
Kildesæt
I 1950 og 1960erne fik danskerne bedre forhold på 
arbejdet. De fik f.eks. mere i løn og skulle arbejde mindre 
end tidligere. Samtidig kom der mange nye maskiner i 
hjemmet, der gjorde hverdagen lettere. Det kunne være 
opvaskemaskine, vaskemaskine, støvsuger osv. 

Derfor havde danskerne mere tid til overs – deres egen 
tid – deres fritid. I 1960erne og 1970erne blev der 
derfor bygget mange nye fritidsmuligheder rundt om 
i kommunerne, så borgerne kunne bruge deres nye 
fritid på noget fornuftigt. Det kunne være idrætshaller, 
stadioner, skøjtehaller, biblioteker eller svømmehaller. 

I dette kildesæt er der tre kilder, der handler om fritid 
og grønne områder. Det er en artikel, en reklame og en 
erindring.



OPGAVER TIL KILDE 1 
 
Kilden er  en del af  reklame-brochure for Greve Svømmehal. Brochuren er fra 1978 - det 
samme år som svømmehallen blev indviet. Jørgen Bach var borgmester i Greve Kommune i 
perioden 1970-1982. 
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen. Hvis der er ord, I ikke 
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvornår er kilden fra? 
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvem skal bruge svømmehallen og til hvad? 
4. Hvad kan I se på billedet? 
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Hvordan passer Jørgen Bachs tekst om brugen af svømmehallen med billedet af 
bygningen?
6. Hvilket billede ville I selv vælge, hvis I skulle vælge et reklamebillede for svømmehallen?

ORDLISTE

KILDE 1:  

REKLAME

Udfoldelsesmuligheder 
Et sted, hvor man kan lave mange 
forskellige aktiviteter

Formåen
Evner 

Funktionskrav 
De krav, der er til svømmehallens 
indretning

Byråd 
De politikere, der bestemmer i 
kommunen.



Interviewer: Er du tilfreds med den udvikling, 
der har været, den tid du har siddet som 
borgmester. Eller er der ting, du godt ville 
have haft anderledes? 

Jørgen Bach: Det kommer jo an på, hvad 
man tænker på. Der er jo mange ting, man 
har lavet som borgmester. Bygningen af 
rådhuset - det er jeg 100 % utilfreds med 
som bygningsmand. Jeg er derimod glad 
for, at jeg fik svømmehallen op at stå. Og 
når man ser i dag, hvordan den bruges. Nu 
kommer jeg der jo selv…

… Havde vi lavet det, som mange ville - tre 
små [svømmehaller], en i hver [bydel], så 
havde vi fået bygget én. Og så havde man 
stået med sådan en lille bitte én til ingen 
verdens nytte, og de to andre [bydele] havde 
aldrig fået noget.

Husk at lytte til interviewet på hjemmesiden

ORDLISTE

KILDE 2:  

ERINDRING

Bygningsmand
Ansvarlig for byggeriet

KILDE 2: ERINDRING 
 
Kilden er  en erindring fra 1994, hvor Greves borgmester Jørgen Bach ser tilbage på sin 
borgmestertid. Jørgen Bach var borgmester i Greve Kommune i perioden 1970-1982. 
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen og hør interviewet på 
hjemmesiden. Hvis der er ord, I ikke forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene 
her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvornår er kilden fra? 
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvad var Jørgen Bach glad for, at han havde lavet som borgmester?
4. Hvad var Jørgen Bach utilfreds med, at han havde lavet som borgmester? 
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Hvordan passer Jørgen Bachs tekst om brugen af svømmehallen med billedet af 
bygningen?
6. Hvilket billede ville I selv vælge, hvis I skulle vælge et reklamebillede for svømmehallen?



ORDLISTE

KILDE 3:  

ARTIKEL

Prioriteret 
Det er vigtigst

Motiverer
Forklarer

Udbygningen
At bygge mere

Idrætsfaciliteter 
Steder som svømmehaller, 
stadions, idrætshaller 

Fritidssyssel
Fritidsinteresse

Stadsgartner 
Folk ansat i kommunen, der 
er med til at bestemme over 
kommunens bygninger og grønne 
områder.

OPGAVER TIL KILDE 3 
 
Kilden er  en artikel fra avisen Dagbladet i 1978. Jørgen Bach var borgmester i Greve 
Kommune i perioden 1970-1982. 
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen. Hvis der er ord, I ikke 
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvornår er kilden fra? 
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvad er Jørgen Bach kendt for ifølge kilden?
4. Hvorfor er idrætten vigtigere end f.eks. et bibliotek ifølge Jørgen Bach? 
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Artiklen beskriver noget, der er sket samme dag. Hvilken betydning har det for, hvad 
journalisten husker?
6. Hvorfor mener Jørgen Bach, at det bliver vigtigere at bruge kroppen, når teknologien 
vinder frem?



FREMLÆGGELSE 

 
I har læst forskellige kilder om fritid og grønne områder i 
forstaden, og I er nu eksperterne. I skal derfor forberede en 
fremlæggelse, som I skal præsentere for resten af klassen ude i 
byrummet. 
 
 I skal svare på disse spørgsmål:
• Hvorfor var det ifølge kilderne vigtigt, at der var fritidstilbud 

dengang? 

• Hvorfor er det vigtigt, at der er fritidstilbud og grønne 
områder i en kommune i dag?

• Hvem bruger fritidstilbuddene og de grønne områder?


