Pressemeddelelse
Ny bog sætter nutidens barneliv i perspektiv
Hvad lavede børn egentlig, før de fik tv, smartphones og iPads?
I Børnene fra Bakkekammen fortæller 12 barndomsvenner om
opvæksten i en provinsby i 1950’erne og 1960’erne. De fik lov at
passe sig selv og tage på eventyr i nærmiljøet – sålænge de var
hjemme til spisetid. Bogen giver et indblik i en barndom, som kan
være til inspiration for nutidens forældre.
Hvordan har børnelivet ændret sig gennem de seneste 60-70 år? Det spørgsmål pirrede
økonomiprofessor emeritus Jesper Jespersen, og sammen med sin barndomsven, forfat
teren og journalisten Peter Olesen, samlede han den gamle ’bande’ fra villavejen i Hol
bæk for at fortælle om, hvordan de husker årene på Bakkekammen.
Børnene fra Bakkekammen er et tidsbillede af børneliv i den begyndende velfærdsstat,
hvor børn ikke længere skulle møde på fabrikken eller hjælpe i marken efter skole: De
havde endelig tid til at være børn med masser af fritid og venner.
Den materielle levestandard i 1950’erne var langt lavere end i dag, men for børnene
handlede det om tryghed, forudsigelighed, leg og venskaber, og så betød det egentlig
ikke så meget, hvilken radiomodel, man havde råd til derhjemme, eller om man havde
det nyeste penalhus med i skole.
De 12 børn husker alle klavertimer hos provstinden, keramik hos flinke fru Rørbech,
nytårsløjer og cykelture til fjorden. Man var stadig Des med naboer og lærere, og en
tiøre at snolde for var en formue. Men der er også store forskelle: Drengene fik frit
spil til at boltre sig. Pigerne måtte gerne lege med, når de huskede deres pligter med
madlavning, opvask og strygning. Det behøvede drengene ikke, for »de skulle jo gerne
giftes med koner, der kunne ordne den slags«, erindrer Anna Kirstine Haugaard i bogen.
Børnene fra Bakkekammen sætter nutidens børneliv i perspektiv og henvender sig
til alle, der er interesseret i opvækstvilkår og børneopdragelse før og nu. Er man fra
samme generation som skribenterne, kan man nikke genkendende til meget, uanset
om man er opvosket i et villakvarter i Aalborg, Næstved eller Kerteminde – eller som
for skribenternes vedkommende: Bakkekammen i Holbæk.
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Efterskrift ved historiker,
cand.mag. Anders Dalsager
Den 20. september signerer
Peter Olesen bogen i Storkfelt
Bog & Idé i Holbæk.
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