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Byen tæmmes Karin Lützen Hent PDF Byen tæmmes handler om København i tidsrummet 1830 til 1895,
dvs. længe før velfærdsstaten så dagens lys - ja, længe for nogen overhovedet havde tænkt på den. Men det er
bogens pointe, at mange af de forestillinger og normer, velfærdsstaten bygger på - bl.a. om kernefamilie og

hvad det vil sige at leve Det gode Liv - blev udviklet i dette tidsrum.

Ligesom i mange andre europæiske storbyer vise industrialiseringens sociale følger sig også i København.
Den armod, den efterlod de mindrebemidlede borgere i, faldt middelklassen for brystet, og det var denne

fattigdom, skidenhed og det i deres øjne lastefulde liv, de ønskede at gøre noget ved. Det gav sig udtrykt i de
initiativer, der blev taget både gennem lovgivningen mht. hygiejne, politivæsen, fattigvæsen og prostitution,

og gennem den private velgørenhed med dens bespisningsforeninger, understøttelsesforeninger og
menighedspleje - i begge tilfælde med kernefamilien som bagvedliggende ideal og moralsk værn mod byens
pulserende, men også farlige liv. Byen skulle tæmmes, og det var middelstanden, der styrede processen. Det
var dens forestillom om Det gode Liv, der prægede alle offentlige og private tiltag i byen. Beretningen om
dette forløb er fyldt med citater fr aviser, tidsskrifter, bekendtgørelser og reglementer - en sand guldgrube af

utraditionelle kilder fra perioden.
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