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De udgjorde en særlig måde at bo og spise på, og 

man kunne finde dem i de fleste danske byer. Nogle 

var kun for mænd, andre kun for kvinder. I nogle 

sad høj som lav skulder ved skulder, i andre lukkede 

man ikke hvem som helst ind. De tilhører tiden før 

take away og frosne pizzaer. I 1960’erne, da vi flyt-

tede i parcelhus og på kollegium, og vi fik kantiner 

og supermarkeder, gik de nedenom og hjem. 

Pensionatets kulturhistorie Fællesskab, flirt og 

frikadeller stiller skarpt på en overset og helt særlig 

måde at bo og spise på, som blomstrede op i mid-

ten af 1800-tallet, og som frem til Anden Verdens-

krig levede i bedste velgående. Nogle af pensiona-

terne blev drevet som en storindustriel virksomhed, 

andre af en husmor, der havde dedikeret sit liv til 

at bespise et par af byens mange sultne sjæle. Men 

uanset størrelsen udgjorde pensionaterne et alt-

afgørende fundament for mange af de danskere, 

der flyttede fra land til by for at arbejde, studere 

eller bare prøve lykken. 

I dag virker pensionaternes særlige blanding af 

fællesskab, flirt og frikadeller umiddelbart gammel-

dags. Men med vores stigende fokus på bære-

dygtighed og minimering af ressourceforbrug kan 

vi måske alligevel blive inspireret af, hvordan pen-

sionaterne udnyttede stordriftsfordele og samtidig 

formåede at give tusindvis af mennesker et hjem i 

byen.
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SILKEBORG  
1944

En sommerdag i 1944 ankom Kristian Steffensen til Silkeborg.1 Han var 22 år 
og var rejst fra sin fødeegn på Mors for at tiltræde en stilling i Silkeborg Bank. 
Silkeborg havde fået købstadsstatus ved århundredeskiftet og var i 1940’erne 
en livlig by, der emmede af vækst og virketrang centreret omkring produktio-
nen af papir og tekstiler. Udsigten til arbejde og nye muligheder i livet tiltrak 
mennesker fra både Danmark og udlandet, og befolkningstilvæksten var stor. 
Alene i de fem besættelsesår blev der 2500 flere silkeborgensere, og i midten af 
1940’erne havde byen ca. 20.000 indbyggere. De mange tilflyttere satte pres 
på boligsituationen, og Kristian Steffensen var heldig at få et privat værelse i 
Hostrupsgade. 
 Med et lovende job og tag over hovedet havde den unge mand kun et 
yderligere spørgsmål at afklare: Hvor skulle han spise? Han havde ikke en mor 
eller en ægtefælle, der kunne lave mad til ham, og havde hverken adgang til et 
køkken eller forstand på madlavning. Det var udfordringer, han delte med 
mange andre enligtstillede.2 Heldigvis var der en løsning på problemet, for 
rundt omkring i det ganske land fandtes driftige mennesker, langt størstedelen 
kvinder, der drev et pensionat. De havde gjort det til deres levevej at tilbyde 
daglige måltider, og i nogle pensionater også logi, til mennesker i samme situ-
ation som Kristian Steffensen. 

Hos frøken Justesen

Mange år senere fortalte Kristian Steffensen til en museumsinspektør på byens 
museum, at der på hans tid i Silkeborg var mindst otte pensionater, hvor det 
arbejdende folks sult kunne blive stillet. To af pensionaterne var drevet af 
KFUK og KFUM, og de resterende af ugifte kvinder, der ofte blev tituleret 
frøken. Selv kom Kristian Steffensen til at spise hos frøken Justesen, hvis pen-
sionat lå på hans daglige gåtur mellem det lejede værelse og banken. Frøken 
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Justesen regerede i køkkenet, hvor hun behændigt svingede med potter, pan-
der og træskeer så store som en arbejdsmands næver, mens serveringen af den 
veltillavede mad blev varetaget af en ung pige. Pensionatet serverede tre dagli-
ge måltider til ca. 25 mennesker, der betalte forud en uge ad gangen, og der var 
åbent alle ugens dage, hele året rundt. De fleste af pensionærerne var unge, 
ugifte mænd som Kristian Steffensen, mens kvinderne var i fåtal. Mange af 
pensionærerne var skovfogedelever, seminarieelever eller trafikelever hos DSB, 
ligesom elever og ansatte hos købstadens næringsdrivende også fyldte godt 
rundt om spisebordet.
 Der var ikke plads til 25 personer i frøken Justesens spartansk indrettede 
spisestue, så pensionærerne spiste i hold efter deres arbejdstider. Da Kristian 
Steffensen først mødte i banken klokken 9, var han en af de sidste, der ind-

kristian steffensen havde ikke kun erfaring med pensionater i silkeborg. 

I 1946 var han tre måneder på bankskole i københavn. her boede og 

spiste han på et pensionat på Østerbro. han havde fået det anbefalet af 

nogle trafikelever fra dsb. Tilbage i silkeborg blev han senere bankbe-

styrer og filialdirektør og oplevede silkeborg bank blive til Jyske bank i 

1967. han gik på pension i 1988 og døde i 2013. her ses han, til ære for 

den lokale avis, i kassen ved indvielsen af den nye auto-bank på nørre-

torv i 1961. (silkeborg Arkiv).
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fandt sig rundt om bordet. Men før han satte sig, fandt han i kommodeskuf-
fen en lille stoftaske med sin personlige stofserviet, som frøken Justesen kun 
vaskede, når den virkelig trængte. 
 Om morgenen var der havregrød, brød og kaffe, til middag varm mad og 
enten forret eller dessert, og om aftenen kunne pensionærerne selv smøre rug-
brødsmadder med pålæg og tage små retter fra buffeten. Efter måltiderne var 
der kaffe i den tilstødende stue, hvor dagens avis blev studeret, og kortspil blev 
hentet frem. Hyggeligt samvær, inden man hver især traskede hjem til de leje-
de værelser.
 For en ung mand, der ikke på forhånd kendte nogen i Silkeborg, var pen-
sionatet et fantastisk sted at finde jævnaldrende kammerater. Pensionærerne 
tog sammen i forlystelsesetablissementet Lunden og dansede, eller de spiste 
kager og kiggede på piger på et af byens tre konditorier: Langhoff, Kirstine 
Rasmussen og Skafte. Også i pensionatet blev der flirtet, og for den unge 
bankmand og en medpensionær blev de flirtende blikke over frikadellerne til 
mere. Parret blev forlovet og siden gift den 3. juni 1950, og dermed endte tiden 
som pensionærer. Nu skulle maden i stedet produceres i deres nye fælles hjem. 

Tiden før take away

Denne bog handler om pensionater. Det var steder, hvor man mod betaling, 
og typisk efter forudgående aftale, kunne komme og spise sine daglige målti-
der. Nogle pensionater tilbød også værelser. Ordet ”pensionat” lyder antikve-
ret for nutidens mennesker, og den type af pensionater, som bogen handler 
om, findes ikke mere. De sidste pensionater forsvandt i løbet af 1980’erne, for 
den service, de tilbød, blev med udviklingen inden for detailhandelen, med 
velfærdssamfundets omsorg for stadig flere gruppers ve og vel og med bygge-
riet af stadig flere kollegie- og ældreboliger overflødiggjort. 
 I dag er convenience food et centralt begreb i detailhandelen. Frit oversat 
betyder det nem og bekvem mad, og supermarkederne har et stort udvalg af 
fødevarer, der er skyllede, forarbejdede eller helt færdiglavede, og som derfor 
kræver et minimum af arbejde fra forbrugeren, før den kan spises eller anven-
des i madlavning. Ligeledes er både bybilledet og livet på landevejen fyldt med 
tilbud om take away, og mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har 
kantiner. 
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 I begyndelsen af det 20. århundrede fandtes der ikke convenience food og 
take away, og madlavning var en langt mere omfattende proces, end det er til-
fældet i dag. Varer skulle indkøbes dagligt i et hav af specialforretninger, hvil-
ket krævede tid og god planlægning. Elektriciteten var stadig en ny opfindelse, 
der mest blev benyttet til belysning. Køleskabe fungerede kun med isblokke, 
der skulle hentes ude i byen, og i komfuret blev der fyret med træ, tørv eller 
kul, indtil gasflasken vandt indpas i århundredets første årtier. Den omfatten-
de forarbejdningsproces fra råvare til måltid gjorde det økonomisk attraktivt 
at lave mad til mange på en gang, hvorfor kollektive bespisningsformer var 
populære.

Singleliv i byerne

En anden udvikling, der har ændret vilkårene for pensionaterne, er, at det fra 
1960’erne og frem blev langt mere almindeligt at bo alene. I begyndelsen af 
1900-tallet var mindre end 10 % af landets husstande beboet af én person, og 
af disse husstande var ca. halvdelen gårde i landsognene beboet af enker og 
enkemænd. Derimod var det sjældent, at folk i byen boede alene, for det hav-
de de hverken råd til eller mulighed for. 
 I dag er det helt anderledes. Lidt mere end én million voksne danskere bor 
alene, hvilket er ca. hver fjerde. Hvis man ser på husstande i stedet for indivi-
der, bor der én person i ca. 40 % af de danske husstande. Og i de største byer, 
hvor singlefænomenet er mest udbredt, er mere end halvdelen af boligerne 
beboet af én person. 
 I perioden fra 1880’erne til 1960’erne havde mange enligtstillede ikke mu-
lighed for at få deres egen bolig. De enligtstillede var typisk yngre mennesker, 
der studerede eller arbejdede, midaldrende ugifte, der arbejdede, eller ældre, 
der ikke længere havde egen husstand. Fælles for dem alle var, at de i en perio-
de af deres liv, for nogle hele livet, måtte leje sig ind hos andre, f.eks. på et væ-
relse hos private – eller på et pensionat. 
 Pensionatets kulturhistorie kan ses som et vigtigt kapitel i historien om 
urbaniseringen af Danmark. Og før vi dykker ned i pensionatets historie, er 
det interessant at undersøge grundlaget for, at der overhovedet opstod et be-
hov for pensionater. Nemlig at mennesker i 1800-tallet for alvor begyndte at 
bevæge sig mod byerne.




