
Lily Schmidt-Nielsen, april 1962. Kilde: Fyens Stiftstidende 3. 4. 1962. Foto: privateje.
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I 1962 blev Lily Schmidt-Nielsen valgt 
som formand for Skårup Sogneråd, og 
dermed blev hun Fyns første kvindelige 
sognerådsformand. Skårup kommune 
var en lille sydfynsk landkommune hvor 
store jordejere og bønder altid havde 
siddet på magten. Men i 1962 stemte et 
flertal af Skårup-borgerne for et opgør 
med det traditionelle styre og en åbning 
for det velfærdssamfund der var på vej. 
 
Før kommunalvalget i 1962 havde kun 
fire kvinder haft posten som sogne-
rådsformand siden kvindernes valg- og 
stemmeret til kommunale råd i 1908, 
men i 1962 blev tre kvinder valgt som 
formand. Lily Schmidt-Nielsen var en af 
dem, valgt i Skårup Kommune på Syd-
fyn.  For hende var opgaven ikke først 
og fremmest kønspolitisk. For hende og 
de mange borgere der havde stemt på 
hende, handlede det om at bryde de rige 
jordejeres og bøndernes magtmonopol 
i kommunen så ”almindelige borgere” 
kunne få del i det velfærdssamfund som 
var på vej – med kloakering, dagreno-
vation, gadebelysning, plejehjem og 
børnehave. 

 Når jeg nu, mere end 50 år senere, 
læser interviews fra dengang, er det 
derfor slående hvor massivt Lily i virke-
ligheden blev søgt fastholdt i en traditi-
onel kvinderolle som (ene)ansvarlig for 
familien og hjemmet. Pressen var ensi-
digt optaget af hvordan hun, en kvinde, 
ville kunne bestride dette hverv. For 
hvad nu med familien? 

Lily er min mor, og her fortæller jeg om 
hendes politiske arbejde og om hvordan 
hun tacklede det pres af kønsstereotype 
forventninger der var til hende.

Artiklen om Lily Schmidt-
Nielsen beskriver livet 
som kvindelig sogneråds-

formand i et traditionelt landsogn i 
begyndelsen af 1960’erne – et liv hvor 
det ikke var de politiske mærkesager 
om gadebelysning, alderdomshjem 
og fjernvarme der først og fremmest 
havde pressens opmærksomhed, men 
mere spørgsmålet om hvordan en 
hustru og mor kunne stå i spidsen for 
kommunen? 
 Hvad med børnene, hjemmet og 
kvindeligheden?

FYNS FØRSTE KVINDELIGE 
SOGNERÅDSFORMAND
”MAN KAN LET MISTE SIN KVINDELIGHED, 
HVIS MAN … DE FORSTAAR.”

Af Dorte Schmidt-Nielsen

TEMA: Grundloven 1915
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Med en præliminæreksamen og to 
bedstemødre i bagagen
Lily blev født på en af årets sidste dage 
i 1910. Hendes far var lærer og medlem 
af Grenå Byråd. Han kom fra en eks-
tremt fattig familie på Ramten Hede på 
Djursland. Hans far havde været hede-
opdyrker, kampestensmurer og daglejer 
på Herregården Mejlgård, men døde da 
hans fire børn var fra to til otte år gamle. 
Lilys mor var af bondeslægt, uddannet 
fra Theodora Langs Forskolelærerinde-
seminarium i Silkeborg, men arbejdede 
aldrig som lærerinde. I 1922 flyttede Li-
lys familie til Nibe hvor hendes far havde 
fået stilling som skoleinspektør. I en pe-
riode var han også borgmester der. Som 

konservativ, såmænd.
 Seksten år gammel flyttede Lily 
hjemmefra. Med sig i bagagen fra sit 
barndomshjem havde hun en prælimi-
næreksamen, en viden om at politik, dét 
var noget der stjal tid fra familien – og 
to bedstemødre. De to bedstemødre fik 
på hver deres måde betydning for Lilys 
livslange sociale indignation. Den ene 
bedstemor var hendes egen, nemlig en-
ken Marie Zacharine Høegh derude på 
Ramten Hede, som havde kæmpet for de 
fire små børn og en gammel bedstemors 
overlevelse. Et af de fire børn skrev som 
gammel mand: ”Min Mor […] kan vi 4 
Søskende takke for, at Hjemmet ikke 
blev opløst. Og vi 4 Børn ikke blev ud-
budt for laveste Pris. 1 Det var ikke let 
for en enlig Kvinde dengang at begaa 
sig. Men jeg tror nu alligevel, at min 
Mor vilde have kæmpet imod”.2 Det er 
sådan en overlevelseshistorie der sætter 
sig i familie-dna’et.
 Mens den første bedstemor repræ-
senterede en livskraftig historie, kom 
den anden bedstemor livet igennem til 
at stå for Lily som et skræmmende bil-
lede af social nød på samfundets bund. 
Som lille pige i Grenå blev hun og hendes 
tre søskende passet af en tjenestepige, 
og hver dag gik tjenestepigen tur med 
børnene. På de ture lagde pigen vejen 
omkring sin gamle, syge, sengeliggende 
bedstemor. Hun skulle vendes, og det 
var der jo ikke andre til at gøre. Det var 
selvfølgelig en dyb hemmelighed at pi-
gen brugte noget af sin arbejdstid på et 
helt privat gøremål. Derfor blev børnene 
indskærpet at de ikke måtte sige det til 
en levende sjæl.
 Denne hemmelighed gjorde så dybt 
indtryk på den lille Lily at hun hver aften 
sluttede sin aftenbøn af med: ”Og kære 

Lilys bedstemor Marie Zacharine yderst th. 
Foto: privateje.
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Vorherre, vil du ikke godt sørge for at jeg 
bliver skudt når jeg bliver gammel”.
 Dette foregik 15 år før Steinckes sto-
re socialreform i 1933.

Selvforsørgende, tjenestepige, kontor-
assistent, lærerinde – og husmor
Efter at Lily var flyttet hjemmefra som 
16-årig, klarede hun sig selv – de første 
år som kombineret tjenestepige og kon-
toransat, først på en limfabrik og bagef-
ter en margarinefabrik, samtidig med at 
hun de sidste år om aftenen tog en han-
dels- og kontoruddannelse på Handels-
skolen i Århus.
 Noget af det hun lærte i de år, var at 
neje og sige ”Ja tak!” selv om hun ikke 
mente det. Hun brød sig ikke om husligt 
arbejde. Men da fruen i huset spurgte om 
hun ville fortsætte som tjenestepige et år 
mere, stak den pæne pige i Lily hovedet 
frem, hun nejede underdanigt og sagde: 
”Ja tak, hvis De er tilfreds!” ”Ja taaaak, 
hvis De er tilfreds” vrængede Lily mange 
gange siden af den pæne pige i sig selv. 
 Efter fire år som tjenestepige og kon-
tordame gjorde hun op med sig selv at 
hendes hu ikke stod til husarbejde, men 
hun var blevet bekræftet i hvad hun hav-
de vidst hele tiden: at hun var god til det 
med tal.
 I 1930 tog hun en stor beslutning, 
satte sin Naumann symaskine på baga-
gebæreren og cyklede fra Nibe til Tønder 
for at tage en læreruddannelse der.
 Det blev til en læreruddannelse, ef-
terfølgende ansættelse ved seminariets 
øvelsesskole i Tønder og fra 1934 ansæt-
telse som kommunelærerinde i Hillerød, 
samtidig med at hun videreuddannede 
sig til faglærer i dansk ved Danmarks 
Lærerhøjskole i Emdrupborg. Mens hun 
var lærer i Hillerød, købte hun mange af 

de romaner, fortællinger og erindringer 
som Martin Andersen Nexø udgav i de 
år. Måske fordi hun havde hans datter 
Ditte i skolen. ”Frøken, får jeg en sving-
tur!” råbte Ditte glad når hun med ud-
bredte arme stormede Lily i møde i sko-
legården om morgenen. Andersen Nexø 
var rejst væk fra den tiltagende nazisme 
i Tyskland og boede i de år i et arbejder-
kvarter i Hillerød.
 I 1938 blev Lily gift med Gunnar 
som var læreruddannet, cand.mag. og 
seminarielærer i fysik og matematik på 
Jonstrup Statsseminarium. Nu blev Lily 
ansat på seminariets øvelsesskole. Semi-
nariets forstander var Georg Christen-
sen, en af den tids kendte reformpæda-

Lily Kahr og Gunnar Schmidt Nielsen 1937.
Foto: privateje
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goger, og han var til stor inspiration for 
Lily og Gunnar. 
 I 1950 blev Gunnar rektor på Skårup 
Statsseminarium. Da Lily otte år senere, 
som 47-årig, stillede op på Den Upoli-
tiske Sogneliste til kommunalvalget og 
blev valgt ind i sognerådet, stillede hun 
op som husmor. Se, dét er bemærkel-
sesværdigt. Hun havde været selvforsør-
gende siden hun var 16, var veluddan-
net, havde arbejdet som lærer i 25 år og 
var nu på 8. år ansat som timelærer på 
seminariet. Hun var regnskabsfører på 
seminariet, sin mands sekretær, skema-
lægger… jeg ved ikke engang om hendes 
arbejde i seminariets administration var 
normeret som en selvstændig stilling. 
Det var dengang et relativt lille landse-
minarium – i 1950 stadig kun et etspors 
seminarium med knap 150 seminarie-
elever. Måske dækkede stillingen som 
rektor den samlede administration af se-
minariet, og Lily indgik som ”medhjæl-
pende hustru”? Det første år vaskede 
hun gardinerne på seminariet, farvede 
dem der trængte mest, og syede nye hvor 
det var nødvendigt. Hver måned tog hun 
toget ind til Svendborg for at hente de 
ansattes lønninger i Svendborg Bank. 
Hun havde selvfølgelig også omfattende 
opgaver af repræsentativ karakter. Kaf-
feborde efter de ugentlige foredragsaf-
tener, overnattende foredragsholdere, 
censorfrokoster i hele eksamensperio-
den, blomsterudsmykning af seminariet 
osv. Til hverdag ofte et ”kom lige med 
over til kaffe” til seminarieelever der 
havde brug for lidt omsorg. Det kunne 
også være en grønlænder der havde brug 
for hjælp – og skulle lære at cykle. Så løb 
Lily bag efter cyklen, med en hånd på ba-
gagebæreren. Selv om ”hun” havde hjælp 
i huset, som det hed, så hang alt arbejde 

med planlægning, indkøb, storvask osv., 
helt traditionelt, på Lily. Dag og aften sad 
Gunnar og Lily side om side på seminari-
ets kontor og arbejdede – vi børn kunne 
ringe over (på den interne telefon) hvis 
der var noget. Og hver juleaften dejsede 
hun om af udmattelse. Så Lily var andet 
og mere end ”husmor”. Hvorfor så stille 
op som husmor?

”Mors fredsskab”
Til valget i 1958 stillede Lily op på opfor-
dring. Først var der kommet en opfor-
dring fra Venstre. Det havde ingen inte-
resse. Så kom der en opfordring fra den 
nystiftede borgerforening. Opfordringen 
kan næppe være kommet på baggrund 
af Lilys arbejdsindsats på seminariet, 
for den var usynlig for borgerne i kom-
munen. Det er mere sandsynligt at den 
kom på baggrund af hendes engagement 
i den lokale spejderbevægelse. Man bliver 
jo glad når nogen gør et stykke frivilligt 
arbejde for ens børn og unge. Bortset fra 
gymnastik, fodbold, madlavning for pi-
gerne og husflid for drengene, så var der 
ikke rigtig noget for børn og unge i kom-
munen på det tidspunkt. 
 Ud over at være tropsrådsformand 
og divisionens repræsentant i Korpsrå-
det for Det danske Pigespejderkorps var 
Lily også Gudme-kredsens repræsen-
tant i Kvindernes internationale Liga for 
Fred og Frihed. Den såkaldte Kvinder-
nes Fredsliga blev stiftet under Første 
Verdenskrig og arbejdede for fred, imod 
fascisme og racisme. Lily kan have været 
inspireret til at gå med i dette arbejde af 
en veninde, Margrete Hundahl, Svend-
borg, der oprettede den første kreds på 
Fyn i 1947. 
 Mens arbejdet i lokalsamfundet for 
spejderne var konkret og synligt, var ar-
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bejdet i Kvindernes Fredsliga usynligt. 
Desuden var Lily selv aldeles tavs om 
dette arbejde – ligesom hun var tavs om 
sit senere politiske arbejde. Jeg tænker at 
usynlighed er et karakteristisk kvindeligt 
træk. Både for den måde kvinderne selv 
agerede, og den måde samfundet italesat-
te – eller netop ikke italesatte – kvinders 
indsats i det offentlige liv. Den generelle 
holdning til kvinders indsats dengang 
var enten usynliggørelse eller en vis lat-
terliggørelse. Også fra os der bestemt 
ikke ønskede at latterliggøre. Vores kloge, 
dygtige og kærlige ”konehjælp” gennem 
22 år arbejdede også som konehjælp i 
præstegården. Hun var gennemloyal over 
for de hjem hun arbejdede for, men til os 
børn – ude i køkkenet – havde hun sin 
egen usentimentale udlægning af hvad 
en kreds af damer lavede når de mødtes 
i præstegården: ”De strikker vanter til de 
små negerbørn”. Hun som havde arbej-
det hårdt hele sit liv, havde ikke meget til-
overs for borgerskabets hattedamer, men 
vi, Lilys egen familie, var ikke bedre. Som 
formand for Gudme-kredsen havde Lily 
naturligvis mange papirer vedr. kredsens 
arbejde. Dem opbevarede hun i et stort 
jalousiskab – som i familien gik under 
navnet ”mors fredsskab”. Det var jo for 
sjov. Men ingen af os spurgte nogensinde 
til hvad de egentlig lavede i den forening. 
Måske fordi vi dengang i begyndelsen af 
50’erne var mellem otte og tretten år og 
i virkeligheden ikke gad høre efter. Må-
ske fordi de voksne havde deres verden 
og børnene deres? Eller måske fordi vo-
res dumhed bundede i en ubevidst, men 
generel nedvurdering i samfundet af 
kvinders indsats? Virkeligheden er at vi 
ikke vidste noget som helst om hvad disse 
kvinders fredsarbejde gik ud på, og hvad 
de udrettede.

Skårup: traditionelt landsogn, semina-
rieby – og en sær modstand
Skårup sogn var et traditionelt bonde- og 
fiskersamfund på Sydfyn. Fra middelal-
deren havde de store jordejere haft den 
politiske magt i sognet, og så sent som 
til 1942 var godset Klingstrup ejer af kir-
ken med den tilhørende kirkelade. Den 
havde i 400 år fungeret som godsets ”ho-
spital”, den tids private socialforsorg, og 
først i 1919 blev fattiglemmerne overflyt-
tet til sognet.
 Folketallet var ret stabilt (stillestå-
ende) i perioden 1940 til 1960. Men ef-
ter ”systemskiftet” i 1962 lykkedes det 
sognerådet at komme igennem med en 
byplanlægning der sigtede på at trække 
flere borgere til den lille kommune. I 
bymæssig bebyggelse steg folketallet da 
også med 13 pct. i perioden 1960-1965.  
I 1960 boede der 2.260 borgere i kom-
munen.3 Det var dengang som nu et sejt 
træk at få flere beboere til en lille land-
kommune.
 Skårup kommune lignede så mange 
andre landsogne og stationsbyer, men 
på ét punkt var den anderledes: I 1803 
grundlagde præsten i Skårup, provst P. 
A. Wedel, et lille præstegårdsseminari-
um. Og selv om seminariet aldrig havde 
været en politisk magtfaktor i kommu-
nen, så var byens og seminariets liv her i 
midten af 1900-tallet gensidigt vævet ind 
i hinanden i et dobbeltbundet forhold af 
afhængighed og sær, uhåndgribelig mod-
vilje. På den ene side ernærede byen sig 
af de mange seminarieelever. Det dreje-
de sig både om de mange næringsdriven-
de og om de private husstande der lejede 
værelser ud, drev pensionat og så videre. 
Ikke sjældent udviklede der sig livsva-
rige venskaber mellem værtsfamilierne 
og deres seminarieelever. Folk i Skårup 
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havde også deres gang på seminariet, 
både til foredrag i vinterhalvåret, til ju-
lekomedien, til koncerterne og den store 
dimissionsfest. Men modviljen? Som 
jeg oplevede det, gik modviljen kun den 
ene vej, nemlig fra byen mod seminariet. 
Måske var det en overlevering fra en dyb 
splittelse der havde ramt sognet i 1906, 
den såkaldte ”Skårup-sag”?4 På den tid 
verserede der en konflikt på skoleom-
rådet mellem præsten og seminariefor-
standeren, og præsten havde overtaget 
fordi hans embede indebar ledelsen af 
skolevæsenet. At præstens høns løb ind 
i forstanderens have, gjorde ikke situa-
tionen bedre. Men i 1906 kom forstan-
deren stærkt igen: Præsten lod sig skille 
fra sin uhelbredeligt sindslidende kone. 
Det blev en landsdækkende skandale i 
kirkelige kredse, og i kølvandet på skan-
dalen opstod der – formelt på Kirkemi-
nisteriets foranledning og med støtte fra 
bisper, provster og sydfynske præster – 
to menigheder i Skårup: en folkelig hvor 
hele sognets befolkning samledes om de-
res folkekære præst (det hed sig at han 
”sjældent sluttede […] sine mesterlige 
Begravelsestaler fra Kordøren, ”før han 
saa Vand””), og en meget lille menighed 
som i hovedsagen bestod af forstanderen 
og seminarielærerne.5 Præstens menig-
hed blev kaldt de ”sorte” og seminariets 
de ”hvide”.6

 Måske levede denne splittelse i sog-
net i virkeligheden videre som en sur 
vane her 50 år senere selv om selve sagen 
for længst var forsvundet fra den fælles 
hukommelse. Det der var tilbage, var et 
uhåndgribeligt forbehold over for ’semi-
nariet’. Dette fik naturligvis betydning 
for den strategi som Lily, rektors kone, 
valgte da hun stillede op, både i 1958 og i 
1962. Som husmor.

En venstre-konservativ landkommune 
der passede godt på pengene
Sognerådet var et lovfæstet organ for 
kommunalt selvstyre af landkommu-
nerne, og rammerne for hvad det skulle 
tage sig af, blev i store træk udstukket 
allerede i 1841, nemlig fattig-, skole- og 
vejvæsen. Reglerne for hvem der skulle 
og kunne besætte sognerådenes manda-
ter, var fra starten fuldstændig i de store 
jordejeres og kirkens favør, men med 
lovene af 1868 og 1908 ændrede det sig 
i demokratisk retning – i 1868 i form af 
et to-klasse-valgsystem der favoriserede 
de ”Højstbeskattede”, men gav plads til 
”Almene” (som mindretal, forstås). Og 
endelig i 1908 ved at alle borgere over 25 
år fik valg- og stemmeret (dog ikke skat-
teskyldnere, modtagere af fattighjælp 
og kriminelle). Det demokratiske lokale 
selvstyre var indført.7

 Politisk havde Skårup altid været en 
venstre-konservativ landkommune. Ved 
folketingsvalget i 1964 fordelte stem-
merne sig partipolitisk med 65 pct. af 
stemmerne på borgerlige partier (heraf 
52,4 pct. på Venstre og Konservative) og 
33 pct. på Socialdemokratiet og partier 
til venstre herfor (heraf 30,9 pct. på So-
cialdemokratiet). 
 Sådan var det landskab Lily skulle 
manøvrere i.

Fattig-, skole- og vejvæsen
Kommunens opgaver havde selvfølge-
lig ændret sig siden 1908, f.eks. pålagde 
Steinckes socialreform i 1933 sognerådet 
flere opgaver på det sociale område. Men 
kommunens budget var ikke voldsomt. 
For eksempel var ældreomsorgen be-
skeden: omsorgen for de gamle der ikke 
længere kunne klare sig selv, var jo en 
opgave for de hjemmegående kvinder. 
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Og det er der ingen grund til at idylli-
sere. På spørgsmålet om det ikke var en 
idé at holde får, svarede en bondekone i 
Skårup: ”Vi har får nok her på gården!” 
mens hun så surt hen på sine gamle svi-
gerforældre der boede som aftægtsfolk 
på gården.8 I 1935 havde kommunen 
bygget et lille alderdomshjem som blev 
placeret uden for byen, og her var plads 
til ca. ti beboere. 
 På skole-området var kommunen 
heller ikke meget belastet, økonomisk, 
da seminariet og den tilhørende øvelses-
skole var statsejet. 
 Også på vejvæsnet var der sparet. 
Mange sideveje, biveje og gyder var end-
nu ikke asfalterede, og før 1962 var det 
sparsomt med gadebelysning. Gadebe-
lysningen var ejet af en privat forening, 
stiftet i 1899, der drev belysningen for 
frivillige bidrag. I 1954 betalte f.eks. al-
derdomshjemmet et engangsbeløb på 15 

kr., og kommunekontoret betalte 10 kr. 
Der var lys i lygten når der var penge i 
kassen. Foreningen til Gadebelysning i 
Skaarup ansøgte flere gange sognerådet 
om at gadebelysningen blev kommunal, 
men så sent som i 1960 forkastede sog-
nerådet sådan et forslag (med afstem-
ningsresultatet 4 for og 5 imod).9 Hvad 
gavn havde dem ude på gårdene af gade-
belysning, hed det sig. Først efter valget 
i 1962 blev gadebelysningen kommunal 
– og stabil. 

Kloakering 
Heller ikke kloakering og renovation 
havde det siddende sogneråd fundet 
nødvendig. I en betænkning fra 1954 
kritiserer Boligministeriet i en usæd-
vanlig skarp tone Skårup Kommune for 
den manglende kloakering. Forfatterne 
af betænkningen holder sig ikke tilbage 
fra følgende sammenfatning: ”Det synes 

Husmoder, fru Lily Schmidt Nielsen – opstillet på Sognelistens valgfolder i 1962. Kilde: Lidt stof til efter-
tanke før sogneraadsvalget i Skaarup den 6. marts 1962.
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dog som om nytten og værdien af disse 
anlæg [: kloakering, fjernvarme, børne-
have og fritidsanlæg] ikke erkendes fuldt 
ud, ligesom mulighederne for det offent-
liges bistand ikke ganske kendes”.10

 Sognerådets manglende kendskab 
til ”offentlig bistand” som omtales i be-
tænkningen, refererer til at sognerådet 
ikke havde sat sig ind i at der var statstil-
skud på 85 pct. til kloakering som kom-
munalt anlægsarbejde. Faktisk forelå der 
en kloakeringsplan, men sognerådet øn-
skede netop ikke at investere i kommu-
nal kloakering, så derfor udsatte de gang 
på gang en vedtagelse. Da sognerådet 
senere blev tvunget til at lade kloakere, 
var statstilskuddet bortfaldet, og kom-
munen, dvs. dens beboere, tabte således 
”flere hundrede tusinde kroner”.11

 Richard Sørensen, Skårup Sogns 
lokalhistoriske Arkiv, skrev i 2014: ”Vi 
havde i mange år haft et sogneråd hvor 
der sådan set ikke skete ret meget andet 
end der blev passet godt og grundigt på 
pengene, og den daglige drift af sognet 
blev holdt i gang, men ingen nye til-
tag”.12

 Den samling og mobilisering af bor-
gere som fandt sted op til valget i 1958, 
må forstås som Skårup-borgeres opgør 
med det traditionelle kommunale styre 
der efter de utilfredse borgeres mening 
i mange år ikke havde arbejdet ”for sog-
nets bedste”.13 De oprettede en borger-
forening og opfordrede Lily til at stille 
op. Jeg ved hverken hvor på stemme-
sedlen hun stod, eller hvor mange per-
sonlige stemmer hun blev valgt ind med. 
Men Den Upolitiske Sogneliste fik valgt 
to mandater ind.14

 Listen kaldte sig upolitisk for at un-
derstrege at den ikke havde en bestemt 
partipolitisk binding. ”Vort mål [er] 

samling. Ikke om en partipolitisk ide el-
ler om en enkelt stands interesser, men 
om det eneste, som ligger vore kandi-
dater på sinde, nemlig hele sognets 
og dermed sognets beboeres ve og 
vel. Vor liste er 100 pct. upolitisk, og vi 
har følgelig ingen partipolitiske hensyn 
at tage”.15

 I perioden 1958-62 havde Venstre 
og Konservative stadig flertal, og det var 
selvfølgelig begrænset hvad de to sogne-
rådsmedlemmer fra borgerlisten kunne 
udrette. Typisk gik møderne med at be-
sætte kommunale hverv, f.eks. snefoged 
og brandmand, at bevilge penge til nyan-
skaffelser, f. eks. hjelme til hestesprøj-
tens mandskab, og at behandle ansøg-
ninger om økonomisk støtte. Lily var fra 
starten med i økonomiudvalget hvilket 
var usædvanligt for kvindelige politikere 
på den tid. I øvrigt var den første kvinde 
i sognerådet allerede valgt ind perioden 
før. Det var fru Johanne Larsen. Man 
kan godt sige at hun afløste sin mand der 
siden 1943 havde siddet som medlem for 
Venstre, de to sidste perioder som for-
mand.

”Revolutionen i Skaarup” 
Op til valget i 1962 mobiliserede sogne-
listen alle kræfter. Man argumenterede 
med at erhvervsstrukturen i kommunen 
havde ændret sig, og at kommunen var 
på vej til at blive en bykommune. Nu 
havde ”kun ca. en trediedel af befolknin-
gen sit udkomme ved landbrug”, mens 
størsteparten af skatteindtægterne kom 
fra ”lønmodtagere, fiskere og nærings-
drivende af enhver art”.16

 Listen slog bl.a. på at det siddende 
sogneråd havde forpasset mulighe-
den for at kloakere med 85 pct. stats-
støtte, og fremlagde sin politiske vision 



Fyns første kvindelige sognerådsformand 159

for kommunen: en byplanlægning der 
skulle tiltrække virksomheder og forøge 
indbyggerantallet i det hele taget, med 
kloakering, byggemodning, bl.a. ved den 
nye strandvej i Skårupøre, et butikstorv 
med P-plads på det baneareal som to 
år senere ville blive ledigt når Nyborg-
Svendborg-banen var nedlagt, osv. Alt 
sammen ”Til gavn for håndværkere og 
handlende i Skaarup og dermed til gavn 
for hele sognet”.17 
 Der var linet op til interessemodsæt-
ning mellem ”borger’ og bønder”. Ven-
stre stillede både op med sin egen par-
tiliste og på en fællesliste sammen med 
Konservative og Radikale. Der var lagt 
op til kamp.
 Den upolitiske Sogneliste kom ind 

med tre mandater. Sammen med social-
demokraternes to mandater var der fler-
tal, og ved konstitueringen 2. april 1962 
blev Lily valgt som formand for sognerå-
det.
 Det var begyndelsen på et sandt sy-
stemskifte. ”Revolutionen i Skaarup” 
skrev Fyns Amts Avis 23 år senere.18

 Med det nye flertal i sognerådet og 
med Lily som formand fulgte en perio-
de med mange politiske resultater. Der 
blev indført tvungen dagrenovation – en 
mindre ting skulle man mene, men dog 
under voldsom modstand fra borgere 
der sagtens kunne klare sig med mød-
dingen eller baghaven. Overordnet blev 
de politiske visioner for byplanlægning 
realiseret i opkøb af jord og byggemod-

Med Lily for bordenden, kongeparret Chr. X og Alexandrine på væggen og cigarkasser på bordet. Skå-
rup sogneråd april 1962. Foto: privateje.



Dorte Schmidt-Nielsen160

ning, i fjernvarme, plejehjem, ældrebo-
liger, børnehave, sportsanlæg og meget 
mere. 
 Man gør sig ikke begreb om hvilken 
enorm arbejdsindsats der lå bag hvert og 
et af de politiske resultater i perioden, så 
efter formandsperioden 1962 – 1966 øn-
skede Lily ikke at stille op igen. Arbejds-
indsatsen havde slidt på hende, og jeg 
tror at hun havde hvad vi i dag kender 
som stress. 
 Men i 1966, under et valgforbere-
dende møde hvor hun ikke var til stede 
(hun var på ny-matematik-kursus på 
Danmarks lærerhøjskole i København), 
blev hun ringet op og spurgt om hun ikke 
ville genoverveje sit nej. Så sagde hun ja 
på betingelse af at hun blev placeret ne-
derst på valglisten. Men hun sprængte 
listen og kom ind på et stort antal per-
sonlige stemmer, desværre som den ene-
ste fra Sognelisten, sandsynligvis fordi 
en nyoprettet erhvervsliste trak stemmer 

fra Sognelisten. Det var en valggyser: 
En borger havde uforsætligt udfyldt sin 
stemmeseddel ukorrekt, så den måtte 
kasseres. Borgeren selv lagde ikke skjul 
på sin fejltagelse, og havde seddelen væ-
ret korrekt udfyldt, var Sognelisten kom-
met ind med to mandater. Nu var situa-
tionen imidlertid den at flertallet var væk 
og Venstre, Konservative og Radikale til-
bage på magten. De gamle magthavere 
hævnede sig på Lily ved at forvise hende 
til rotteudvalget.19

 ”Det var en skuffelse, en slags anti-
klimaks, men det blev også en tid, hvor 
jeg kunne nyde frugterne af den lille, 
fredelige revolution, som borgerne gen-
nemførte fire år tidligere med stemme-
sedlen i hånden mod et ensidigt kommu-
nestyre”.20

 Med kommunalreformen i 1970 for-
lod Lily kommunalpolitik, men som 85-
årig kom hun stærkt igen – som politisk 
aktivist. Gennem et langvarigt, sagligt, 
sejt og systematisk arbejde i en sag for 
natur og bæredygtighed i sin kommune 
lykkedes det hende at ”vinde over Go-
liat”, som Fyns Amts Avis skrev i 1996. 
Hun ”mandede sig op til at fyre slange-
bøssen af mod det system, hun for år til-
bage selv var en del af”.21 Men det er en 
anden historie.

Et kønspolitisk blik på Fyns første 
kvindelige sognerådsformand
Systemskifte eller ej, før eller siden hav-
de ’udviklingen’ nok alligevel indhentet 
et nok så forbenet Venstre-styre i Skå-
rup. I de år holdt velfærdssamfundet sit 
indtog over hele landet med kloakering, 
renovation, plejehjem, børnehave og 
fjernvarme. Så betød det noget at det var 
en kvinde der var formand for sognerå-
det?

Nogle politiske resultater 
1962 - 1966
•	 Mere kloakering 
•	 Gadebelysning 
•	 Asfaltering af side- og biveje
•	 Fortove
•	 Opkøb, udstykning og byggemod-

ning af grunde 
•	 Byggeri af ny skole i samarbejde 

med seminariet, dvs. staten
•	 Dagrenovation  
•	 Fjernvarme 
•	 Plejehjem med plads til 18-20 bor-

gere
•	 Jordkøb til ældreboliger i tilknyt-

ning til plejehjemmet
•	 Jordkøb til kollegiebyggeri 
•	 Børnehave 
•	 Sportsplads og idrætshal
•	 Butikstorv med P-plads



Fyns første kvindelige sognerådsformand 161

 I et demokratisk perspektiv er svaret 
JA – ja til lige repræsentation af mænd og 
kvinder i det politiske system.  I 1958 var 
kvindeandelen i landets by- og sogneråd 
4,3 pct. Da Lily blev sognerådsformand 
i 1962, udgjorde kvinderne 5,7 pct. af de 
folkevalgte22, heraf med markant færre 
kvinder valgt ind i landkommunerne end 
i bykommunerne. Ved kommunalvalget i 
2013 var kvinderepræsentationen i byrå-
dene på 29,7 pct. 
 Hvordan var Lilys politiske agenda, 
kønspolitisk? Hvad var hun oppe imod 
som kvinde i politik? Og hvordan tack-
lede hun de barrierer hun stødte på som 
kvinde?
 Lily var feminist – selv om det ikke 
var et ord hun selv brugte. Hun havde li-
geværd og ligestilling med sig som kvin-
dens selvfølgelige ret, men grundliggen-
de var hun barn af sin tid og dens værdier 

og normsæt, for eksempel forventningen 
til en kvinde om først at fremmest at 
være husmor og mor. Lily havde et langt 
bedre udgangspunkt for uddannelse end 
sin mand, Gunnar. Alligevel tog hun to 
typiske kvinde-uddannelser, først som 
kontorassistent, dernæst som lærerinde. 
I modsætning til Lily kom Gunnar fra et 
uddannelsesfremmed miljø, og økono-
misk var han dårligere stillet end hende. 
Alligevel tog han den lange tur, fra han 
som 11-årig blev fæstet som ”dreng” 
hos en bonde for sommerhalvåret, med 
tungt, ensomt og ørkesløst arbejde, til 
cand.mag. i matematik, fysik, kemi og 
astronomi, seminarielærer og senere 
rektor. Han var mønsterbryder, men 
havde trods alt nogle kønsstereotype for-
ventninger til hvad der var muligt for en 
mand, med sig.

Endelig kom der kommu-
nal renovation i Skårup. 
Her Lala Pedersen der ar-
bejdede side om side med 
sin mand, vognmand  
Chr. Piil Pedersen. 
Kilde: Skårup lokalhistori-
ske Arkiv.
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Ingen politisk organisering, intet 
kvindenetværk
Der sad allerede en kvinde i sognerådet 
da Lily blev valgt ind i 1958, men i det 
politiske arbejde stod Lily alene. Gan-
ske vist indgik hun i to aktive netværk af 
kvinder, nemlig pigespejderbevægelsen 
og Kvindernes Fredsliga. Men spejder-
bevægelsen var erklæret upolitisk, og 
det politiske sigte for Kvindernes Freds-
liga var jo ikke kommunalpolitisk. Lily 
kunne have været organiseret i Dansk 
Kvindesamfund, men intet tyder på at 
det faldt hende eller andre kvinder fra 
lokalsamfundet ind at være med der. I 
et interview til Jyllands-Posten udtaler 
hun at ”hun er ikke egentlig kvindesags-
kvinde”.23 Jeg tror at hun dermed ville 
signalere at hun ikke kæmpede en rabiat 
kvindernes kamp mod mændene. 
 Det netværk hun gjorde brug af, var 
især det familiære, nemlig Gunnar. Her 
havde hun ubetinget støtte og opbakning. 
Derudover havde hun ”embedsværket”: 
kommunekasserer Flemming Grube 
(ansat i 1960) og ”dele”-kommuneinge-
niør Kurt Tjustrup Jensen (ansat 1961). 
De tre respekterede gensidigt hinanden 
og havde et tillidsfuldt og konstruktivt 
samarbejde. Men der var ingen egentlige 
kvindenetværk – det var på landet, og 
det var 10 år før rødstrømperne. Mindst.
I realiteten må Lily have følt at hun var 
eneansvarlig for de kommunale beslut-
ninger i den periode hun var formand for 
sognerådet. For eksempel var hun ved at 
gå ud af sit gode skind af nervøsitet for 
om fjernvarmen som lovet kunne nå at 
blive klar inden fyringssæsonen i 1964. 
Der var gået en kort, men intens politisk 
proces forud, fra vedtagelse i sognerådet 
februar 1964, over forhandlinger i Bolig-
ministeriet og byggetilladelse i marts, til 

indvielse af fjernvarmen 1. september. 
De mange nybyggede huse var alle uden 
skorsten, i tillid til at der kom fjernvar-
me, og i alt var der tilmeldt 70 huse til 
fjernvarmen. Men der var forsinkelser. 
Mange forsinkelser. Som sædvanlig gik 
Lily alene med det der belastede hende. 
Ville hun kunne holde hvad hun, dvs. 
sognerådet, havde lovet borgerne? Nat-
ten til pinsedag stod hun op, og mens 
pinsesolen dansede, fik hun afløb for sin 
nervøsitet ved at rasere en hæk væk med 
en hæksaks. Det var fjernvarmen, som 
hun sagde.
 Heldigvis stod fjernvarmeanlægget 
klar til den lovede tid. Et par dage før 
indvielsen var sognerådet samlet for at 
planlægge den. Humøret steg, som mø-
det skred frem. Jo højere humør, jo mo-
digere blev mændene. Til sidst fik de den 
strålende idé, at de ville kravle op til top-
pen af fjernvarmeskorstenen på indviel-
sesdagen, og den var Lily med på. Men 
da dagen kom, var både humør og mod 
dampet af mændene, så Lily tog turen 
alene sammen med skorstensbygger G. 
Nielsen. Hun kravlede alle 34 m op ad de 
udvendige trin, og oppe fra toppen indvi-
ede hun fjervarmen ved at skåle i cham-
pagne med skorstensbyggeren.
 Det var en spektakulær historie, der 
gik Danmark rundt, også i ”TV-aktuelt”. 
”Dame-sognerådsformand gik 35 meter 
op i luften”, lød en af avis-overskrifter-
ne.24 Men i familien var det ikke en ’be-
givenhed’. Nogle få hundrede meter væk 
sad Gunnar imens og passede sit arbejde 
på seminariet. Min bror som læste i År-
hus, sendte et brev til mig, som på det 
tidspunkt ikke længere var hjemmebo-
ende. Brevet var på fire sider. Om vores 
mor i skorstenen stod der bare: 
 ”Dagen efter gik mor – som far ud-
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trykker det – igen op i en spids, og den-
ne gang blev det filmet af TV. Billeder 
af champagneskål (mor og en murer-
mester) på toppen af skorstenen næste 
dag; selv i Jyllandsposten.”
 Jeg fik også brev fra min mor. Hun 
skrev om en masse dagligdags ting, ren-
gøring, storvask, og sendte også nogle 
familiefotos. Langt nede i brevet skrev 
hun: ”Du får også et af avisbillederne. 
Jeg fik champagne på toppen af skorste-
nen – sådan et tosset billede er lige et for 
landets aviser. Du får det fra ”Ringkø-
bing Amtstidende”.”
 Den historie viser at Lily gik meget 

stille med dørene. Jeg tror at det var ud-
tryk for noget traditionelt kvindeligt: at 
gøre en indsats uden at gøre væsen af sig 
selv. Og trods fuld loyalitet og støtte fra 
Gunnar (som var så stolt af hende) var 
det ikke lige den side af hendes politiske 
virke som han og den øvrige familie var 
optaget af.

”Man kan let miste sin kvindelighed, 
hvis man … De forstaar.”
Da Lily trådte ind i politik, blev hun 
mødt med de almindelige forestillinger i 
samtiden om hvad kvinder er og (ikke) 
kan. I det patriarkalsk-politiske system 

Indvielsen af Skårup Fjernvarme sept. 1964. Lily og skorstensbyggeren gik til tops – men ”Hvad siger 
Deres Mand, når De nu kommer hjem med blomsterne?”. Foto: privateje.
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herskede ”magtens jernlov”.25 Den hand-
ler om at kvindelige politikere enten fik 
tildelt eller selv valgte udvalgsposter in-
den for socialforsorg og undervisning, 
mens mændene satte sig på de politisk 
indflydelsesrige poster inden for økono-
mi og teknik. Jo højere op i hierarkierne, 
jo mindre andel af kvinder. Der skulle gå 
85 år efter kvindernes almindelige valg-
ret før Danmark fik sin første kvindelige 
finansminister.26 
 Kvindeundertrykkelse var et hver-
dagsfænomen som f.eks. kom til udtryk 
i den nedladende ”lille De”-attitude, den 
klassiske usynliggørelse og latterliggø-
relsen. Dengang i 1950’erne og 60’erne 
antog sexismen over for kvindelige poli-
tikere andre former end i dag. Den havde 
ikke samme karakter af seksuel chikane 
som nu. Der blev bare spøgt med (eller 
grinet af) det komiske i at en kvinde op-
trådte i en manderolle: ”Dame-sogne-
rådsformand gik 35 meter op i luften. 
Deroppe drak hun champagne, ud-
trykte gode ønsker og fik blomster ved 
”nedkomsten”” … ligesom intervieweren 
i samme avisartikel stillede ”fru sog-
nerådsformanden”, eller bare ”fruen”, 
spørgsmålet: ”Hvad siger Deres mand, 

når De nu kommer hjem med blomster-
ne?”27

 Det store entreprenørfirma Marius 
Petersen & Søn havde hovedentreprisen 
på fjernvarmebyggeriet i Skårup, og til 
jul modtog sognerådsformanden en fir-
magave, et lille neglegarnituresæt i sort 
plastiketui med firmalogo – saks, neg-
lerenser, fil og neglebåndsskubber med 
skafter i imiteret horn. For hvad giver 
man egentlig en dame.
 Under valgkampen op til kommu-
nalvalget i 1962 advarede en af de mænd 
der ikke gerne ville afgive magten, mod at 
stemme på Lily. ”Hun bli’r kommunen en 
dyr pige” som han sagde, ”hun øder kom-
munens penge bort”. Denne modstander 
fik helt ret: Skatteyderne fik virkelig no-
get for deres penge i perioden op gennem 
60’erne. Som 85-årig kommenterede Lily 
sin påståede ødselhed – og den efterføl-
gende periode i rotteudvalget: ”Det blev 
en indholdsløs periode for mig med ven-
strefolk ved roret, og så blev der bødet 
for min ”ødselhed”.28

 Det største forventningspres udefra 
mod Lily som nyvalgt kvindelig sogne-
rådsformand handlede dog om hendes 
kvinderolle som hustru og mor. For hvad 
med familien? Hvad med hjemmet? Det 
er karakteristisk for samtlige interviews 
at de ensidigt var optaget af hvordan 
hun, en kvinde, ville kunne bestride dette 
hverv. At hun i forvejen havde mere end 
dobbeltarbejde – som underviser, som 
regnskabsfører på seminariet, med re-
præsentation m.m. – blev stort set for-
bigået, ligesom de politiske mærkesager 
sjældent fyldte meget. I realiteten blev 
hun ikke alene henvist til en traditionel 
kvinderolle, men også angrebet på sin 
identitet som kvinde, hvilket bl.a. ses i 
en sekvens fra et interview i Fyens Stifts-

Firmagave til fru sognerådsformanden. For hvad 
giver man egentlig en dame? Foto: Privateje.
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tidende efter valget som sognerådsfor-
mand i 1962. Journalisten skriver ”en 
interviewer af hankøn maa dog ogsaa 
indrømme, at hun samtidig [med ”en 
myndig facon”] er en køn og charmeren-
de pige”. Hvorefter han to gange stiller et 
spørgsmål – uden at Lily går med på det 
kvindesyn der ligger bag.  Første spørgs-
mål: ”Hvad siger de andre sognerøder 
til, at en kvinde skal staa til rors?”, andet 
spørgsmål: ”Kan De ”klare” mændene?”. 
Til sidst opgiver han og melder klart ud: 
”Man kan let miste sin kvindelighed, 
hvis man … De forstaar”.29

 Jeg tror at spørgsmålet om familien 
ramte hende hårdt. At det pirkede til en 
evig dårlig samvittighed. De første år 
forsikrede hun gang på gang at ”hjem-
met er stadig det centrale”, ”det første i 
min tilværelse er mit hjem, min mand og 

børnene. Det kommunale arbejde maa 
ikke stjæle den tid, som mine halvvoks-
ne børn skulle have haft. Saa holder jeg 
op”.30 I pressen levede hun op til rollen 
som husmor og mor. Hun gik så vidt som 
til at tale om ”de hyggelige sludreaftener, 
hvor vi bare hygger os med hinanden”.31 
Sludreaftener – hvor havde hun den fra? 
Sandheden er at rigtig hygge hos os var 
en tur ned til Skårupøre Strandvej og 
Vængemosen for at se de nyudstykkede 
grunde som var ved at blive byggemod-
net. Vi børn så kun udgravninger, kæmpe 
cementrør og strittende kabler, men Lily 
var så stolt af de grunde. Det småborger-
lige idealbillede af familieliv som Lily her 
spillede med på, lå langt fra vores virke-
lighed, men svarede meget godt til nogle 
fotos af livet i hjemmet som blev taget til 
et dameblad. Min søster og jeg i daglig-

”Derfor ta’r 70-årige på skitur” – og det fortsatte Lily med til hun var op i 80’erne. Lily slår et slag for høj-
skolerejser for ældre. Kilde: Fyens Stiftstidende dec. 1989. Fotograf: Robert Wengler.
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stuen, fordybet i en bog og med benene 
nonchalant slænget over armlænet. Lily 
i sofaen, også udstyret med en bog og 
med hunden så hyggeligt oppe i sofaen. 
Afslappet hygge, alt sammen iscenesat af 
damebladets fotograf. Måske bar Lily et 
sted langt inde på en lille drøm om uge-
bladets idylliske familiebillede.

Hvad gør man så?
Først ved afslutningen af sin periode 
som sognerådsformand fik Lily løst den 
pinagtige konflikt mellem familie og of-
fentligt hverv som politiker. Hun ophæ-
vede den simpelthen: ”SOGNET – det er 
jo bare familien!” (overskrift på en stor 
artikel i Landbohjemmet) – ”Det gik hur-
tigt op for mig, da jeg blev valgt ind i 
sognerådet for otte år siden – forresten 
på en upolitisk fællesliste –, at dette her 

var jo slet ikke politik, det var familiean-
liggender, målt med den store alen”.32

 En anden måde at tackle de kønsste-
reotype forventninger på var at stille op 
som husmor. Lily forstod ikke sig selv 
som husmor. Hun var en selverhverven-
de kvinde, men det var en strategi for at 
fremtræde tilforladelig og på den måde 
opnå valg. Derudover udgjorde de lokale 
forhold en barriere mere, for ikke alene 
ville hun som kvindelig politiker repræ-
sentere en trussel mod det eksisterende 
kønsrolle- og familiemønster, hun ville 
også som repræsentant for seminariet 
(hvad hun var i de flestes øjne) indgå i 
den eksisterende kultur-konflikt i stati-
onsbyen og på den måde vække mistillid. 
Som husmor var hun ufarlig.
 En tredje strategi til at håndtere det 
patriarkalske systems generelle nedvur-

Iscenesat familiehygge til et dameblad. Dec. 1962. Foto: privateje.
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dering af hende som kvindelig politiker 
var den klassiske: hun var top forberedt. 
Mere forberedt end mændene. Selv om 
hun hævdede et kønspolitisk ideal: ”ar-
bejdet er jo hverken vanskeligere eller 
lettere for en kvinde”33, så vidste hun ud-
mærket at hun måtte være dygtigere end 
mændene, hun måtte være saglig34 og 
”gaa energisk op i arbejdet” for at ”faa 
indsigt i problemerne. Naar kvinderne i 
det politiske arbejde virkelig yder noget, 
maa det bane vejen for flere kvinder [i 
politik]”.35

Kvindepolitik
Da Lily ophævede konflikten mellem 
familie og politik, havde hun fundet en 
strategi til at afmontere den traditio-
nelle kønsrolleforventning til sig. Men 

samtidig kunne hun faktisk have ret i at 
de politiske resultater var familiepolitik, 
og hvis familien specielt var kvindens 
ansvar, så var det også kvindepolitik. 
 For eksempel var kloakering, reno-
vation og fjernvarme hygiejnespørgs-
mål. Ifølge betænkning om ”Fællesan-
læg til lettelse af hjemmets arbejde” i 
195436 var der kommet vandværksvand 
i stationsbyen i 1952, men det var et 
privat vandværk hvis økonomi var vak-
lende. Betænkningen kritiserer des-
uden at spildevandet sendtes i en åben 
rende bort fra byen. Endvidere anfø-
res i betænkningen at fjernvarme ville 
være en aflastning af husmoren fra at 
skulle bære koks fra kældre og udhuse 
op til kakkelovnene – ”[e]n af de stør-
ste byrder for landhusmoderen i dag”, 

- Og siden hen var der også tid til andet. Kilde: Scanning fra Fyns Amtsavis 1990. 
Fotograf: Martin Randers.
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for ”Fyringsarbejdet er i de fleste hjem 
overladt til kvinden, til trods for at 
det til dels er tungt arbejde. Desuden 
medfører fyringen meget snavs. For de 
udearbejdende kvinder kommer dertil 
vanskeligheden ved at fyre over den 
tid, de er ude”.37  
 Aflastning af kvinder fra det tun-
ge arbejde i hjemmet var selvfølgelig 
vigtigt, men grundliggende handler 
kvindepolitik om ligestilling, om lige 
muligheder – gennem ligeløn, lige og 
øremærket barselsorlov m.m. Dengang 
var plejehjem (med eget toilet til hver 
beboer – venstremændene var ved at 
besvime), børnehave, sportsanlæg og 
ungdomsklub vigtige politiske skridt på 
en lang vej mod økonomisk og politisk 
ligestilling mellem kvinder og mænd.

Det gør ikke noget at ende i 
rotteudvalget, når man kun …
Lily havde mange stærke sider som poli-
tiker. Den centrale drivkraft var hendes 
grundliggende sociale engagement, især 
forholdene for dårligt stillede gamle lå 
hende på sinde. Hertil kom hendes po-
litiske visioner inden for byplanlægning, 
hendes kyndighed i økonomi, hendes di-
sciplinerede saglighed, enorme energi og 
hendes evne til forhandling. 
 Desværre var hendes arbejde som 
politiker vanskeliggjort af at hun ikke 
havde et politisk netværk at støtte sig til. 
Det går ikke at være alene i politik. Det 
er for hårdt. Perioden som sogneråds-
formand sled på hende, og da hun reelt 
var alene i den sidste periode, tabte hun 
gejsten – i den omgang.
 Historien om Lily som Fyns første 
kvindelige sognerådsformand gemmer 
på flere moraler. Med en kærlig hilsen til 
H. C. Andersen og Henrik Pontoppidan 

kan en af dem godt være at
 Det gør ikke noget at ende i rotte-
udvalget, når man kun har været fore-
gangskvinde for at hjælpe nogle af dem 
som havde brug for det.

Noter
1 Forældreløse og fattige børn blev forsørget 

ved at sognet udbød dem billigst muligt for 
kommunen. For mange bønder var det en 
måde at få billig arbejdskraft på. Børneloven 
i 1888 skulle angiveligt styrke tilsynet med 
de ”handlede” børn. 

2 Kahr 1960, s.12
3 Folketællingen den 26/9-1960 (Det statisti-

ske Departement)
4 Nielsen 1953, s. 35
5 Mortensen u.å., s.11
6 Mortensen u.å., s. 8. Da Rasmus Mortensen 

kom til Skårup i 1912, skulle han både hilse 
på de ”sorte” og de ”hvide” fordi han som 
degn skulle synge hos begge præster.

7 Boje 1991, s.22-23, 25-26, s.42 ff., s.64 ff., 
s.132-138 

8 Denne lille episode fandt sted i 1960’erne.
9 Forhandlingsprotokol 31.10.1960.
10 Boligministeriet 1954 s.17
11 Den upolitiske Sogneliste 1962
12 Sørensen 2014. http://www.skaarup-fjern-

varme.dk/firmaprofil/historien.
13 Den upolitiske Sogneliste 1962.
14 I 1958 og 1966 var valgretsalderen 23 år. 

Dvs. at mange af de seminarieelever som 
var borgere i kommunen mens de læste, 
ikke havde stemmeret. I 1958 var der ca. 230 
seminarieelever. I 1962 var der ca. 240.

15 Den upolitiske Sogneliste 1962.
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 FA 1985
19 Få år tidligere skiftet navn til Udvalg for 

skadedyrsbekæmpelse.
20 FA 1985
21 FA 1996 
22 Bach 2005, s.4
23 JP 1962 
24 FT 1964
25 Andersen og Nielsen 2006, s.186
26 Pia Gjellerup, finansminister i regeringen 

Nyrup Rasmussen fra dec. 2000 til nov. 2001.
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27 FT 1964.
28 FA 1996.
29 FS 1962.
30 SA 1962,  FS 1962.
31 FS 1962.
32 Landbohjemmet 1966, s.37.
33 SA 1962.
34 FS 1962.
35 JP 1962.
36 Boligministeriet 1954, s.183, s. 188.
37 Ibid. s.188.
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