys. Da der fra
1890 kunne fremstilles gasglødenet, fik man lamper med stor lysevne.
Gassen beholdt sin førerstilling til gadebelysning frem til 1915-20.
I årene fra 1855 til omkring 1890 var gasforbruget præget af en lang
som og jævn stigning. Navnlig i de mindre industrier var gasmaskinen
en god hjælp, indtil elektromotorerne kunne overtage pladsen. I boli
gerne blev gasbelysning også hurtigt taget i anvendelse - indtil el-glødelamperne kom til i årene før århundredskiftet. Til madlavning blev gas
den væsentligste varmekilde så sent som omkring 1890, dels fordi der
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først fra midten af 1880erne var tilstrækkeligt gode kogeapparater, og
dels fordi gassen var dyr. Som varmekilde er gassen også blevet brugt
såvel i boliger og offentlige institutioner som i industrien.
Ved århundredskiftet fandtes der 77 gasværker, og udbygningen fort
satte, således at der frem til 1916 blev anlagt yderligere 41 værker. I
1908/09 var halvdelen af værkerne kommunale.
i. verdenskrig medførte vanskeligheder med kultilførslerne, og følgen
blev restriktioner for gassalget og et midlertidigt stop for udbygningen
på området. Inden krigen blev Gaskompagniets værker i Aalborg, Ran
ders, Vejle og Århus afhændet til de pågældende købstæder, og omkring
1920 afhændedes Strandvejsgasværket i København, Frederiksberg Gas
værk og anlæggene i Assens, Helsingør og Viborg.
Gaskompagniet beholdt gasværket i Odense, ogi 1913 blev kontrak
ten forlænget 40 år frem - på vilkår af, at forbrugerprisen blev sat i
forhold til prisudviklingen for kullene, og at der skulle betales en afgift
til kommunen i forhold til det leverede antal m3. Under 1. verdenskrig
administrerede Odense Kommune de forhøjede takster for overforbrug.
Beløbene blev dels brugt til præmiering af særligt sparsommelige hus
stande, dels til at tage toppen af priserne, når kullene var ekstra dyre.
Efter krigen lykkedes det værket at rationalisere sig ud af en krise ved at
modernisere anlægget og udvide forsyningsområdet.
I mellemkrigstiden steg hele landets gasforbrug igen stærkt for atter
at falde under 2. verdenskrig. Ved erhvervstællingen i 1948 var 97 af i alt
109 gasværker kommunale, men efter krigen kom der store vanskelig
heder. Kullene blev en mangelvare, mens der var overskud af koks på
verdensmarkedet. Det gavnede heller ikke værkerne, at olieprisen blev
lav i forhold til koks, og at mange derfor foretrak oliefyr til centralvar
meanlæg. Også indførelsen af fjernvarme i mange byer var et minus for
gasværkerne, fordi forbrugerne i fjernvarmeforsynede områder dækkede
en stor del af varm tvandsforbruget gennem fjernvarmen. De 106 gas
værker, der var tale om i midten af 1950erne, gav dog stadig overskud.
I perioden frem til dette tidspunkt var gassen stort set enerådende til
husholdning i købstæderne. Herefter opstod der mange steder konkur
rence om kunderne mellem elværket og gasværket. Bl.a. i Kolding fik
man på det kommunale elværk den idé at sælge elkomfurer på afbe
taling. Det lykkedes gasværksudvalget at få en tilsvarende ordning gen
nemført for gaskomfurer, og der blev endda bevilget støtte til demon
strationslokaler.
En driftsbestyrer på et gasværk spåede på det tidspunkt, at der »sik260

Lauritz Hartz: Gasværket på Finsensvej på Frederiksberg. Oliemaleri 1931
(Holstebro Kunstmuseum).

kert vil gå mange år, før denne husmødrenes trofaste og pålidelige hjæl
per synger på sit sidste vers«. Sådan skulle det dog ikke gå. Fra i960 til
1970 faldt produktionen et par procent, men antallet af gasværker blev
næsten halveret. Heldigvis forsvandt ikke alle værker så pludseligt som
Valby Gasværk, men eksplosionen dér i 1964 gavnede givetvis ikke gas
sens omdømme.
Omkring 1970 var de resterende værker alle kommunale. I Kolding
var der allerede i slutningen af 1960erne uenighed om gasværkets frem
tid. Mange socialdemokrater mente, at man burde overveje at nedlægge
gasværket, eftersom kommunen konkurrerede med sig selv ved at lægge
gas-, el- og fjernvarmeledninger ved siden af hinanden. Andre mente, at
man skulle forsøge sig med skraldgas, gasudvinding fra husholdningsaf
fald. Det blev dog ikke ført ud i livet, og gasværket fortsatte nu med
anvendelse af butan ved gasfremstillingen.
I Århus udvidedes det kommunale værk frem til slutningen af
1960erne, men forbruget faldt, dels fordi mange udskiftede gaskom261

furerne med elkomfurer, og dels fordi det ikke var rentabelt at etablere
ledninger til den nye, spredte bebyggelse. Resultatet blev underskud og
byrådets beslutning om lukning af værket i 1983. Det skete dog ikke
uden protest: Ved en underskriftindsamling blandt de berørte beboere
var 85% imod lukningen. Bag modstanden stod partiforeninger fra So
cialdemokratiet, Det radikale Venstre, DKP, VS, SF, diverse andels
bolig- og beboerforeninger samt miljøbevægelserne NOAH og OOA.
Men i byrådet stod en SFer, formanden for gasværksudvalget, ene om
kravet om gasværkets bevaring.
Således forsvandt næsten alle bygasværkerne inden udgangen af
1980erne - mens naturgassen blev en realitet.

Elværker
I 1891 fik Danmark sin første offentlige elforsyning. Private virksom
heder i Køge og Odense anlagde offentlige elværker, dvs. med pligt til at
levere elektricitet til alle, der ønskede at blive tilsluttet. Forinden var der
i 1880erne anlagt flere elektricitetsværker af private virksomheder til
eget brug, men udelukkende til belysning. Driftssikkerheden på disse
anlæg var begrænset, og i danseetablissementer blev den traditionelle
gasbelysning foretrukket, da man fandt, at »det stærke, hvide lys var
ugalant over for damernes teint«.
I begyndelsen var el meget bekostelig. En kilowatt kostede, hvad der
svarede til to timers løn for en faglært arbejder. El var derfor ingen
konkurrent til gasforsyningen. Der blev da heller ikke fra kommunal
side lagt hindringer i vejen for det private initiativ, og i løbet af 1890erne
blev der i flere byer opført små elværker med forsyning til mindre by
dele, især til belysning. Sådanne »lysstationer«, blev bl.a. etableret i
Frederikshavn, Hjørring, Vejle, Korsør, Slagelse og Aalborg.
Ved århundredskiftet havde bekvemmeligheden ved anvendelse af
elektrisk lys gjort sig så stærkt gældende, at de kommunale myndigheder
begyndte at interessere sig for den videre udvikling. I 1898 byggede
Kolding Kommune således eget elværk, men da byrådet i 1910 ville
udvide værket, måtte det tilsidesætte protester fra 1.500 af byens 4.000
kommunale vælgere, der mente, det var et prestigeprojekt. Levering af
el til elektromotorer var i nogle tilfælde et sideordnet argument for
anlæggelse af et elværk. F.eks. var anledningen til oprettelsen af Århus
kommunale Elværk i 1901 et andragende om koncession på anlæggelse
af en kraftstation - til forsyning af private og eventuelt offentlige anlæg
- med el såvel til belysning som til maskinkraft for den mindre industri.
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Dieselanlægget i maskinhallen på Dampcentralen i Kolding, 1916. Til venstre
ses vekselstrømsgeneratoren, til højre jævnstrømsdynamoen tilkoblet en B&W
dieselmotor (Kolding Stadsarkiv).

De øvrige købstadkommuner fulgte eksemplet eller overtog de be
stående private værker, således Randers, Horsens, Svendborg, Roskilde
og Frederiksværk i 1906, og Holstebro, Viborg, Esbjerg, Fredericia, Ny
borg, Faaborg og Nykøbing F. i 1907, Odense i 1908 og Aalborg i 1909.
I Nakskov blev det private elværks ekspansion bremset af byrådet, og et
nyt kommunalt værk blev opført i 1909 efter samarbejde mellem Social
demokratiet og to medlemmer af byrådets borgerlige gruppe. Elektrici
teten var her - og mange andre steder - en af Socialdemokratiets mær
kesager. Den senere borgmester Sofus Bresemann udtrykte det således:
»Elektriciteten skulle give arbejderne det gode lys og de mindre hånd
værkere den kraft, der skulle sætte dem i stand til at konkurrere med
storfabrikanterne«.
På landet blev der omkring år 1900 ligeledes opført en del jævnstrøms
værker i de tætbebyggede distrikter. Disse værker havde kun en række
vidde på et par kilometer, fordi jævnstøm har store ledningstab over
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større afstande, og de kunne derfor ikke forsyne den spredte bebyggelse
i landkommunerne. Jævnstrømsværkerne blev typisk etableret som an
delsforetagender, oprettet af de lokale brugere. Den kommunale elfor
syning omfatter derfor praktisk taget kun elforsyningen i købstadkom
munerne. I 1909 var der i alt ca. 200 kommunale og private elværker.
Udviklingen frem til 1914 foregik i et jævnt tempo, men med næsten
alle tænkelige kombinationer af jævn- og vekselstrømsværker. Den helt
massive udbygning skete efter 1. verdenskrig, hvor elværkerne stod over
for en betydelig udbedring og udvidelse af deres maskinanlæg. Indu
strien havde et latent behov, og befolkningen i de mere spredte be
byggelser ønskede nu at få del i elforsyningen. Begge ønsker kunne
tilgodeses ved vekselstrøm, og denne opgave blev i hovedtræk løst for
skelligt øst og vest for Storebælt.
På Sjælland havde man allerede i 1907 påbegyndt en vekselstrømsfor
syning til landområder med eget elværk, og efter 1. verdenskrig ud
videdes kraftanlæggene i disse forsyningsområder, enkelte med damp
turbiner. Samtidig påbegyndtes udbygningen af et højspændingsnet
med henblik på et kommende samarbejde mellem værkerne samt med
de københavnske elværker og de svenske vandkraftværker, hvortil der
allerede under krigen var etableret forbindelse under sundet. Købstad
værkerne blev efterhånden, når udvidelser fandt sted, ofte udført således,
at de kunne producere såvel jævn- som vekselstrøm. Dette var især al
mindeligt, hvor produktionen fandt sted ved dieseldrift. Andre sluttede
overenskomst med de større vekselstrømproducerende landforsynings
selskaber om køb af vekselstrøm, og en del af denne strøm omformedes
efter behov til jævnstrøm. De større industrivirksomheder i købstæderne
blev det i flere tilfælde overladt landforsyningsselskaberne at forsyne
som direkte kunder.
I Jylland og på Fyn påtog de større købstadkommuner sig at levere el
til landforsyningen enten ved at etablere fordelingsanlæg og slutte kon
trakt med hver enkelt forbruger, eller ved at beboerne i oplandet dan
nede andelsselskaber, som påtog sig udbygning og drift af fordelingsan
læg. Også her var der fortsat jævnstrømsforsyning i købstæderne, idet
man dog flere steder gik over til at forsyne yderdistrikterne og den
lokale industri med vekselstrøm.
I Kolding blev der i 1916 indgået overenskomst mellem kommunen
og andelsselskabet Kolding Oplands Højspændingsforsyning, KOH, om
levering af el til oplandet. KOH byggede selv ledningsnettet. Samar
bejdet udbyggedes i 1919 til, at Kolding Bys Elektricitetsværk og KOH
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dannede interessentskabet Sydøstjydske Elektricitetsværker, SØE, der
opførte et vandkraftværk ved Harte. Interessentskabet lededes af en be
styrelse med ligelig repræsentation fra Kolding Byråd og KOH. Byrå
dets elektricitetsudvalg fungerede som bindeled til forbrugerne og for
valtede byens ledningsnet.
11920 var el-prisen faldet til gennemsnitlig 45 øre pr. kWt. (svarende
til 17 minutters arbejde), og brugen var nu så udbredt, at hele 95% af
indbyggerne i de større provinsbyer i 1930 kunne klare belysningen ved
at tænde for en kontakt.
I slutningen af 192orne var der næsten 500 værker, og elteknikere
hævdede, at centralisering ville kunne svare sig. De købstadkommunale
værker var imidlertid ikke interesseret i en sådan centralisering, der ville
betyde store udgifter ved omlægning fra jævn- til vekselstrøm. Antallet
af værker toppede således i midten af 1930016. Men 2. verdenskrig blev
et kraftigt incitament til samarbejde. Man var nu så afhængig af el, at
man ikke som under 1. verdenskrig kunne klare sig igennem alene med
forbrugsbegrænsninger. Derfor etableredes nu kraftoverføring fra de
dampdrevne værker, der - om end med vanskeligheder - kunne holdes i
drift ved hjælp af indenlandsk brændsel og udenlandske kul i det om
fang, sådanne kunne fås. I løbet af kort tid blev der i Jylland og på Fyn
etableret ledninger, samleskinner, der kunne fungere videre efter krigen,
således at man kunne købe el hos hinanden, når det var økonomisk
fordelagtigt eller ved uheld på eget elværk.
Bl.a. disse erfaringer samt den internationale udvikling i retning af
vekselstrøm medførte, at købstadkommunerne i disse dele af landet slut
tede sig sammen i interessentskaber og optog deres hidtidige stor
kunder, landforsyningsselskaberne, som ligeberettigede partnere med
det formål at opføre kraftværker.
11954 blev det østdanske net samlet omkring I/S Kraftimport (senere
Elkraft) og det vestdanske i 1957 omkring ELSAM. Der var således nu
kun omkring 300 producerende værker, men elsalget var steget nærmest
eksplosivt siden i94orne, hvor der ifølge erhvervstællingen var hele 459
værker, hvoraf 19% var kommunale. Centraliseringen var så kraftig, at
de københavnske værker og de seks største provinsværker i begyndelsen
af 1950erne stod for 80% af den samlede produktion. Elproduktionen
var ikke længere et lokalt, kommunalt anliggende.
Elforbrugerne mærkede ikke umiddelbart disse omvæltninger, idet
såvel købstæderne som de forskellige forsyningsselskaber fortsatte med
at fordele strøm, men nu som mellemhandlere, så i mange tilfælde var
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takstpolitik og øvrige leveringsvilkår uændrede. Hvad forbrugerne der
imod mærkede, var den bekostelige omstilling fra jævn- til vekselstrøm,
som blev en følge af centraliseringen af produktionen. Ombygningen af
fordelingsnettet blev i alle tilfælde betalt af kommunerne, men forbru
gerne måtte som regel selv afholde udgifterne til udskiftning af jævn
strømsmotorer og andre elektriske brugsgenstande samt til fornyelse af
alle kraft- og mange husinstallationer. I Odense har borgerne antagelig
alligevel været ret motiverede, i hvert fald så længe juleaften 1952 stod i
frisk erindring. Da havde man strømsvigt i fem timer på grund af over
belastning af jævnstrømsanlægget. På Ærø var meningerne stærkt delte,
som så ofte før. Det kom så vidt, at man på restauranter kunne se, hvem
der var tilhængere af vekselstrøm. De drak nemlig Tuborg øl, fordi
borgmesteren i Marstal havde Tuborg depot og var tilhænger af veksel
strøm. Modstanderne drak Carlsberg.
Resultatet blev dog til gavn for forbrugerne: I 1960erne var det kun
nødvendigt at arbejde i et-to minutter for at kunne betale 1 kWt.
I 1976 vedtog Folketinget en elforsyningslov, der betød, at større
elforsyningsvirksomhed fremover kræver bevilling fra staten. Virksom
hederne skal nu udarbejde udbygningsplaner, og deres anlæg skal god
kendes af myndighederne. Loven sikrer endvidere det offentlige ind
flydelse på takstpolitikken gennem oprettelse af et elprisudvalg med
repræsentanter fra såvel kommuner og elværker som erhvervs- og hus
holdningsforbrugere.
I dag varetages elforsyningen af 119 produktions- og distributions
selskaber. Af disse er 53 rent kommunale foretagender, der forsyner 1/4
af samtlige forbrugere - med Århus, Odense og Aalborg som de største.
Andre 54 er organiseret som andelsselskaber eller interessentskaber med
varierende kommunal indflydelse. Hertil kommer 10 selvejende institu
tioner og to aktieselskaber, NESA og SEAS, på Sjælland. I førstnævnte
er Gentofte Kommune hovedaktionær. Produktionen er nu koncentre
ret i så høj grad, at hele 99% foregår på 18 kraftværker, der ejes af 12
kraftværksselskaber, der igen er ejet af distributionsselskaberne i de re
spektive forsyningsområder. Disse kraftværksselskaber har et formali
seret samarbejde omkring Elsam og Elkraft henholdsvis vest og øst for
Storebælt, f.eks. med hensyn til fællesindkøb og produktionsplanlæg
ning.
I den offentlige debat har der været rejst krav om demokratisering af
elforsyningens organisation i form af direkte valg til elselskabernes re
præsentantskaber, og der er stillet spørgsmålstegn ved, om elselskaberne
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Kommunale fjernvarmeforsyninger vandt for alvor frem i efterkrigstiden, og
det nye ledningsnet i gader og veje gav i begyndelsen ofte anledning til spidse
bemærkninger på grund af den relativt beskedne isolering. Her må et sjak af
håndværkere for tredie gang på tre dage udbedre et brud på fjernvarmenettet i
Risskov - i frostvejr (Erhvervsarkivet).

i højere grad plejer selskabsøkonomiske interesser end samfundets inter
esse i at nedbringe elforbruget og fremme miljøvenlige energisystemer.
Fjernvarmeværker
I årene efter elværkernes fremkomst blev der eksperimenteret med ud
nyttelse af spildvarmen fra elproduktionen, og i løbet af ipzorne blev
der etableret fjernvarmeforsyning bl.a. i Brønderslev, København, Es
bjerg, Varde, Århus, Odense og Faaborg. Udbygningen af værkerne
skete langsomt til 1946, hvorefter udviklingen tog fart med en fordob
ling nogenlunde hvert 7. år. Efter 2. verdenskrig opførtes et betydeligt
antal fjernvarmeanlæg; en del var kommunale - resten var private vær
ker, almindeligvis organiseret som interessentskaber med varmeaftagerne som interessenter og med kommunal støtte i form af lån eller
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garantier. Dertil kom kommunal økonomisk bistand gennem koncession
på etablering af ledninger i gader og veje.
Værkerne i København og Århus var kommunale, men i Odense påbe
gyndtes fjernvarmeforsyningen i 1929 af et privat selskab, der købte det
varme vand hos Odense kommunale Elværk og selv bekostede lednin
gerne til nogle få storforbrugere i bymidten. I 1945 overtog Odense
Kommune den private fjernvarmeforsyning, som da havde 96 forbru
gere. Nettet blev støt og roligt udvidet frem til 1953, hvor man indviede
Fynsværket, som kunne producere både el og varme, og som derfor
kunne klare en kraftig udbygning af fjernvarmeforsyningen. Dermed var
det gamle kommunale elværks rolle som fjernvarmeleverandør ude af
billedet, men distributionen var stadig kommunal. I Kolding var ud
viklingen lidt anderledes. Her blev kommunens elværk ombygget til
fjernvarmeværk i 1950, da Skærbækværket overtog elforsyningen til
Kolding by. Forbrugerne syntes imidlertid, at fjernvarmen var for dyr,
og derfor startede kommunen en »fjernvarme-offensiv« i form af ud
strakt service. Århus kommunale Elværk blev i 1950 overtaget af inter
essentskabet Midtkraft, der forpligtede sig til at levere både el og varme.
Det helt store opsving for fjernvarmeproduktion kom i 1960erne,
hvor næsten alle købstæder, store stationsbyer og bymæssige bebyggel
ser fik fjernvarmecentraler. En del steder blev der etableret fjernvarme
forsyning i forbindelse med forbrændingsanlæg.
I 1972 vedtoges loven om naturgasforsyning, og i 1979 var gasprojektet så vidt fremme, at Folketinget - tilskyndet af energikrisen - kunne
vedtage en anlægslov. Man bandt sig her ikke alene til store investerin
ger i ledningsanlæg. Det selskab, Dansk Olie og Naturgas, som man
havde oprettet til at sørge for, at gassen kom ud til de forskellige regio
ner af landet, blev også bundet til at købe en bestemt mængde naturgas.
Derfor vedtog Folketinget - mod stemmerne fra Det konservative Fol
keparti og Fremskridtspartiet - samtidig en varmeforsyningslov, der be
stemte, at valget af opvarmningsmetode i de enkelte områder skulle
afgøres på baggrund af samfundsøkonomiske hensyn. Det kunne således
fastlægges, hvilke områder der skulle forsynes med fjernvarme hen
holdsvis naturgas. Grundejerne kunne pålægges tilslutning til fælles op
varmningsanlæg, og om dette punkt udspandt der sig en heftig debat i
Folketinget, fordi det ansås for et brud mod princippet om det frie
forbrugsvalg.
Kommunerne fik til opgave at udarbejde varmeforsyningsplaner, som
skulle forelægges amtsrådene, hvor planerne kunne tilpasses den regio-
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nale plan - altså svarende til planlægningen af vandforsyning og spilde
vandsafledning. Distributionen af naturgassen er dermed blevet en vig
tig kommunal opgave.
I midten af 1980erne var man nået så vidt med varmeplanlægningen,
at forsyningsstrukturen i det væsentligste var fastlagt for landets tættest
bebyggede områder. Der var enighed mellem regeringen og Socialde
mokratiet om, at en direkte kapitalstøtte til na turgasproj ektet fra de
regionale forsyningsselskabers medlemskommuner fortsat måtte anses
nødvendig.
At det var vanskeligt at håndhæve det samfundsmæssige hensyn, er
Odense et klart eksempel på. Her fik kommunen i 1984 godkendt sin
varmeforsyningsplan, der indebar en udvidelse af fjernvarmeforsyningen
til alle byzoneområder - på trods af at naturgassen løb forbi lige uden
for døren. Odenses relativt lave fjernvarmepris har i øvrigt til stadighed
været en torn i øjet på de øvrige fynske kommuner omkring Fynsværket.
De har ønsket, at de odenseanske forbrugere skulle betale en højere pris
for kraftvarmen, således at elprisen kunne nedsættes til glæde for be
folkningen i resten af amtet.
Andre steder forløb varmeplanlægningen uden de store sværdslag.
Kolding Kommune foreslog f.eks. etablering af en forsyningsledning til
Skærbækværket, hvilket var blevet rentabelt med de nye afgifter på olie
og gas, og den idé ønskede Vejle Amt udbygget til også at omfatte de
øvrige byer i trekantområdet. Således opstod TVIS, Trekantområdets
Varmetransmissionsselskab I/S. Koldings grundleverance er i dag fra
forbrændingsanlæggene, og siden 1986 har TVIS dækket resten af var
mebehovet.
Kommunerne fører tilsyn med indretningen og driften af de kollek
tive varmeforsyningsanlæg, og det har været nødvendigt at retlede en
kelte varmeværker, der f.eks. fyrede med afgiftsfri fiskeolie. I 1991 har et
værk i Grindsted Kommune forsøgt sig med afgiftsfri planteolie.
I dag er der i alt 317 fjernvarmeværker, hvoraf 46 er rent kommunale
varmeforsyninger med 16% af den samlede produktion. Den største del
udgøres af de 251 private varmeforsyninger i forbindelse med boligsel
skaber. Men hele 51% af varmeforsyningen sker fra de 20 forsyninger,
der har tilknytning til kraftværkerne. Af de 18 store kraftværker er 14
således kraftvarmeværker, der producerer både el og varme. Ifølge en
aftale fra 1986 mellem regeringen og Socialdemokratiet skal der nu også
indgå decentrale kraftvarmeværker i den fremtidige udbygning.
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Bygningslove og byplanlægning
Enevælden begyndte i 1832 en regulering af byggeriet med nedsættelse
af bygningskommissioner i de største provinsbyer. Rigsdagen fulgte ef
ter med 1858-bygningsloven for købstæder, ifølge hvilken der fordredes
kommunal godkendelse af byggeri. Københavns første samlede byg
ningslov fra 1856 angav minimumsbestemmelser om gadebredde, huse
nes konstruktion og deres indretning, især med henblik på brandsikring.
Gennemførelsen af planerne strandede dog oftest på manglende hjem
mel til at gennemtvinge planerne over for modvillige ejere. For sogne
kommunerne var der bygningsbestemmelser i brandpolitiloven af 1861,
men i 1876 blev der givet mulighed for at udarbejde bygningsreglemen
ter i landdistrikter.
Disse love for købstæderne og sognekommunerne har kommunalbe
styrelserne på frivillig basis kunnet supplere med henholdsvis bygnings
vedtægter og bygningsreglementer. Omkring år 1900 havde de store
købstæder og flere forstæder til København samt 11 stationsbyer ud
arbejdet sådanne.
I købstæderne var bygningskommissionen sammensat af medlemmer
valgt af byrådet samt borgmesteren, politimesteren og brandinspektø
ren, hvor en sådan fandtes. I sognekommuner med bygningsreglement
skulle der etableres en bygningskommission valgt af sognerådet og
amtsrådet, og eventuelt var sundhedskommissionens formand og brand
inspektøren også medlem. Bygningskommissionerne havde til opgave at
udstede byggetilladelser og syne byggeriet. Bygningsvedtægter og regle
menter varierede kraftigt købstæderne og sognekommunerne imellem,
men der var dog visse fællestræk, f.eks. at drikkevandsforsyning og spildevandsafløb skulle være godkendt af kommunen, og at bebyggelsen
skulle opføres ved en godkendt vej. Desuden var der krav til bygninger
nes højde og tagformer. Bygningskommissionernes arbejde havde såle
des berøringsflade med eventuelle sundhedsvedtægter samt vej- og by
planlovgivningen.
Landsbyggeloven af i960 gav forskrifter både for købstad- og sogne
kommuner om bygningers opførelse, konstruktioner og indretning, så
ledes at der kunne tages de nødvendige sikkerheds-, brand- og sund
hedsmæssige hensyn, og der blev ført kontrol med overholdelse af byg
geservitutter m.m. Hver kommune inddeltes i områder med særlige be
stemmelser for hvert enkelt område om intensiteten af grundudnyttel
sen, bygningshøjder og bygningernes anvendelse. Med byggeloven
forsvandt de hidtidige lokale bygningskommissioner, og i stedet pålag270

des alle kommuner med over i.ooo indbyggere i samlet bebyggelse at
nedsætte et rådgivende bygningsråd, bestående af medlemmer af de
kommunale råd plus sagkyndig bistand til rådet. I praksis havde kommu
nernes tekniske forvaltning allerede længe varetaget bygningslovgivnin
gens sager. Som sekretariat for bygningskommissionen kunne teknisk
forvaltning i vidt omfang afgøre sagerne efter bemyndigelse. I kommu
ner med under 1.000 indbyggere kunne kommunen i stedet overlade
opgaven til et amtsbygningsråd.
Efter kommunalreformen i 1970 var der ikke længere så små kommu
ner, og byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser blev overført
- i ændret form - til lov om kommuneplanlægning. Den nugældende
byggelov vedrører kun brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.
Ved byplanlægning kan man hindre en samfundsmæssigt uøkonomisk
udbygning af byerne, og næsten alle kommuner har taget aktiv del i
processen med at skaffe jord til boliger for den voksende bybefolkning.
Udstykning og byggemodning, den såkaldte jordpolitik, har været et af
kommunernes vigtigste styringsmidler.
Alligevel har byerne fået lov til at udvikle sig hovedsagelig på grund
ejernes præmisser. I slutningen af 1800-tallet, da stationsbyerne voksede
op, blev de første ønsker om byplaner formuleret - og realiseret i Es
bjerg og Kjellerup. Initiativet til den første byplanlov i 1925 kom fra
kommunal side, men loven fandt ikke megen anvendelse, fordi erstat
ningsbestemmelserne var uklare. I 1938 blev loven ændret - med til
slutning fra de fire store partier i Rigsdagen - og herefter var det lov
pligtigt for kommunalbestyrelserne at udarbejde byplaner for bymæs
sige bebyggelser på over 1.000 indbyggere. Planerne skulle godkendes af
borgerne og ministeriet og indeholdes i en byplanvedtægt, som skulle
tinglyses på de omfattede ejendomme.
I kommunale kredse blev loven budt velkommen, men i visse grund
ejerkredse, navnlig blandt de større grundejere, anså man det for et
indgreb i den private ejendomsret, at man ikke længere kunne be
stemme, hvordan - og i hvilket omfang - man ville bebygge sin grund.
Loven blev ikke nogen umiddelbar succes, og der blev snart åbnet mu
lighed for, at kommunerne i stedet kunne lave en dispositionsplan, en
foreløbig byplan indeholdende hovedlinierne for byens udvikling, og
som ikke havde samme bindende karakter - og det valgte de fleste kom
muner i praksis.
Omkring 2. verdenskrig medførte en omfattende udstykning en uhen-
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sigtsmæssig spredning af bebyggelsen med økonomiske tab ved for tid
lige anlæg af veje, kloakker, ledninger osv. Ved de større byer måtte man
derfor gå ud over det kommunale selvstyre: Med byreguleringsloven i
1949 oprettede Boligministeriet således byudviklingsudvalg, der formelt
var statslige, men i praksis havde en stærk kommunal karakter, idet de
blev sammensat af kommunalbestyrelsesmedlemmer og teknikere fra de
berørte kommuner. Loven pålagde udvalgene at udarbejde byudvik
lingsplaner, der opdelte arealerne i en inderzone med bymæssig be
byggelse, en mellemzone, hvor der måtte anlægges haver til senere ud
stykning, og en yderzone, som skulle friholdes for bymæssig bebyggelse.
11970 drejede det sig om 45 planlagte områder i Danmark. Amtsrådene
indgik ikke formelt i byplanarbejdet, men i praksis blev de få sognekom
munale byplaner forelagt amtsrådene. Ligeså købstæders byplaner, når
der skulle tages hensyn til planlægningen af amtsveje.
Lovene viste sig dog stadig utilstækkelige. Kommunerne i de enkelte
byområder tog ikke altid tilbørligt hensyn til hinanden og forsøgte at få
mere byggeri i gang, end de skulle efter planen. Folketinget greb derfor
ind med en række love: 11970 erstattedes byreguleringsloven fra 1949 af
by- og landzoneloven, der sammenlagde inder- og mellemzoner i byzo
ner og kaldte resten af landet for landzone og sommerhusområde. Kom
munalreformen tilsigtede at sørge for en bedre fordeling af områder
under by- og landzone.
11975 kom kommuneplanloven, der bl.a. tilsigter en decentralisering,
så kommunalbestyrelserne selv kan vedtage kommuneplaner, der sam
menfatter strukturen i byudviklingen, herunder anlæg af værker, institu
tioner, trafik og kollektiv trafikbetjening m.m. Udviklingen i kommu
nernes enkelte dele skal nu fastlægges i lokalplaner, der er bindende for
den enkelte ejendom. Lokalplaner kan regulere en vejføring, eller hvor
dan et område eller en ejendom må anvendes.
Kravet om godkendelse fra borgere og ministerium bortfaldt således
med kommuneplanloven, idet koordineringen nu foregår inden for de
rammer, der er fastlagt i amtets regionplan. Både regionplaner og kom
muneplaner revideres løbende. Som modvægt er det præciseret i loven,
at der skal være god tid til en offentlig debat om planerne, hvilket har
medført en øget interesse for lokale forhold. Mange steder er der skabt
et modspil til de forslag, som kommunalpolitikerne og administrationen
har fremlagt.
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Boligforsyning og -tilsyn
11887 greb lovgivningsmagten for første gang ind med foranstaltninger
til fremme af boligbyggeriet, nemlig i form af statslån dels til ombyg
ning af overbebyggede og usunde bydele i København og købstæderne
og dels til arbejderboliger. Kommunerne har traditionelt haft til opgave
at huse de husvilde, men op til 1. verdenskrig blev boligforsyningen
almindeligvis varetaget som privat virksomhed. Enkelte kommuner op
førte dog udlejningsboliger.
I stedet fik kommunerne en central placering i styringen af det støt
tede boligbyggeri, der i stigende grad blev et selvejende almennyttigt
boligbyggeri med kommunal og statslig støtte. Gennem en årrække var
det en forudsætning for den størst mulige statsfinansiering, at kommu
nerne påtog sig at garantere en del af de lavtforrentede statslån. Efter 2.
verdenskrig var de konservative og Socialdemokratiet enige om, at det
offentlige skulle fremme byggeriet af flere, bedre og billigere boliger uenigheden drejede sig om arten af boliger: De konservative lagde vægt
på enfamiliehuse, mens Socialdemokratiet foretrak almennyttigt etage
byggeri.
Boligstøtteloven af 1946 indebar en styrkelse af den statslånepolitik,
som var påbegyndt i i93orne. Statslånene kunne ydes både til kommu
ner, almennyttige boligselskaber og private bygherrer. I 1958 overgik
finansieringen af nybyggeriet imidlertid til det private lånemarked, og
det offentlige opgav sin styring og regulering af boligforsyningen. Se
nere blev støtten en mere tydelig socialopgave, idet støtten blev givet
som en ydelse til lejeren - ikke til lejligheden.

I slutningen af i93orne blev kommunerne også tillagt tilsyn med eksi
sterende boliger ud fra sundheds- og brandpolitimæssige hensyn. Reg
lerne i de gældende sundhedsvedtægter havde vist sig utilstrækkelige. I
de større byer skulle boligtilsynet udøves af en af kommunalbestyrelsen
udpeget boligkommission, hvoraf to medlemmer var valgt af kommu
nens grundejer- og lejerforeninger. I mindre kommuner varetoges bo
ligtilsynet af sundhedskommissionen. Tilsynet skulle foregå ved perio
disk inspektion.
Samtidig blev det også i stigende grad en kommunal opgave at nedrive
usunde boliger. Sundhedskommissionerne kunne kræve bygninger ned
revet, men den første saneringslov fra 1939 gav kommunerne mulighed
for at ekspropriere med støtte fra staten, og 1959-saneringsloven på
lagde kommunerne at udarbejde en langsigtet saneringsplan. Bygnings273

fredning har eksisteret siden 1918, men først i de senere år er man i
højere grad blevet klar over, at mange huse fortjener at blive bevaret, og
det har byfornyelsesloven fra 1983 givet bedre muligheder for. I dag
fordeler Boligministeriet byfornyelsesmidlerne til kommunerne på basis
af oplysningerne i de enkelte kommuners bolig- og byggeregistre.
Status
Alle disse forsynings- og planlægningsopgaver udviser store variationer i
graden af kommunalt selvstyre. Kun vejvæsenet havde et klart lovgrund
lag at starte fra. Forsyningsopgaverne er blevet løst i et virvar af økono
miske og organisatoriske konstellationer mellem stat, amter, kommuner
og private, hvor kommunerne kunne vælge at give tilskud til privat drift
eller selv drive virksomheden eventuelt i selskabsform - under statens
tilsyn og med forskellige refusioner.
Ønsket om at få sammenhæng i og overblik over hele området har
ført til statslige krav om en omfattende planlægning. I dag er det således
meget ressourcekrævende for kommunerne at tilvejebringe vej- og tra
fikplaner, vandforsynings-, spildevands- og affaldsplaner, energiforsy
ningsplaner, kommuneplaner og lokalplaner - og samtidig føre tilsyn
med lovgivningens overholdelse. Varetagelsen af denne brede vifte af
opgaver kræver en betydelig teknisk sagkundskab i de kommunale for
valtninger.

2 74

Udfordringen til kommunerne

7

af Peter Gorm Hansen

Runde dage - f.eks. kommunestyrets 150 års jubilæum - er gode an
ledninger til at stoppe op og gøre status: hvor befinder vi os henne, og
hvordan er det egentligt gået til, at vi er kommet derhen. Men runde
dage rummer også ofte inspiration til at kigge fremad: hvilke udfor
dringer er foran os, hvilke handlemuligheder har vi, hvor vil vi gerne
hen.
I dette afsluttende kapitel skal der derfor gøres nogle forestillinger om
fremtiden. Ufuldstændigt og på harefod - sådan må det blive inden for
artiklens rammer. Men forhåbentlig tilstrækkeligt til at inspirere til de
bat og overvejelser om kommunestyrets fremtidige vilkår.

Centrifugen
Udgangspunktet må naturligvis tages i nogle forventninger til den ge
nerelle samfundsmæssige udvikling. Set fra et kommunalt ståsted kan
disse forventninger bedst sammenfattes i begrebet »centrifugal-virkning«. At centrifugen var en væsentlig teknisk faktor bag dannelsen af
andelsbevægelsen i forrige århundrede, gør ikke dette billede ringere denne pointe skal jeg vende tilbage til.
Fremtidens samfund vil i markant grad være et internationalt sam
fund; internationaliseringen vil præge vores hverdag og vores interesse
felt. Det handler bl.a. om EFs indre marked og om den politisk-økonomiske genrejsning af Øst-Europa. Men det handler også om, at en række
problemstillinger får en global karakter og kun kan håndteres gennem
en internationalt koordineret indsats: miljø- og naturressourceproble
mer, international kriminalitet, globale fordelingsproblemer, flygtnin
gestrømmene mv.
Internationaliseringen får bl.a. konsekvenser for vor selvopfattelse; vi
bliver klar over, at der findes andre - og måske endog bedre - måder at
løse problemerne på end dem, vi har valgt. Vi vil blive genstand for
meget kraftige kulturpåvirkninger via flygtninge, rejser, elektronisk ny
hedsformidling, kulturimport osv. Dansk særpræg vil komme under tryk
- med et modtryk, i form af stigende national bevidsthed, som et sand
synligt resultat.
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Internationaliseringen vil også sætte sit præg på det private erhvervs
livs struktur og arbejdsvilkår. Fusionernes tid er langt fra forbi, og de vil
i stigende grad gå på tværs af landegrænserne. Virksomhederne vil ori
entere sig yderligere mod udenlandske markeder og mærke en stigende
udenlandsk interesse for deres egne hjemmemarkeder. - Den offentlige
sektor som afsætningsmarked vil blive genstand for stigende interesse,
også fra udenlandske virksomheder. Vi kan derfor vente en stigende
konkurrence mellem traditionelle danske forvaltningsløsninger af de
kommunale opgaver og en kontraktmæssig udførelse via private virk
somheder. Derimod er det næppe sandsynligt, at der af den grund kan
tales om egentlig privatisering - styringen vil fortsat være politisk og
demokratisk.
Danmarks økonomiske udvikling vil fortsat i den overskuelige fremtid
være præget af bestræbelserne på at reducere gældsætningen samt styrke
beskæftigelsen og den økonomiske vækst. Med det givne udgangspunkt
må vi nok indstille os på en svagere økonomisk vækst end den, der vil
kendetegne Europas stærke centre. Det vil endnu vare mange år, før vi
har genvundet vor økonomiske handlefrihed i en sådan grad, at der kan
sættes stærkere ind på at få en større økonomisk vækst i den danske
økonomi.
Presset mod den offentlige sektor vil være stort. Dels et pres i form af
bestræbelserne på at reducere den offentlige sektors størrelse i forhold
til den samlede samfundsøkonomi - et pres, der formodentlig vil blive
befordret af den omlægning af visse sociale ydelser til forsikringsord
ninger, som vil følge i kølvandet på det indre marked. Men først og
fremmest et pres for fortsat effektivisering: den landspolitiske uvilje mod
at bremse op for opdriften i overførselsindkomsterne og den fortsatte
parallellitet i lønudviklingen i den offentlige og private sektor vil være
drivkræfterne i dette effektiviseringspres.
Vi vil blive vidner til en nyorientering i befolkningens holdninger og
værdier. Nyorienteringen vil være båret af et generelt løft i uddannelses
niveauet, af informationseksplosionen, af internationaliseringen og af
dét, som med en samlebetegnelse kaldes fritidssamfundet. Den vil bl.a.
komme til udtryk som en selvoptagethed - uden at der skal lægges noget
negativt i dette udtryk: øget interesse for de sammenhænge, man indgår
i (skole, daginstitutioner, boligområde osv.); mindre »respekt« for auto
riteterne og en øget trang og lyst til selv at tage over - eller at få
medindflydelse på de konkrete ydelser og tilbud; skærpede krav om
mere individualiserede ydelser fra det offentlige; svækket forståelse eller
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interesse for de almene sammenhænge til fordel for de aspekter, man
selv indgår i; enkeltsagsdemokrati.
Helhed og knaphed
Det er, når disse - som nævnt med harefod betrådte - udviklingstenden
ser anskues med et kommunalt udgangspunkt, at billedet med centrifu
gen trænger sig frem i éns bevidsthed. Man kan nemt få det indtryk, at
alle kræfter slynger problemer og interesser væk fra det kommunale
center - ud i det internationale og overnationale samfund, op i det
nationale reguleringsapparat eller »ned« i decentraliserede eller privati
serede strukturer. Tilbage står kommunestyret som en indholdsløs skal.
Jeg deler ikke en forventning af den karakter. Af mange grunde,
hvoraf jeg kun skal hæfte mig ved én - som til gengæld er relevant at
trække frem ikke mindst i en jubilæumssammenhæng - nemlig kommu
nestyrets idégrundlag.
Lad mig starte med at slå fast, at kommunestyret er en politisk funk
tion. Den politiske funktions natur kan formuleres med udgangspunkt i
to grundvilkår, som gælder for alle politiske beslutninger: dels knytter
der sig indbyrdes modstridende interesser til det, beslutningen drejer sig
om; og dels gør der sig en knaphed - typisk en økonomisk knaphed gældende, som man må tage hensyn til, når man træffer sin beslutning.
Det typiske for den politiske beslutning er derfor, at den rummer en
afvejning mellem de forskellige interesser, der gøres gældende på et givet
område, og at den rummer en fordeling af knappe midler på forskellige
formål. Hertil kommer selvfølgelig, at beslutningen har gyldighed for et
større eller mindre udsnit af befolkningen, afhængigt af, hvad det er for
et politisk organ, vi taler om.
Hvis vi skal udmønte disse betragtninger på kommunalbestyrelsernes
funktion som politiske organer, når man altså til, at kommunalbestyrel
sen er det sted, hvor afvejningen af lokalsamfundets indbyrdes modstri
dende interesser finder sted, og hvor fordelingen af lokalsamfundets
knappe resourcer på konkurrerende formål foretages.
Lad mig pege på to af de forudsætninger, som må være til stede for at
fordelings- og afvejningsfunktionen kan varetages forsvarligt. Den ene er
det kompetence- eller opgavefelt, som kommunalbestyrelsen tillægges.
Lokalsamfundets fordelings- og afvejningsbeslutninger kan kun få et
optimalt udfald, såfremt kommunalbestyrelsen har kompetencen inden
for alle de områder, hvor lokale interessemodsætninger gør sig gæl
dende. I modsat fald bliver fordelings- og afvejningsbeslutninger ufuld277

stændige med deraf følgende risiko for svindende accept i lokalsam
fundet af den måde, funktionen varetages på. Så får vi i sandhed en
centrifugal-effekt.
Det betyder ikke, at kommunalbestyrelserne ønsker at unddrage sig
en national regulering - eller overnational for den sags skyld. Men inden
for rammerne af de nationale fordelingsbeslutninger - der i høj grad
definerer den knaphed, som kommunalbestyrelserne har som udgangs
punkt - og inden for rammerne af nationale afvejningsbeslutninger der i høj grad definerer grænserne for den ulighed i landet, man vil
acceptere - inden for disse rammer må kommunalbestyrelserne have det
fulde kompetence- og opgavefelt af betydning for lokalsamfundet.
Den anden forudsætning, som må være til stede, er af organisatorisk
art. Afvejnings- og fordelingsbeslutningerne må træffes i lyset af og i
bevidstheden om samtlige de konkurrerende interesser og formål, der
gøres gældende. Man opbygger barrierer for funktionens varetagelse,
såfremt man udparcellerer dem på en række organer med hver deres
selvstændige kompetence.
Synspunktet kan ikke tages til indtægt for modstand mod decentrali
sering - eller rettere delegering - fra kommunalbestyrelse til f.eks. insti
tutions- eller lokalråd. Men synspunktet indebærer, at det er den enkelte
kommunalbestyrelse - og ikke f.eks. Folketinget - der beslutter sig for
en sådan videregående decentralisering.
Samfundets afvejnings- og fordelingsfunktion kan tilrettelægges på
mange måder. Det fundamentale hensyn er imidlertid, at det sker på en
sådan måde, at de mennesker, der berøres af beslutningerne, accepterer
dem. Ellers får vi anarki - ellers kører centrifugen.
I samfund af vores type er det derfor helt afgørende at finde frem til
en måde at varetage afvejnings- og fordelingsfunktionen på, som mod
svarer vores demokratiforestillinger. Disse demokrati-forestillinger har i
betydelig grad kontraktens karakter: vi har som borgere accepteret det
fornuftige i at give afkald på at træffe en række beslutninger, der ved
rører os. Til gengæld har vi forbeholdt os retten til at være medbe
stemmende om, hvem der skal træffe disse beslutninger på vores vegne.
Forbeholdt os retten til at kunne følge med i, hvad disse mennesker
foretager sig. Forbeholdt os retten til at kunne fortælle dem, hvad vi
synes om det, de foretager sig. Og forbeholdt os retten til at skifte dem
ud med nogle andre, hvis vi bliver for utilfredse med dem.
For et par år siden lancerede Kommunernes Landsforening - i for-
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bindelse med Kpo-proj ektet - sloganet »Din kommune - gå til den«.
Med det forsøgte vi at signalere nogle af de fundamentale egenskaber
ved den demokrati-opfattelse, der er indbagt i det danske kommune
styre.
Det drejer sig om tilhørsforholdet og rammen om et solidarisk og
overskueligtfællesskab - det er også din kommune. Påvirkeligheden - er du
utilfreds (eller tilfreds, for den sags skyld), eller er der noget, du gerne
vil gøre opmærksom på, så gå til den: engager dig i lokalsamfundets
anliggender, lad dine meninger komme til udtryk - det nytter noget,
kommunen er en påvirkelig størrelse. Serviceorienteringen, kommunen
som kilde til hjælp - har du et problem, du ikke selv kan håndtere, så gå
til kommunen.
Kommunestyret rummer i højere grad end nogen anden samfunds
institution de egenskaber, som kan få det enkelte individ til at opleve sin
samfundskontrakt som en »god handel«. De faktorer, som kan begrunde
- legitimere - at man overlader det til andre at træffe beslutninger på
ens vegne, er til stede: Nytteoplevelsen i tilknytning til de beslutninger,
der træffes. Indsigt i beslutningerne og det grundlag, de bliver truffet på.
Påvirkningsmulighederne over for beslutninger og over for dem, der
træffer disse beslutninger.
Man taler undertiden om kommunestyret som demokratiets grund
pille - og mange trækker på smilebåndet over en sådan floskel. Inden
smilet bliver alt for bredt, bør den eftertænksomhed melde sig, som
knytter sig til begrebet »samfundskontrakt«. Det enkelte individ har
indfriet sin del af kontrakten, nemlig afgivet beslutningsret til fælles
skabet og accepteret at underkaste sig fællesskabets beslutninger. Fælles
skabet skal kunne levere varen, hvis man ikke vil risikere, at kontrakten
bliver opsagt. Kommunen er den ramme om et fællesskab, hvor indivi
det først og fremmest oplever, om varen bliver leveret i den kvalitet, som
man har fået stillet i udsigt. Kikser det her, påvirker det fundamentalt
individets tiltro til nytten af samfundskontrakten - til nytten af vort
demokrati.

Fremtidens kommuner
Derfor er det også vigtigt, at kommunerne formår at omstille sig til
stadig nye arbejdsopgaver og -vilkår. Vi kan på det idémæssige plan
sagtens ræsonnere os frem til et uafviseligt rationale for kommunestyrets
fortsatte beståen. Men vi skal også kunne præstere en virkelighed, der
kan bære ideerne igennem.
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Målet må til stadighed være, at kommunerne effektivt betjener bor
gerne på deres præmisser. Hvis det skal lykkes, vil kommunestyret i dets
færd frem mod 175 års jubilæet især være præget af følgende udviklings
tendenser:
i. En fortsat decentralisering. Dels i form af en udvidelse af kommuner
nes rolle. Erhvervspolitikken ligger lige for at nævne som eksempel - et
andet eksempel er boligpolitikken; som tidligere nævnt bør målet være,
at kommunalbestyrelsen har kompetencen på alle de områder, hvor lo
kale interessemodsætninger gør sig gældende. - Dels i form af en intern
decentralisering i den enkelte kommune.

2. En fortsat udvikling af ledelsessystemerne og de økonomiske styrings
metoder.
3. Intensivering af anvendelsen af informationsteknologi i den kommunale
administration.
4. Styrkelse af den personale- og uddannelsespolitiske indsats. Det er af
afgørende betydning, at decentraliseringen går hånd i hånd med en
intensiveret uddannelsesindsats, så der er de fornødne faglige forud
sætninger for de nye opgavers varetagelse.
5. Organisationsudvikling - såvel på det politiske som på det admini
strative niveau.

6. Nye samarbejdsformer - både med det private erhvervsliv og kommu
nerne imellem, herunder en mere flydende grænse mellem privat eller
forvaltningsmæssig udførelse af givne opgaver på vilkår sat af kommu
nalbestyrelsen.
Om disse nye samarbejdsformer vil få karakter af fusioner - om vi får en
ny inddelingsreform - kan ikke udelukkes. Afgørende i den forbindelse
er imidlertid, at en sådan eventuel reform tager sit udgangspunkt i en
grundig analyse af opgavefordeling og struktur i den samlede offentlige
sektor; dvs. ikke blot nationalstat, amt og kommune. Både EF som over
bygning og det nye nære kommunale niveau i form af skolebestyrelser,
lokalråd o.lign, må med i analysen. Og, ikke mindst, at den som resultat
får en kommunestruktur, der også fremover kan udgøre et solidt funda
ment under kommunestyrets grundideer.
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Efterskrift
Bogen om Folkestyre i by og på land er resultatet af en slags civil courage.
Da ingen andre mente at kunne påtage sig opgaven, opstod der en
selvbestaltet »Initiativgruppe til udgivelse af festskrift om kommunesty
ret«. Den består af tidligere borgmester, medlem af Folketinget Chr.
Mejdahl, Løgstør, tidligere borgmester Knud Olsen, Skive, amtsrådsog byrådsmedlem Rudolf Knudsen, Videbæk, forstander Thomas Bernt
sen, Kjellerup, forskningsleder Palle Mikkelsen, Amternes og Kommu
nernes Forskningsinstitut og fhv. skoledirektør Peter Ussing Olsen,
Løkken, der er gruppens sekretær.
Initiativgruppens opgave har været at skaffe penge til udgivelsen og at
træffe aftaler med en faglig redaktion og med et forlag om udgivelse af
bogen. Og endelig sammen med forlaget at markedsføre bogen og skaffe
så mange forudbestillinger, at udgivelsen kunne sikres økonomisk.
Den faglige redaktion har bestået af stadsarkivar Birgitte DedenrothSchou, Kolding, arkivar Jørgen Thomsen, Odense, der har været kon
takter til såvel initiativgruppe som forfattere, samt docent, dr.phil. Per
Boje og docent, dr.phil. Knud J.V.Jespersen, begge Odense Universitet.
Redaktionen har efter drøftelser med initiativgruppen tilrettelagt bog
ens indhold og truffet de nærmere aftaler med forfatterne.
Primærkommunernes historie er i nyere tid ikke særlig grundigt be
skrevet. Da målet har været, at jubilæumsbogen skulle fremtræde som en
samlet beskrivelse af det lokale styres udvikling siden kommunalanord
ningerne fra 1837 og 1841, har det derfor været nødvendigt på visse
områder at gennemføre et meget omfattende forarbejde. Det har samti
dig været et krav, at bogen skulle skrives, så den henvender sig til en
bred kreds af nuværende og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer,
kommunalt ansatte og i øvrigt alle med interesse for vort lokalstyre - og
i øvrigt gerne sådan, at interesserede i bestemte, større emneområder
inden for den kommunale forvaltning kunne finde udviklingen på netop
disse områder særligt beskrevet. Opfyldelsen af dette sidste krav har ikke
kunnet undgå at medføre enkelte gentagelser i bogen, da den generelle
oversigt ikke uden videre kunne tømmes for alt indhold med relation til
de store forvaltningsområder. Man har også måttet acceptere, at tiden
efter kommunalreformen i 1970 er behandlet mere sporadisk end årene
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forud, da det kan være vanskeligt at anskue de seneste årtier i det for
nødne perspektiv.
Det er udgivernes håb, at bogen ikke blot må øge forståelsen for
kommunernes vilkår, men også interessen for deres forudsætninger og
deres historie, lokalt og på landsplan. Arbejdet med bogen har vist, at
der er en lang række kommunehistoriske emner, som trænger til en
nærmere bearbejdning. Igangsættelsen af dette arbejde og formidlingen
af resultaterne synes at kræve en fortsættelse af nærværende bog under
andre organisationsformer.
Initiativgruppen og redaktionen udtrykker sin hjerteligste tak til de
fonde, virksomheder og institutioner, der har ydet økonomisk støtte til
bogen, til Poul Kristensens Forlag, Herning, for en engageret udgivelse,
til forfatterne for den ildhu, hvormed opgaven er blevet løst, samt til de
mange - fortrinsvis lokalarkiver - der har leveret billedmateriale til bo
gen.
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Democracy in Town and
Country
Summary
by Peter Ussing Olsen

In the preface to Democracy in Town and Cotmtry, the chairman of Kom
munernes Landsforening (The National League of Municipalities),
mayor Thorkild Simonsen, describes Danish local self-government as
»the life blood of Danish democratic society«. He also says that al
though this local self-government must still be made the subject of
discussion and continuously adapt to the challenges of the present and
of the future, we must »preserve the memory of the roots of this local
self-government«.
By way of introduction, archivist Harry Christensen describes these
roots in chapter i »The young municipalities 1837/41-1867/68«. Since
the Middle Ages there has been a popular element in the running of
towns, e.g. »town hall assemblies« where all citizens could meet, or
citizens’ committees or special commissions.
In the rural parishes, the landed gentry and the public servants, the
prefects (chief administrative officers of the counties), the judges of the
herredsretter (a Danish type of inferior court), the rural deans and the
priests, all appointed under the Royal Seal, played the most important
role, but here also the farmers got the opportunity to participate in local
decision-making concerning poor relief and schooling.
Due to the unrest created by the French Revolution in 1830, the
absolute ruler, King Frederik the Sixth, fulfilled an earlier promise of
creating an advisoiy assembly of the Estates of the Realm for his duchy
Holsten by creating 4 assemblies of the Estates of the Realm in the lands
of the King (the Kingdom of Denmark and the duchies Slesvig and
Holsten). The next step was in 1838, a democratization of the running
of local government in the towns of the kingdom, whereby certain citi
zens got the right to elect a town council which, together with the
recorder or the mayor appointed under the Royal Seal, had to take
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decisions concerning the town’s economic matters. In 1841 there fol
lowed a reform of the running of the rural parishes of the kingdom, with
the introduction of the parish administrations (the later parish councils)
under the supervision af county councils. The aforementioned were a
further elaboration of the model from poor commissions and education
committees with ex-officio members (major landowners and priests).
Farmers owning or leasing plots of land larger than a certain size could
elect representatives to the council.
In the towns, as well as in the country, it was still only the richest
people who participated in local government. This was far from what we
today understand as democracy. As a general rule, the payment of local
taxes was a condition of the right to vote.
Absolute monarchy and with that a number of privileges were abol
ished by the Constitution of 1849. For local government this resulted in
the gradual disappearance of the ex-officio members. With new local
government laws introduced in 1867 (rural parishes) and in 1868 (towns),
die local councils became more democratic. But in fact, the 20 % paying
the highest taxes had two votes. Only male tax-payers had the right to
vote.
In the countryside, the most important tasks for local government
were schooling, poor relief and, to a certain extent, roads. In the towns,
police and hospitals should be added to this list.
The laws of 1867 and 1868 provided the framework for local govern
ment for nearly 100 years, except for important amendments in 1908
and 1933. This period is described in chapter 2, written by city archivist
Birgitte Dedenroth-Schou, archivist Jørgen Thomsen and Holger Dyrbye,
M.A. This chapter contains the following main sections: The State su
pervision of the municipalities - Municipal elections - Economics The tasks of the municipalities - The internal running of the municipal
ities - Administration.
There were still two types of municipality: urban municipalities and
rural districts. The municipalities had decision-making powers, but the
urban municipalities were under the supervision of the Ministry of the
Interior and until 1919, they were led by a mayor appointed under the
Royal Seal. The rural districts were under the supervision of the county
councils. The municipalities had, among other things, to obtain permis
sion to buy and sell property, to raise loans and to levy taxes above a
certain amount.
The privileged right to vote of the well-to-do classes meant that in
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the town councils, public servants, businessmen and artisans were overrepresented. In the country, the rural parishes were dominated by the
owner-farmers. In about 1900, 72 % of all men over 25 in the towns had
the right to vote, and in the country 77 % of all men over 25. The
corresponding figure for Copenhagen was 51%, since here there was a
minimum threshold for the payment of taxes.
Because of a long-lasting disagreement between the two chambers of
the Rigsdag, reform could not be carried out until the beginning of the
twentieth century, but in 1908, not only did women obtain the right to
vote, but also the double right to vote for the rich disappeared. How
ever, in order to be allowed to vote, one still had to be a tax-payer (or to
be married to a tax-payer). Moreover, one must have lived in the munic
ipality one complete calender year before the year of elections. In Co
penhagen in 1925, 17,5 % of the people originally included in the elec
toral register were excluded because they were in arrears with taxes. In
other municipalities the figure could sometimes be higher.
The revenue of the municipalities came from land and house taxes
and from personal taxes which gradually became the more important.
The law intended the municipalities to be self-financing, but as the
municipalities had to carry out an increasing number of tasks, many of
which were dictated by the State, the State has had to intervene with
grants intended to cover certain expenses. In order to compensate for
disparities among the municipalities, an intermunicipal equalization
fund was created to last for a certain period.
Moreover, the municipalities obtained revenue from the municipal
works, power stations and gas works. Within each local council, this
provided matter for discussion as to whether these works should simply
be self-financing or whether they should be able to create a surplus for
the benefit of the municipal budget.
Important municipal tasks were poor relief, schooling and roads.
However, the legislation did not clearly define the scope of these tasks.
With the development of industrialization and towns, these tasks in
creased in scope and new tasks were added, among others the abovementioned public works, e.g. sewers, house building and planning. The
scope varied from municipality to municipality, and, of course, there
were big differences between town and country.
During the two World Wars, there were the difficult tasks of super
vising rationing and, in some municipalities, of providing the population
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with food and fuel. During the Second World War, the claims of the
German occupying forces were added to the tasks.
After the Second World War, the scope of tasks to be carried out by
the municipalities has been increasing regularly, not least within educa
tion, social welfare, environment and planning.
In the small rural parishes, the local councils alone usually oversaw
municipal tasks. In the slightly larger parishes, they were assisted by a
city treasurer and a few employees. The towns created secretariats to act
as administrators of the decisions taken by the town councils.
The town councils, consisting of 7 to 19 members, created a number
of standing committees to be in charge of the municipal tasks. The
parish councils usually had very few committees. In 1933 it was decreed
by law that the rural districts should have a treasury- and accounting
committee, later the economic committee, and with the implementation
of the social reform in the same year, all municipalities were required to
set up a social welfare committee with a child welfare sub-committee.
The steadily increasing number of tasks to be carried out by the
municipalities and especially the lack of ability on the part of the smaller
municipalities to manage these, including the economically related
tasks, provided the background for the municipal reform which was
implemented in 1970. The most glaring feature was the amalgamation
of 993 districts and 86 urban municipalities into 277 primary municipal
ities, and of the 25 counties into 14. With this reform, the formal dis
tinction between rural districts and urban municipalities disappeared.
Thenceforth the counties, through their board of supervision, also be
came the supervising authority for all municipalities. In chapter 3, Kim
Furdal, M.A., describes this municipal reform in further detail and this
chapter also gives an account of the problems which confronted the
municipalities, of the background to and the development of the re
forms and of further developments.
The amalgamation of the municipalities was followed by a reform of
the allocation of resources, whereby the many State repayment arrange
ments (approx. 90) were gradually replaced by aggregate grants (»pack
age grants«) allocated according to objective criteria. The introduction
of this reform is explained by the fact that the State covered only 47 %
of all public running costs and investments in 1930, but 72 % in
1965-66, whereas the share of the municipalities in these expenses has
decreased correspondingly.
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From 1970 onwards, the State asked the counties and the municipal
ities to take over an increasing number of tasks, e.g. concerning social
welfare. The municipalities are now in charge of about 70 % of all
public tasks.
This chapter also contains a description of the relationship between
the State and the municipalities during recent decades, where the State
has been trying to reduce the expenses of the municipalities, partly
through restrictions in the size of the above-mentioned package grants,
partly through restrictions in the right to raise loans and levy taxes.
The second part of the book contains three chapters in which impor
tant municipal tasks are described.
In chapter 4, the archivists Inge Bundsgaard and Peter Korsgaard give an
account of the social welfare system and the health services. They take
as their starting point an ordinance from 1708 about mendicancy in
which two principles were established, namely 1) the classification of the
poor according to their degree of worthiness, and 2) the duty of the local
community to support its own poor.
The ordinary point of view was that poverty was self-inflicted, and
that the poor relief should help people to help themselves.
A distinctive feature of municipal social policy towards the end of the
nineteenth century was the workhouses (farms) in which lived several
categories of people who were not able to provide for themselves (chil
dren, single mothers, alcoholics, backward people, elderly people and
others). The idea was that through their work, they should contribute to
the farming and thereby support themselves.
Due to the success gained by the Labour movement and by the Social
Democratic Party, a law relating to the welfare of old people was imple
mented in 1891. This introduced a legal principle concerning payment
of relief, although with some restrictions. This law was another new
departure since the State repaid part of the expenses. In the following
years, the State subsidized health insurance and unemployment funds
where assistance supplementary to one’s own efforts was the leading
principle.
In 1933, a comprehensive social reform was implemented by the
amalgamation of earlier legislation into 4 major laws: 1) Health insur
ance and old age pensions, 2) Accident insurance, 3) Assignment of work
and unemployment insurance, and 4) Welfare support, which the mu
nicipalities were in charge of.
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In the following decades this legal principle has become recognized,
e.g. in the i960 law concerning old age pensions, the rehabilitation law
of the same year and the 1976 welfare law. There has been a devel
opment from a minimum welfare system to a broader social security
system with increasing services provided by the municipalities, e.g. in
the form of nursing homes for handicapped and elderly people, domes
tic help and possibilities of child care.
The second big task for the municipalities, education and culture, is
described in further detail in chapter 5, written by Holger Dyrbye, B.A. In
an ordinance from 1739, the public authorities recognized their obliga
tion to provide children with education. The syllabus was drawn up
centrally, but the construction and running of schools remained local
tasks. This principle was also established in new education laws in 1814,
when education committees were introduced to supervise schools. Apart
from the ex-officio members, priests and major rural landowners, or the
municipal authorities (in towns), representatives of the population were
nominated. Education committees, with changing composition, were a
characteristic of the Danish school system until 1989, when they were
abolished. Since 1970, all schools have also been obliged to have a par
ent-teacher association elected by the parents, and from 1990 these par
ent-teacher associations have been transformed into school governing
boards, also elected by the parents and with wider powers.
A special feature of the Danish school system in the nineteenth cen
tury was the participation of teachers - and later of pupils - in the
administration. Teachers and pupils may thus have a right to vote in the
school governing bodies.
The Danish primary school is a municipal school. This means, among
other things, that the local council takes all decisions concerning the
finances of the school, although the State has already paid up to 85 % of
the teachers’ salaries and still finances a major part of the education
expenses through the »package grants«. From time to time, there have
been discussions as to whether the State ought to have a greater influ
ence over the primary school.
An important feature of the development is the increasing influence
of parents over the school, not least over education and upbringing.
The end of the chapter contains a description of the remaining cul
tural tasks of the municipalities, including education for people in their
spare time. The expenses in connection with this type of education are
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met largely by the municipalities together with the State, but private
organizations and institutions run these activities. A youth school (spare
time education for 14 to 18 year olds) is an entirely municipal affair.
In addition, the libraries have developed from the small-scale private
lending of books to become a municipal task.
To this should be added a number of other cultural tasks involving the
municipalities such as museums, archives, leisure centres, theatres etc.
A third of the original tasks of the municipalities, i.e. the technical
tasks, are described by Gitte Raiisgaard, M.A., in chapter 6. Starting
modestly with roads, this field has developed to include ports, public
transport, water, gas, electricity and district heating, waterworks, puri
fication plants, refuse collection and telecommunications. The planning
departments of the municipalities have thus to a large extent participa
ted in the creation and maintenance of the country’s infrastructure,
sometimes with State subsidies or with municipal grants to private in
stitutions. The scope of such subsidies varies from municipality to mu
nicipality. Some tasks, e.g. telecommunications, have been taken over by
other bodies, but new tasks have been added.
In recent years, the field of action has been extended by the inclusion
of environment and planning responsibilities (municipal planning, local
planning, heating planning), building permits and building supervision.
The extent of municipal self-government varies greatly. Only road
building has had a clear legal basis. Public works have in general been
left to private initiatives. As far as environment and planning is con
cerned, the municipalities are dependent on nation-wide legislation and
nation-wide directives.
The final chapter, »The challenge to the municipalities«, is written by
Mr. Peter Gorm Hansen, Director of the National League of Munici
palities, who takes a look into the future and stresses the fact that society
of the future will become increasingly international (The Internal Mar
ket of the EEC, the reconstruction of Eastern Europe, cross border
mergers within the economic field etc.). The economic development in
Denmark will be characterized by efforts to reduce debts and increase
employment, and within the population there will be a shift towards new
ideas and values.
In this society the municipalities have to carry out their tasks with a
view to the common good and the shortage of means: municipal selfgovernment is a political function. Opposing interests conflict with de
cisions to be taken in all fields, and these interests have to be counterbal-
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anced since it is necessary to allocate scarce resources to different, some
times competing activities.
Mr. Peter Gorm Hansen points to two conditions which must be
fulfilled in order for the municipalities to be able to carry out these
tasks.
The local council must have authority within all fields where local
conflicting interests make themselves felt.
The decisions concerning the balancing of interests and the allocation
of resources must be taken by and with a view to all the rival parties
concerned.
Barriers are built against the carrying out of functions if the decisions
are parcelled out and taken by a number of bodies, each with their own
authority. This should not be interpreted as opposition to decentral
ization, but this viewpoint implies that decisions concerning wider de
centralization should be taken by the local council and not e.g. the
Folketing.
For the citizens, municipal self-government creates a sense of belong
ing and solidarity within the framework of a close-knit community.
Impressionability and service-mindedness will therefore be key words.
In this way, municipal self-government becomes the pillar of democra
cy.

(Translated by Lise Thomsen, M.A.)
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