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I april 1905 nedbrød staten den private barriere til det danske familieliv, 
da de vedtog den skelsættende Børnelov. Med den i hånden kunne lovens 
lange arm nå de udsatte og svigtede, hvis børnetilværelse nu blev statens 
ansvar. 

Hensigterne var gode, men resultaterne blev blandede: For nogle var 
det lykken at blive fjernet fra voldelige eller fordrukne forældre, mens 
andre oplevede helvede på børnehjemmenes trange sovesale: De fik ens 
frisurer, blev tæsket og levede af vandgrød, futmælk og fedtegrever. Og 
var sengen ikke tør om morgenen, ventede der en udendørs skamstraf i 
frostvejret.

Børns vilkår er til stadighed et emne, vi debatterer, og fortidens fejltrin 
hører ikke nødvendigvis kun fortiden til, fx når ”børnenes  statsminister” 
undskylder til Godhavnsdrengene og Grønlandseksperimentets børn.
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Forfatteren siger: 

”Med Børneloven blev børn nu betragtet som et offentligt anliggende, og 
loven var banebrydende, fordi man etablerede et nyt forhold mellem stat 
og familie, hvor hjemmets fire vægge blev gennemsigtige. Børns hjemlige 
opdragelse og opvækst hørte nu også under statens interesser, og loven 
gjorde den handlekraftig, når den ville blande sig i familiens forhold. For 
når det handler om børns velfærd, kan man virkelig tale om, at fremtiden 
er på spil.”

Om forfatteren
Cecilie Bjerre (født 1985) er adjunkt på Institut for Historie på 
Syddansk Universitet. Hun har tidligere udgivet Når staten er far 
og mor (2021) om anbringelser af børn i Danmark 1905-1975. Hun 
modtog SDU’s PhD Award 2020. 

Om serien
Børneloven er 64. bog i serien 100 danmarkshistorier. Bøgerne 
udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. 
omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.dk.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


