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Forord

Dette nummer af Landbohistorisk Tidsskrift handler om egentlig landbohisto
rie med fokus på mennesker i landbosamfundet og ikke på landbrugserhver
vets forhold. Emnerne er lokale og regionale studier af landbokulturen med
spændvidde fra velfærdsbetinget adspredelse til sociale og økonomiske overle
velsesstrategier. De tre artikler bevæger sig tidsmæssigt fra første del af
1800-tallet til anden del af 1900-tallet.
Den første artikel er skrevet af Lisbeth Aagaard Larsen, der behandler jag
tens udvikling i Odder Ådal gennem interview af ni nøglepersoner. Jagten be
skrives som en integreret del af landbolivsformen i midten af 1900-tallet, hvor
jægerne kendte hinanden i lokalsamfundet, hvor de boede. Der var ikke et sær
ligt kodeks om god jagtpraksis, da man skød skadedyrene og det, der kunne
spises. Jagten blev ikke anset som en egentlig fritidsbeskæftigelse, selvom den
oftest foregik om søndagen efter kirkegang. Dette billede er forandret radikalt
i de seneste årtier. Jagten i Odder Ådal drives nu i mindre grad af de lokale.
Områderne lejes ofte af for eksempel jagtkonsortier, der består af folk fra År
hus og omegn. De bruger naturen som et rekreativt rum for deres fritidsbe
skæftigelse. Byttet nedlægges med det bedste udstyr af jægere i grønt og gerne
camouflagefarvet tøj. Alle dele af jagten er ritualiseret.
Martin Bork undersøger i den anden artikel valget af faddere til nyfødte
børn og det dermed forbundne sociale fællesskab blandt landboerne i Nørre
Jernløse Sogn på Vestsjælland i perioden fra 1800 til 1850. Med en kultur-an
tropologisk metode sammenkædes individoplysninger fra folketællinger, kirke
bøger, retsprotokoller med mere. Sognets kirke var rammen om udveksling af
social status i lokalsamfundet ved blandt andet dåbsceremonien. Valget af fad
dere skete ved afvejning af geografiske og socioøkonomiske forhold, men afgø
rende var dåbsfamiliens og faddernes tilknytning til fællesskabet og den so
ciale praksis. Ved at kigge på faddere til dåbsbørn tegnes konturerne af et
socialt netværk, hvor indbyggerne omgikkes dem, de kendte og havde tillid til.
De mest populære faddere var bønder, som hverken var rige eller på anden
måde skilte sig ud. De var ideelt set almindelige, og på den måde repræsente
rede de flertallet. Folk med afvigende livsstil blev indirekte udelukket, og på
den måde reproduceredes et idealbillede af det homogene fællesskab bestående
af jævne, traditionelle landboere.
Var de unge mennesker særlig letsindige og promiskuøse på Fyn i 1800-tallet? Det mente flere af samtidens skribenter, der beskæftigede sig med emnet.
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For hvad var ellers forklaringen på de mange uægte børn i perioden, særligt på
Nordfyn. Dette forsøger Hans Christian Johansen at besvare i en artikel ud fra
socialhistoriske studier af baggrunden for det stigende antal uægte børneføds
ler i første halvdel af 1800-tallet. Stigningen var generelt et resultat af en ned
gang i dødeligheden årtierne forinden, og de første store årgange havde nu
nået den reproduktive og giftefærdige alder. Skovby Herred på Nordfyn under
søges på mikroniveau, fordi herredet i en periode havde landets højeste fød
selsrate af uægte børn på over 20% i 1840-44. Artiklens første delundersøgelse
følger de 270 uægte børn, der blev født i herredet i disse år. I den anden delun
dersøgelse følges de 478 børn, der blev født i herredet i 1820 og 1821, for at se
hvem af dem, der senere blev forældre til børn født uden for ægteskab. Endelig
kigger Hans Christian Johansen på de fem herreder i landet med henholdsvis
højeste og laveste andel af uægte børn for at undersøge, om for eksempel lokale
jobmuligheder kan forklare de uægte børnefødsler. Centralt i forklaringen er
etableringsvanskelighederne i perioden, hvor det var sværere at få foden un
der eget bord. De giftefærdige landboere ventede derfor med at gifte sig, men
kunne ikke vente med at formere sig!

Peder Dam
Holger Villumsen
Morten Stenak
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Lisbeth Aagaard Larsen

Jagt i Odder Ådal - fra livsform til fritidskultur
I dag ser mange jægere i Odder Ådal, der ligger mellem Odder og Århus, jagten
som ren fritidsfornøjelse og rekreation. Den fælles interesse samler jægere fra
både by og land med forskellig erhvervsmæssig baggrund. Sådan har det ikke
altid været. Indtil omkringl960 var jagten i Odder Ådal først og fremmest knyt
tet til landbrugskulturen. Jagtinteressen blev dyrket i arbejdslivets omgivelser,
men med industri- og velfærdssamfundets udvikling har jægerne i Odder Ådal
i dag ikke nødvendigvis rødder i landbrugskulturen. Jægerne skifter derfor ofte
til omgivelser, der er forskellige fra det professionelle arbejdsliv, når de drager
ud i naturen, ligesom jagtformer og årsager til at gå på jagt har ændret sig.

Et bynært naturområde
20 kilometer syd for Århus ligger et bynært naturområde ved Odder bys nord
østlige udkant. Fra Odder by og syv kilometer ud i nordøstlig retning mod kys
ten strækker sig en dalsænkning, hvor naturen er varieret med tørre enge
længst mod syd og såvel våde enge som sumpområder længere mod nordøst.
Fra Nølev-siden løber Rævs Å gennem dalen, mens Odder Å kommer inde fra
Odder by. Åerne mødes før Assedrup og løber sammen ud i Norsminde Fjord,
også kaldet Kysing Fjord, der er udlagt som vildtreservat.
Området er specielt velegnet til jagt på ænder og vandfugle, som trækker op
i ådalen fra især Norsminde Fjord. Jagtformen er primært enkeltmandsjagt,
eller jagt i små grupper bestående af to-tre personer. Siden 1960’erne er antal
let af vadefugle i engene faldet, da færre lodsejere udsætter kreaturer, der af
græsser engene. Den mindre afgræsning af engene indebærer sammen med
oprensning af åerne, at fødegrundlaget for vadefuglene er blevet forringet. An
tallet af ænder og vandfugle er derimod relativt stabilt, hvilket kan hænge
sammen med regelmæssige oversvømmelser i engene. Oversvømmelserne er
blevet hyppigere siden 1960 på grund af øget braklægning samtidig med, at
dræningen af engene er blevet mindre effektiv. Den reducerede dræning er et
resultat af, at engene ligger brak, og landmændene derfor ikke har den store
interesse i at vedligeholde ådalsjorden til dyrkning.
Bestanden af rådyr er steget i takt med landbrugets mekanisering, der har
betydet en omlægning af dyrkningsmetoder til brug af større marker med spe
cialiserede afgrøder.1 Rådyr var sjældne i engene tidligere, men med omlæg
ningen af marker til hovedsageligt kornmarker, er fødegrundlaget for råvildtet
i dag sikret året rundt. Også bestanden af fasaner er gået frem, mens færre
roemarker betyder færre insekter til agerhønsene, og bestanden af agerhøns er
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derfor gået ned, ligesom antallet af harer er reduceret.2 Landbrugets mekani
sering og omlægning til mere specialiserede dyrkningsmetoder samt følgerne
af braklægning har dermed haft betydning for, hvilke vildttyper der findes i
ådalen i dag, og dermed hvilke jagtformer, der dyrkes i området.
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Naturens gaver
I landbrugssamfundets tid, hvor en stor del af befolkningen i Odder Ådal var be
skæftiget i landbruget, havde mange landmænd, husmænd, håndværkere og fis
kere et gevær hængende til at gå på jagt med. Jagten var for mange en naturlig
adspredelse og en naturlig del aflivet, og for jordejere, som landmænd, var jagten
endnu et udbytte af naturen. Det var ikke alle landmænd, der gik på jagt, men de
der gjorde, benyttede sig samtidig af muligheden for at se til afgrøder og dyr. Jag
ten foregik i det kendte arbejdsmiljø og var for mange en naturlig del af land
mandslivet.3 Vagn Mikkelsen fra gården Berthasminde i Assedrup er født her i
1938 og har boet og drevet landbrug på gården siden 1968. Han husker, hvordan
hans far i 1940’erne kunne holde øje med skovduer, når de pløjede marken. Arbej
det foregik med heste, og det tog lang tid at gå fra den ene ende af marken til den
anden. Tiden blev brugt til at holde øje med vildtet, og efter fyraften gik han gerne
ud med jagtbøssen på jagt efter duerne. Han fortæller, at »jagten var en del af til
værelsen og en naturlig del af dagligdagen«.

Fig. 2: Assedrup i Odder Ådal i 1940’erne. Øverst i højre hjørne ses gården Berthasmin
de, hvor Vagn Mikkelsen voksede op og fortsat driver landbrug. Foto: Odder Kommunes
Lokalhistoriske Arkiv.
Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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Fig. 3: En ung Erik Mildahl i spidsbuk
ser og lange støvler i 1955. Foto:
Privateje.

Odder Ådal er et godt eksempel på, hvordan jagten indtil 1960’eme var en in
tegreret del af landbrugskulturens livsform. Jægerne i Odder Ådal var i
1930’erne til 1960’erne ofte de lokale gårdmænd, der ejede engparceller her,
men ofte også selvstændige erhvervsdrivende og små håndværksmestre fra
Odder, som lejede jagtrettigheder. Den pensionerede murersvend Erik Mildahl,
der har boet i Odder hele sit liv, fortæller om, hvordan han sammen med sin far
gik på jagt i Odder Ådal i 1950’eme. Faderen Aksel Nielsen, der var karetma
ger i Odder, havde lejet en engparcel af en lokal gårdmand i ådalen ligesom
flere andre jagtinteresserede fra byen. Erik Mildahl fortæller om, hvem de
mødte på deres jagtture i ådalen: »Jeg kan især huske Kit Alfred, der var smed
12

i Odder, og købmand Frank Petersen, og så selvfølgelig S.P Ellemose, der havde
en gård iAssedrup«. Han mindes også andre Odder-borgere, som lejede parcel
ler i engene til at gå på jagt. Det var automobilforhandler Knud Sejersen, ba
ger Thomas Nielsen, produkthandler Emil Toft, frugtavler Jeppe Jeppesen og
'Bette Gunner’, der egentlig hed Gunner Rasmussen og arbejdede på en pro
duktionsvirksomhed.
I ådalen krøb jægerne i skjul og ventede på, at ænder og duer skulle komme
indenfor skudvidde. Gav det gevinst, var det et kærkomment middagsmåltid i
familien. Det var et supplement til kosten og en anden spise end det sædvan
lige. For den almindelige landmand eller håndværksmester gjaldt det ikke
overlevelsen at få vildt med hjem. Det gjorde det nærmere for den lille hus
mand, der gik på jagt, eller for fiskeren, når fangsten mislykkedes. Vagn Mik
kelsen fra Assedrup fortæller, at der i 1940’erne boede en arbejdsmand i lands
byen Assedrup, som gentagne gange blev taget på ulovlig jagt i skovene på de
omkringliggende landmænds jorder. Lokalbefolkningen vidste, at arbejdsman
den ikke gik på jagt af begærlighed men af nødvendighed, og den accepterede
derfor i en vis udstrækning den ulovlige jagt.

Fra landbrugs- til industrisamfund
I midten af 1900-tallet transformeredes Danmark fra et overvejende land
brugsland til et moderne industrisamfund. Indtil 1950’erne var Danmark et
karakteristisk landbrugsland, idet op til tre fjerdedele afjorden i Danmark var
landbrugsland, og i 1950 oversteg landbrugets andel af den samlede eksport
industriens med omkring 55 %. Samme år var 25 % af befolkningen i den er
hvervsaktive alder fortsat direkte beskæftiget i landbruget, ligesom en stor del
af beskæftigelsen i industrien indirekte var knyttet til landbruget gennem for
arbejdning af landbrugets råvarer.4
I løbet af 1950’erne og 1960’erne forandredes landbruget i retning af maskin
drift og effektivisering. Behovet for arbejdskraft i landbruget faldt, og der blev
gradvis færre landbrugsbedrifter. Samtidig slog industri- og velfærdssamfun
det igennem med flere arbejdspladser i byerne. Industriproduktionen steg
kraftigt og overhalede i starten af 1960’erne landbrugets andel af eksporten.5
De forrige årtiers flytning fra land til by fortsatte, og byerne voksede. Odder
bys industri- og handelsliv tiltrak arbejdskraft fra landområderne omkring
Odder, mens Århus som fremtrædende handels- og industriby i langt højere
grad var en magnet på befolkningen i selve Odder by og de nærliggende områ
der. Siden 1970’erne er antallet af industrivirksomheder i Odder faldet kraf
tigt, og byen og dens omegn har i dag i stigende grad fået karakter af forstad og
opland til Århus. Flere søgte arbejde og bosættelse i byerne, mens folketallet i
landdistrikterne faldt efter 1970’erne.6 Samtidig fandt færre personer beskæfLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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tigelse i landbruget, mens flere fik arbejde i industrien og handels- og service
fag. Fra 1970 til 1983 faldt andelen af beskæftigede i landbruget i Odder Kom
mune med 21%, mens andelen af ansatte i serviceerhverv steg med 47 %.7
Som i resten af landet fungerede lokalsamfundene i landområderne i Odder
Ådal tidligere både som bopæls- og arbejdssted for indbyggerne. Lokalsamfun
dene fungerede som en fælles organisme, hvor arbejdet på gårdene blev udført
af familie, karle og piger, ligesom man indbyrdes på gårdene hjalp hinanden
under for eksempel høsten og såning. Indbyggerne delte glæder og sorger i
hverdagslivet samt mødtes til sociale sammenkomster hos hinanden.8 Jagten
var en del af det sociale liv i Odder Ådal og blev ofte brugt som et afbræk i
hverdagen. Jens Jørgen Nielsen, født i 1951, er opvokset i Svorbæk nord for
Odder. Til dagligt arbejder han som distriktschef i et olieselskab, mens fritiden
ofte tilbringes i Tvenstrup Enge i Odder Ådal. Engene tilhører hans barndoms
hjem i Svorbæk, som han overtog i 1998. Jens Jørgen Nielsen fortæller, hvor
dan hans far i 1940’erne ofte gik på jagt: »En nabo kunne ringe og spørge, om de
skulle gå en tur søndag formiddag. De gik af sted, kom hjem kl. 12 og spiste
middagsmad, fik en middagssøvn, og så passede man sine dyr igen«. Jagten var
en del af søndagens adspredelser, der gjorde, at søndagen var anderledes end
de seks andre arbejdsdage.
På grund af det tætte fællesskab i Odder Ådal kendte lodsejerne jægerne,
der kom i ådalen, ligesom jægerne som regel kendte hinanden og hinandens
gæster på jagten. Det var ilde set, hvis jægerne glemte at sige goddag til land
manden eller undlod at gå ind til landmanden, som de lejede jagt hos, for at få
en kop kaffe. Kontakten mellem lodsejer og jæger kunne også foregå via tjenes
ter, hvor jægeren, der lejede jagtretten hos en landmand i ådalen, kunne hjæl
pe. Erik Mildahl fra Odder fortæller, at han og hans far fik lov til at gå på jagt
på gårdejer A. Laursens jord i Odder Ådal for til gengæld at rense åen og slå
græsset i engene en gang om året. Da Århus Amt i 1970’erne overtog opgaven,
lød aftalen mellem landmand og jægere i stedet på en hel flaske brændevin for
at gå på jagt. Erik Mildahls far hjalp også gårdejer Laursen ved andre lejlighe
der, som for eksempel da han blev tilkaldt for at skyde en ræv, der var gået løs
på Laursens høns.
Med færre produktionsejendomme tilbage i lokalsamfundene er det sociale
liv ændret. I Odder Ådal er de fleste udearbejdende i dag og bruger hovedsage
ligt hjemmet i ådalen til bopæls- og fritidsområde. Behovet for socialt samvær
dækkes i dag i flere sammenhænge - såsom job, fritid, familie og venner - end
tidligere. Det geografiske råderum, der muliggør andre sociale kontakter, er
blevet udvidet. Samtidig er der blandt beboerne i ådalens lokalsamfund sket
en øget fremmedgørelse. Naboer kender ikke nødvendigvis hinanden. I land
brugssamfundets tid, hvor fællesskabet i ådalens lokalsamfund var tæt, var
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Fig. 4: Karetmager
Aksel Nielsen fra
Odder med en ræv
skudt for gårdejer A.
Laursen i Tvenstrup
Enge i 1967. Foto:
Privateje.

det vigtigt at kende dem, man udlejede jagt til. Ofte var det vigtigere at kende
jægerne personligt, end hvad prisen for jagtlejen var. I dag er økonomien i ud
leje af jagtrettigheder blevet en væsentlig indtægtskilde for lodsejere, og det
gør - sammen med en øget fremmedgørelse - at mange jægere i dag må leje
jagt for dyre penge. Vagn Mikkelsen fra Assedrup går i dag ikke længere selv
på jagt og udlejer jagtretten til både lokale fra Odder, men også til jægere langLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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vejs fra. Den højestbydende jæger får ofte jagtretten på jorderne. Formanden
for jagtkonsortiet 'Karensminde’ i Odder Ådal Ejnar Nygaard fra Odder fortæl
ler om vigtigheden af, at jægerne orienterer lodsejeren, der udlejer jord til jagt,
om jægernes aktiviteter. Det er nødvendigt for at opretholde den gode kontakt
med lodsejeren og sikre fornyelse af kontrakter om leje af jagtrettigheder frem
over. Det er i dag blevet vigtigere end tidligere, da efterspørgslen på jagtområ
der er steget, mens udlejere af områder til jagt er blevet færre.

Fritidsaktiviteter i centrum
Med landbrugets nedgang og stigningen i antallet af pendlere blandt indbyg
gerne i Odder Ådal har værdien af naturen i området ændret sig - en tendens
der ses over hele landet i landområderne. Fritidsaktiviteter er kommet i cen
trum, og forjagten gælder det for såvel fastboende som tilrejsende jægere, der
enten lejer jagtretten af en lokal lodsejer eller bliver inviteret med på jagt af
nogen, der har jagt i ådalen, at jagten er blevet en aktivitet for fritidslivet.
Fritid er et forholdsvis nyt begreb. Indtil 1919-20 eksisterede der ingen lov
reguleret arbejdsdag i Danmark, og den gennemsnitlige arbejdsdag lå for de
fleste på 11-12 timer seks dage om ugen. Fagbevægelsen kæmpede i mange år
en sej kamp for at nedsætte arbejdstiden, men først i januar 1919 indgik ar
bejdsgiverforeningen og fagbevægelsen i København den første aftale om en
8-timers arbejdsdag.9 Med den faste arbejdstidsbestemmelse om 8 timers ar
bejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile blev der tid til fritid. Fritiden blev til
gængelig for alle samfundsklasser i Danmark, og med en øget velfærd i den
danske befolkning fra 1960’erne og fremefter, var der penge tilovers i hushold
ningen til forbrugsgoder. Og fritidsaktiviteterne blev gradvis øget. Sport og
idræt fik en fremtrædende plads i fritidslivet sammen med alskens andre til
bud. Interessen for rekreativ naturbrug, herunder jagt, steg også. Fritiden blev
synliggjort, idet fritidsaktiviteterne lå udenfor hjemmets rammer. Tidligere
foregik fritidsaktiviteter indenfor det professionelle arbejdslivs rammer.10
Brugen af fritiden er blevet et individuelt valg. Forbrugersamfundet giver
mulighed for at vælge mellem forskellige varer eller forskellige livsstile. For
hovedparten af den danske befolkning spiller sociale og økonomiske problemer
ikke længere en altafgørende rolle. Der er derfor sket en gradvis ændring af de
eksisterende værdier og målsætninger i samfundet. Den enkeltes personlige
værdinormer er kommet i centrum, hvor trivsel og tilfredshed spiller en stadig
større rolle.11 Michael Alber, født i 1965 og opvokset i Esbjerg, arbejder som
socialrådgiver på en skole i Århus. I 2005 flyttede han med sin kone og børn fra
Århus til Assedrup i Odder Ådal. Til huset hører et mindre jagtområde, og Mi
chael Alber går ofte på jagt. Han beskriver jagten som en del af hans valg af
indhold i sit liv. Han mener, jagten er indbegrebet af livskvalitet: »Jagten er
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den ene halvdel af mig. Jeg har det familiemæssige, det sociale og arbejdslivet
og forpligtigelserne der. Jeg har malet billeder, lavet musik og så videre, men det
gælder om at finde det rigtige. De fleste lever jo i en meget iscenesat hverdag, så
det gælder om at vælge hvilken scene, vi har lyst til at være på i fritiden. Hvis
man skal være autentisk, skal man leve og gøre det, man vil. Det gælder om at
finde det, der er rigtigt for en selv«. Jagten vælges aktivt til blandt et enormt
udbud af forskellige fritidsaktiviteter, og jagten bruges af mange til at vise,
hvem man er. Jagten er en del af identiteten.12

Rekreativ naturbrug
Jægerne i Odder Ådal er fortsat hovedsageligt fra Odder og omegn, men der
kommer også jægere langvejs fra. Mange af jægerne kommer fra byerne. Ifølge
en landsdækkende undersøgelse fra år 2000 bor under 37 % af jægerne i Dan
mark i områder, der defineres som landdistrikter. 13 Flertallet af nutidens jæ
gere bor altså i byområder og tager ud i et andet miljø end hverdagens for at gå
på jagt. Undersøgelsen viser endvidere, at kun 27 % af jægerne i dag er selv
stændige erhvervsdrivende, hvoraf 12% er beskæftiget indenfor land- eller
skovbrug. De fleste jægere, over 50%, er lønmodtagere i den private sektor.14
Hermed er andelen af jægere med rødder i landbrugskulturen faldet stærkt
siden landbrugssamfundets tid, hvor hovedparten af jægerne direkte eller in
direkte havde tilknytning til landbrugserhvervet. Formanden for jagtkonsor
tiet ‘Karensminde’ i Odder Ådal Ejnar Nygaard fortæller, at medlemmerne af
jagtkonsortiet kommer fra meget forskellige erhverv. Ud af ti medlemmer er
tre lønmodtagere i det offentlige, fem ansat i det private erhvervsliv, og to er
selvstændige håndværkere. Jægerne i ådalen er altså ikke længere hovedsage
ligt tilknyttet landbrugskulturen som tidligere, og engene i Odder Ådal er der
for et yndet mål for jægere med såvel landbrugsfaglig som anden erhvervs
mæssig, social og miljømæssig baggrund. I landbrugssamfundets tid, hvor de
fleste direkte eller indirekte var tilknyttet landbrugskulturen, var jagten i
ådalen forenet med det miljø jægerne var i, hvor de fleste jægere i ådalen i dag
kommer fra eet miljø og skal opleve i et helt andet.
Kendetegnende for jægerne i Odder Ådal i dag er, at de hovedsageligt bruger
jagten som en fritidsfornøjelse og nyder den rekreative brug af naturen. Jens
Jørgen Nielsen fra Svorbæk går ofte på jagt i ådalen. Han fortæller, at »rekrea
tionen ved at gå på jagt er væsentlig. Rekreationen ved at komme ud og glæde
sig over landskabet, naturen og det, der sker i naturen, er lige så god, som hvis
du kommer slæbende hjem med tre ænder. Det at opleve og være en del af natu
ren, at være den blinde passager, det er en af de største værdier ved jagten«.
Ifølge den landsdækkende undersøgelse fra år 2000 mener over 70% af jæger
ne i Danmark, at det er ‘uden betydning’ at nedlægge vildt, mens hen ved 85 %
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Fig. 5: Frokost på en afjagtkonsortiet 'Karensminde's fællesjagter i 2002. Foto: Privat
eje.

af jægerne angiver naturoplevelsen omkring jagten som en afgørende faktor.15
Fremhævelsen af naturoplevelsernes betydning og den mindre tillagte betyd
ning af at skyde vildt afslører, at jagten for mange landet over i dag altoverve
jende er blevet en fritidsbeskæftigelse.
Jagten har bevaret sin betydning, men på et andet plan end tidligere. Jag
tens formål er overordnet set fortsat at nedlægge vildt og benytte kødet fra
jagtudbyttet som en værdsat afveksling fra kødet fra industrielt opdrættede
dyr. Også flåningen eller plukningen af vildtet samt tilberedningen af vildtet
anses som en stor del eller forlængelse af jagtoplevelsen. For Michael Alber fra
Assedrup er kendskabet til vildtets oprindelse i naturen også vigtig sammen
med viden om kødets økologi.
Fritidsjægeren går først og fremmest på jagt for at nyde naturen. Jens Jør
gen Nielsen fra Svorbæk fortæller om oplevelserne i naturen: »De fleste gode
oplevelser får du ikke ved at skyde, dem får du faktisk mange gange uden at
skyde. En aften, hvor du kan gå en tur med en riffel over nakken og en kikkert,
18

kan du måske finde en rævegrav med et kuld ræve, der leger udenfor eller finde
en rå, der går med et par lam i en brakmark og kigge på dem en times tid. Det
kan jo redde en aften, eller give den oplevelse man egentlig søger«.
Oplevelserne i naturen bruges af mange jægere landet over til at finde en
modvægt til hverdagens arbejdsrutiner.16 Jagten gør det muligt at få oplevelser
i et andet miljø end hverdagens. Jens Jørgen Nielsen fra Svorbæk og Michael
Alber fra Assedrup nævner afkoblingen fra hverdagen som en afgørende årsag
til, at de går på jagt. Michael Alber fortæller: »Efter en lang dag på arbejde,
med børn og familie og et hus, der skal renoveres, så kører det indre pendul der
udaf. Men når jeg kommer ud i naturen, kan jeg få pendulet til at stå i lod. Og
det er vigtigt. To timer nede i engen, så kan jeg køre to måneder til på arbejde.
Det lader batterierne op«. Jagtens funktion som afstresning og afkobling er alt
så et væsentligt element for jægerne i ådalen i valget af jagt som fritidsinte
resse.

Jagtens udfordring
Nedlæggelsen af vildt er som beskrevet tidligere for jægerne i Odder Ådal fort
sat essentielt i jagten, hvor det er blevet vigtigere, hvilket vildt det er.17 Mi
chael Alber fra Assedrup fortæller, at »det da er dejligt at få noget på tasken.

Fig. 6: Tvenstrup Enge en septembermorgen i 1988. Foto: Privateje.
Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1

19

Fig. 7: Murersvend Erik
Mildahl fra Odder med en
nedlagt råbuk i 1996. Foto:
Privateje.

Men jeg har nok haft mulighed for at skyde tre gange så meget råvildt, som jeg
har gjort. Det er noget med at udpege det rigtige stykke vildt og gå efter det«.
Trangen til at gå på jagt er altså en anden hos jægeren i ådalen i dag end i
1930’erne til 1960’erne.
Vagn Mikkelsen fra Assedrup fortæller, at da hans far gik på jagt i ådalen i
1940’erne, skød han gerne en hare, der sad stille på marken. Det er i dag en
uskreven lov, at jægere ikke skyder en hare i sædet. Man skyder kun en hare,
når den er i løb. Haren er dermed sværere at ramme, hvilket kræver mere af
20

jægeren. Det er et udtryk for, at udfordringen ved jagten i dag ligger i at måle
jægerens egne evner overfor vildtets skarpe sanser. Selve drabet er derimod en
biting.18 Vagn Mikkelsen fra Assedrup fortæller om spændingen ved jagten:
»Når man står der i skjulet og venter på vildtet. Forberedelsen og overraskelsen
over, hvor haren kommer. Oplevelsen ved at se vildtet komme imod sig og bruset
af adrenalinen, når man sigter og rammer«.
Jagten på trofæet eller det rigtige stykke vildt vinder også frem i ådalen.
Med mekaniseringen af landbruget, der har betydet en omlægning i dyrknings
metoder til større marker og specialiserede afgrøder, har arealer med korn
marker vundet kraftigt frem.19 Fødegrundlaget for råvildt er dermed sikret
året rundt, og bestanden af råvildt er steget. Indtil 1960’erne var råvildt sjæl
dent i ådalen, men i dag findes en solid bestand her. Flere jægere går derfor på
bukkejagt i ådalen, hvor jægerne tidligere hovedsageligt gik på jagt efter andeog vandfugle. Øget trofæjagt kunne tyde på en større individualisering, hvor
jægeren søger at skyde det rigtige stykke vildt, og trofæet kan fremvises som
symbol på jægerens jagtmæssige færdigheder.
Afprøvningen af jægerens sanser kan for nogle ses som en form for sport,
men flere jægere fra ådalen afviser, at jagten er en sport, da de ikke skyder
vildt for konkurrencens skyld. Ejnar Nygaard, der er formand for jagtkonsor
tiet ‘Karensminde’ i Odder Ådal siger, at »jagten ikke er en sport, for sport er
noget med konkurrence, og det er det ikke. Det er for at se og skyde vildt. Det er
jagtoplevelsen. Og du får frisk luft og er sammen med gode venner. Og du har
jagtens spænding, hvor det er en ny oplevelse hver gang. Det gør ikke noget, at
der ikke ligger tre rækker vildt, når vi er færdige. Det er ikke en sport men en
hobby«. Jagtkonsortiet har derfor regler forjagten, der begrænser skydningen
på vildt. Skyder en jæger en råbuk, skal han vente en måned, førend han må
skyde endnu en råbuk. Jagten er iscenesat og kontrolleret, så jægerne ved,
hvor meget og hvilket vildt der må skydes og ikke skydes. Ifølge Michael Alber
fra Assedrup er der en forpligtigelse overfor naturen. Denne forpligtelse er net
op årsagen til, at jagten ikke er en sport. Jagten foregår i naturen og på natu
rens præmisser, hvor megen traditionel sport ikke er forbundet med naturen
men med indendørs træningslokaler eller sportsarenaer indrettet til sportens
udøvelse og konkurrence.20

Socialt samvær
Vagn Mikkelsen fra Assedrup fortæller, hvordan hans far, der gik på jagt i åda
len i 1930’erne og 1940’erne, ofte gik på jagt med de samme to-tre personer. De
var jagtkammerater, der delte den fælles interesse i naturen. Ofte kom kam
meraterne fra det samme lokalsamfund i ådalen og havde som regel arbejdsliv
og lokalsamfund til fælles ud over jagtinteressen.
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Også i dag betyder fællesskabet på jagten meget for jægerne. Ifølge en lands
dækkende undersøgelse foretaget i 2000 er det sociale fællesskab med ligesin
dede en væsentlig årsag til jægeres medlemskab af landets jagtforeninger.21
Jens Jørgen Nielsen fra Svorbæk nævner ligeledes det sociale samvær som en
væsentlig årsag til at mødes på jagter: »En væsentlig del af at gå på jagt er det
sociale islæt. Det sociale samvær, omgangen med venner og bekendte og folk, du
hygger dig sammen med, er et væsentligt element. Der er en rå, men hjertelig
tone, når vi er sammen, hvad enten man går til hundetræning, skyder lerduer
eller går på jagt. Der er en gemytlig tone imellem os«.
Vigtigheden af det sociale samvær ses også i, hvordan jagtkonsortiet ‘Karensminde’ i Odder Ådal optager nye medlemmer. Kun ved at kende nogen i
konsortiet i forvejen, kommer man i betragtning som nyt medlem. Derudover
kommer potentielle medlemmer med på jagt på prøvetid i et år, førend de er
fuldgyldige medlemmer. Man sikrer sig, at det nye medlem falder ind i grup
pen såvel som jæger og socialt.

Fig. 8: Familiedag i Odder Jagtforening i 2001. Jægernes familiemedlemmer inviteres
med som observatører på jagten, ligesom de kan se frem til hygge i jagtens indlagte pau
ser og sociale stunder. Foto: Privateje.
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Jagtens udstyr
I midten af århundredet havde få bil, og turene ud i engene i Odder Ådal fore
gik oftest på cykel. Havde jægeren hund, løb den ved siden af cyklen. Ved træk
jagt satte jægerne sig stille i kanten ved åen og ventede på, at ænder og duer
skulle dukke op i horisonten. Det var en stille jagt, hvor jægeren faldt i ét med
naturen og landskabet, deraf udtrykket »den grå jæger«.22
Jagten faldt gerne ind i en rytme med dagligdagen. De fleste jægere gik på
jagt om søndagen, der for mange var den eneste fridag om ugen. Når gudstje
nesten i kirken var overstået, var det tid til jagt. For landmanden skulle røgtningen af dyrene også passes ind.
Jægeren trak gerne i spidsbukser, der blev snøret til ved underbenet, og
lange støvler, der nærmest lignede ridestøvler. På overkroppen var en varm
trøje eller anorak det typiske antræk. Tøjet var ikke vandtæt. Det skulle være

Fig. 9: Murersvend Erik Mildahl fra
Odder i spidsbukser og lange støvler
1959. Uden på jagttasken hænger to
gråænder, en skovdue og to hvidklirer.
Foto: Privateje.
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praktisk anvendeligt til formålet, men ofte gik jægeren af sted i tøj, der var
lidt pænere end til hverdag. Mange gange havde jægeren også en taske til
patroner og lignende, og uden på tasken havde de fleste en galge af metal til
at sætte fuglevildtets hoveder fast i. Hertil havde jægeren selvfølgelig jagtbøs
sen.
Levefoden var beskeden hos landmænd, husmænd og fiskere, og pengene
rakte ofte ikke til investeringer i nyt jagtudstyr og lignende. Adgangen til jagt
udstyr i form af våben og ammunition var derfor begrænset.
Med industri- og velfærdssamfundets udvikling fandt flere beskæftigelse i
byerne, og levefoden steg. Flere fik råd til at købe nyt jagtudstyr. I dag skal tø
jet stadig være praktisk, men udvalg og materialer har ændret sig markant.
Gummistøvlerne er for nogle skiftet ud med vandtætte snørestøvler, og buk
serne er lange og fabrikeret i vandafvisende stof. Også den klassiske grønne
farve på beklædningen er udviklet til at omfatte camouflagefarver. Vildtet
transporteres i dag gerne hjem i bilens bagagerum, ofte i firehjulstrækkere, og
jagttasken og galgen er skiftet ud med en plasticpose eller lignende. Prisen for
moderne jagtudstyr er i dag en helt anden end for 50 år siden. Også prisen for
at leje jord til at drive jagt har ændret sig markant, ligesom mange jægere be
taler mange penge for at komme med på jagter overalt i landet og i udlandet.
En landsdækkende undersøgelse fra 2000 har vist, at jægere i dag i gennem
snit bruger omkring 12.000 kroner om året på at gå på jagt. Der er udgifter til
jagtudstyr samt våben og ammunition, jagtleje, hund, rejseomkostninger samt
udgifter til den årlige obligatoriske jagtprøve.23
På grund af høje udgifter til jagtleje går flere jægere i dag sammen i jagtfor
eninger, jagtkonsortier eller private jagtselskaber for at betale jagtleje. Jagt
konsortiet ‘Karensminde’ i Odder Ådal køber sig til jagtleje i ådalen gennem
fællesøkonomi. De arrangerer ofte jagter sammen og går sammen på jagt.

Jagtens ændrede betydning
I landbrugssamfundets tid var jagten i ådalen som beskrevet først og fremmest
knyttet til landbrugskulturen og indgik ofte i landmandslivets livsform, hvor
jagten var en naturlig del af hverdagen samtidig med, at jagten var en adspre
delse og fornøjelse. Jægerne skelnede ikke synderligt mellem arbejde og fritid.
I 1950’erne og 1960’erne forandredes landbruget i retning af maskindrift og
effektivisering. Der blev således gradvis færre landbrugsbedrifter. Samtidig
slog industri- og velfærdssamfundet igennem med flere arbejdspladser i byer
ne, og Odder og Århus ekspanderede. I perioden steg interessen for rekreativ
naturbrug, herunder jagt, hvorved andre end den traditionelle jæger tilknyttet
landbrugskulturen fik smag forjagten. Jagten blev en fritidsinteresse for man
ge, og udøvelsen blev en udflugt til nye rammer for gode oplevelser.
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Naturoplevelsernes betydning og den mindre tillagte betydning af at skyde
vildt afslører, at jagten for mange i dag er blevet en fritidsbeskæftigelse, hvor
motivet for jægeren er ændret. Jagten har således bevaret sin betydning i åda
len, men på et andet plan end tidligere. Fritidsjægeren går først og fremmest
på jagt for at nyde naturen, for at finde en modvægt til hverdagens arbejdsru
tiner i den naturfremmede civilisation og for at være sammen med ligesindede.
Ydermere er kun en lille del af befolkningen i ådalen i dag beskæftiget inden
for landbrugserhvervet, hvor jagten som fritidsaktivitet traditionelt har ud
spundet sig i samme miljø som beboelses- og arbejdslivet i landbrugssamfun
det. De fleste jægere bevæger sig derfor ud i et andet miljø end hverdagens, når
de går på jagt i dag.
Jagten i Odder Adal er et eksempel på, hvordan jagten er ændret fra hoved
sageligt at være tilknyttet landbrugskulturen til at være en solid fritidsbe
skæftigelse for jægere fra både land og by med forskellig erhvervsmæssig bag
grund. Denne udvikling er ikke kun foregået i Odder Ådal i den beskrevne
periode, da der kan ses lignende tendenser i resten af landet. Fællestræk ses
også ved udviklingen i jagtformer, holdninger til jagten og jægernes selvforstå
else.
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Kilder

Research til artiklen bygger hovedsageligt på ni interviews foretaget i tids
rummet maj til juli 2006 med jægere, der fortæller om fædre eller slægtninge,
der har drevet jagt i engene i Odder Ådal i 1930’erne-1950’erne, samt jægere
der driver jagt i engene i dag. Interviewpersonerne er ligeledes udvalgt efter
forskelle i erhvervsstruktur, alder og udøvere af jagt. Hvor ikke andet er angi
vet, bygger teksten på interviewmaterialet. Udskrifter af interviewmaterialet
findes på Odder Museum.
Interviewpersoner

Michael Alber, Assedrup, 41 år, socialrådgiver.
Ejnar Nygaard, Odder, 64 år, pensioneret taksator og politibetjent.
Jan Gregersen, Odder, 60 år, tidligere politikommissær.
Niels Holden, Synnedrup, 72 år, pensioneret leder af korn- og foderstofforret
ning.
Vagn Mikkelsen, Assedrup, 68 år, gårdejer.
Bjarne Nielsen, Højbjerg, 75 år, pensioneret tegner.
Jens Jørgen Nielsen, Svorbæk, 51 år, distrikschef for olieselskab.
Erik Mildahl, Odder, 65 år, pensioneret murer.
Bent Willumsen, Mårslet, 70 år, Formand for Odderegnens Jægerforbund.
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Summary

Today, people who go hunting in the Odder valley between Odder and Århus
perceive hunting purely as a pastime and as a form of recreation. Their shared
interest in hunting brings together people with different occupations from both
town and country. It has not always been like this. Until approximately 1960,
hunting in this valley was primarily linked to farming culture.
Until then, an interest in hunting was pursued within a working environ
ment, but since the development of industrial and welfare society hunters no
longer necessarily have roots in this farming culture. Contemporary hunters
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therefore move into surroundings that are different to their professional wor
king environments when they go out into the countryside - just as ways of
hunting and reasons for going hunting have also changed. This change has not
only taken place in the Odder valley; a similar tendency can be seen over the
whole country. The same tendency can also be seen in the change in types of
hunting, attitudes to hunting and hunters’ self-perception.
When Denmark was an agricultural society, hunting in the valley was main
ly part of farming culture, and was part of a farmer’s way of life, in which hun
ting was simply a natural element of everyday life and also a form of recreation
and source of pleasure. Hunters did not particularly distinguish between work
and leisure. During the 1950s and 1960s the agricultural sector moved towards
mechanisation and rationalisation. The number of farms therefore gradually
declined. At the same time, more jobs became available in towns due to the
development of Denmark’s industrial and welfare society, and both Odder and
Århus expanded. During this period, the interest in recreational use of the
countryside increased - including hunting - as a result of which other people
than the traditional farmer/hunter developed a taste for going hunting. Hun
ting became a leisure interest for lots of people, and practising it meant a trip
out into new surroundings to have a good time.
The importance of experiencing the countryside, and the reduction in a de
sire to actually shoot game, shows that hunting for many people has become a
leisure activity, in which the hunter’s motivation has changed. Hunting itself
has therefore retained its significance in the Odder valley, but in a different
way to earlier times. Leisure hunters go hunting primarily to enjoy the coun
tryside, to find something to counterbalance everyday work routines in a civili
sation cut off from the natural world, and to be together with like-minded peo
ple. In addition, only a small proportion of the population of the valley are
employed in agriculture today, in which hunting as a leisure pastime was part
of the environment in which they lived and worked in an agricultural society.
Most hunters today therefore enter a different set of surroundings than their
normal everyday environment when they go hunting.
Research for this article was based mainly upon interviews with hunters re
lating stories about their fathers or relatives who went hunting in the mea
dows in the Odder valley from the 1930s to the 1950s, plus people who go hun
ting in the same place today. The people interviewed were chosen on the basis
of differences in occupation, age and types of hunting. The statements in the
interviews have been compared with national surveys of changes in hunting
during the 20th century, in particular Hans Peter Hansen’s sociological survey
‘Hunting in Denmark in the year 2000’.
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Martin T.H. Bork

De udvalgte og de fravalgte
- sociale relationer i et landsogn 1800-1850
belyst gennem fadderskaber
Vi ved i realiteten meget lidt om de herskende normer blandt landbosamfundets
mennesker i tiden lige efter udskiftningen. Den traditionelle forskning i landbo
samfundet har koncentreret sig om økonomiske og socialøkonomiske spørgsmål,
mens spørgsmål om hverdagsliv og kultur er ladt tilbage. Artiklen1 søger med
en historisk-antropologisk tilgangsvinkel at belyse, hvordan normerne for rigtig
og forkert livsførelse var i et landsogn i første halvdel af 1800-tallet. Med oplys
ninger om fadderskaber til dåbsbørn som hovedkilde forsøger forfatteren at ka
rakterisere de udvalgte og de fravalgte i sognet ved at supplere med kvalitative
oplysninger på individniveau fra forskellige kilder.

Natten til den 25. november 1818 brændte Christen Pedersen Scheelunds ud
flyttede gård i Hanerup by i Nr. Jernløse Sogn ved Holbæk på Vestsjælland.
Ifølge afhøringen i retten var Scheelund vågnet klokken tre om natten for at se
til sin syge hest, da han blev mødt af en lugt af røg.2 Hurtigt fik han vækket sin
kone, tre børn og tjenestefolk, og de nåede lige at rede sig ud på marken med
nogle få ejendele, før den stærke sydøstenvind på trods af den kraftige regn
spredte ilden til alle gårdens fire længer. Ilden kunne sikkert ses fra alle Nr.
Jernløse Sogns fem byer og i hvert fald af Hanerups øvrige beboere, som boede
nogle få hundrede meter fra den brændende gård. Den første på brandstedet
var imidlertid skolelærer Petersen, som boede i tjenesteboligen på Nr. Jernløse
bys marker, og som måtte løbe en halv kilometer tværs over de regntunge mar
ker for at nå frem til gården. Langt senere kom tømrer Liebing, som var ven af
familien og boede på en halvgård i Regstrup over to kilometer nordøst for den
brændende gård. Da han ankom, var hele gården i lys lue, og han undrede sig
over, at kun 8-10 mennesker var kommet til undsætning - heraf kun én fra
Hanerup, nemlig brandfogeden. Alle andre glimrede ved deres fravær. I forbin
delse med rettens undersøgelse af branden kunne ingen give et bud på, hvor
dan ilden var opstået. Lige bortset fra skolelærer Petersens tjenestepige, som
mente at have set en mørk skikkelse løbe væk fra gården over gårdmand Ole
Olsens marker.
Det er min opfattelse, at sagen om Scheelunds brændende gård i kombina
tion med andre kilder kan give os indsigt i familiens sociale placering i sognets
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uformelle sociale system og dermed kan fortælle os om de normer til rigtig og
forkert livsførelse, som var fremherskende i datidens landbosamfund. Det er
med andre ord en ramme for den forståelse, landboerne havde af hinanden,
som skal belyses gennem den sociale og kulturelle praksis hos en bestemt
gruppe mennesker, nemlig beboerne i Nr. Jernløse Sogn i første halvdel af
1800-tallet. Nok er undersøgelsen koncentreret omkring befolkningen i et
landsogn med ca. 800 mennesker, men den foregår blandt en befolkningsgrup
pe, som udgjorde hen ved 80% af landets befolkning i denne periode.
Spørgsmålet om landboeres sociale relationer og syn på hinanden har især
været undersøgt af etnologen Palle O. Christiansen, som har karakteriseret tre
bondetyper, som han kalder fatalisterne, de stille og de stræbsomme.3 Selvom
de stræbsomme og fatalisterne var hinandens modsætninger, var de også hin
andens forudsætning. De stræbsomme lejede jord af fatalisterne, og kunne på
den måde øge deres kvægbestand og kornudbytte. Omvendt måtte fatalisterne
tåle, at de stræbsomme udnyttede dem, for at de kunne leve deres eget fatali
stiske liv, hvor druk, gilder og munterhed var formålet med livet. Mens det for
de stræbsomme gjaldt om at betale skatter og landgildeydelser så hurtigt som
muligt, for at holde sig fri af godsets overvågning, så betragtede fatalisterne
afgifterne som noget, de skulle betale så lidt af som muligt, for at kunne for
nøje sig mest muligt for den rest, der måtte blive tilbage. Det medførte, at de
ofte kom i restance til godset, og måske i sidste ende blev afsat fra gården.
Christiansens pointe er, at et lille landbosamfund ikke var et homogent solida
risk fællesskab, men også kunne være et modsætningsfyldt fællesskab præget
af interessekonflikter. Nærværende artikel bidrager til en forståelse af måder
at være landbo på kort efter landboreformeres opløsning af det traditionelle
landsbyfællesskab.
Spørgsmålet om landboernes forståelse af hinanden og deres omgivelser un
dersøges også af historikeren Peter Henningsen. Henningsen har med inspira
tion fra etnologien og den internationale antropologi forsøgt at forklare ratio
nalet hos ældre tiders bønder gennem en kognitiv fortolkning af deres
kulturelle verdensopfattelse.4 For samtidens elite, og for så vidt også ud fra
nutidens almindelige opfattelse, opførte bønderne sig irrationelt, og ville ikke
deres eget bedste. De stræbte ikke, forbedrede ikke deres jorder, og var i det
hele taget reaktionære og traditionsbundene.
Bondens forestilling var, at alle goder kun eksisterer i en begrænset mæng
de, og at denne mængde altid er for lille til at dække alles behov. Konsekvensen
af denne verdensopfattelse var en bestemt adfærd hos bønderne. Enhver tileg
net rigdom hos en bonde måtte nødvendigvis være på bekostning af en anden.
Dertil kom, at rigdom kun kunne tilkomme en bonde ved held eller uhæderlig
hed. Under overfladen i landsbyfællesskabet var der derfor en konstant kamp
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om de begrænsede ressourcer, hvorfor det sociale fællesskab ikke var præget af
harmoni og kollektivisme. Kampen om de begrænsede ressourcer førte para
doksalt nok til, at alt forblev i balance og faste rammer på overfladen, for
stræbte man eller på anden måde skilte sig ud, blev andre mistroiske og ond
sindede: »Den konstante bekymring for, hvad de andre tænkte om én, førte til, at
bonden og bondefamilien stræbte efter enshed i alt fra væremåde til klædedragt,
fra boligindretning til dyrkningsmetoder, da det gjaldt om aldrig at skille sig
ud fra de andre. «5 Denne forestillingsverden mener Henningsen var udbredt
hos danske bønder helt frem til 1850’erne.
Det er mellem disse to syn på landbosamfundets mennesker, denne undersø
gelse bevæger sig. Kan der spores en mere moderne forståelse til det at være
landbo, som hos Christiansens stræbsomme bønder, eller var der snarere tale
om videreførelse af en mere traditionel opfattelse af hinanden og sine opgivel
ser som hos Henningsen?

Nørre Jernløse Sogn
Undersøgelsen er lagt i et på mange måder ganske almindeligt landsogn bestå
ende af fem landsbyer, nemlig den største, kirkebyen Nr. Jernløse, og så Regstrup, Dramstrup, Hanerup og endelig den mindste by Nørup. 1 1787 boede der
i sognet 575 indbyggere. Dette tal var ikke steget i folketællingen fra 1801,
men i de efterfølgende folketællinger steg antallet, så der ved periodens slut
ning omkring 1850 var 850 indbyggere.
Fire af de fem byer hørte under Løvenborg gods, hvis godsarkiv er et af de
mest omfangsrige og velbevarede i Danmark. Der er en høj grad af kontinuitet
i de bevarede kilder, ikke mindst fordi bønderne forblev fæstere under godset
langt op i sidste halvdel af 1800-tallet. Knabstrup gods, som ligger i nabosog
net Sønder Jernløse, ejede fæstegårde og huse i Dramstrup by samt enkelte
huse i Nr. Jernløse. Bidstrup gods under Københavns Magistrat ejede enkelte
gårde og et bolsted i Hanerup.
Den formelle socioøkonomiske fordeling mellem beboerne i gårde og huse i sog
net dækkede over store sociale og økonomiske forskelle inden for de enkelte grup
per. Såvel hos nogle gårdmænd som hos nogle husmænd boede et antal indsidde
re, som vel nok hørte til samfundets dårligst stillede. Hertil kom tjenestefolk, som
stort set kun fandtes på gårdene, og som ofte befandt sig i en position på vej til at
danne eget hushold. Selv hos gruppen af gårdmænd, som var den bedst stillede
gruppe, var der store økonomiske forskelle. Disse forskelle kom til udtryk blandt
andet gennem deres gæld til godset. I den behandlede periode var det dog sjæl
dent, at bønder blev sat fra fæstet på grund af restance.
Teksten herunder handler om specifikke individer og landsbyer i et sogn,
men den gør det med henblik på en forståelse af generelle sammenhænge. Jeg
Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1

31

Fig. 1. Nr. Jernløse Sogn. Sognet bestod af fem landsbyer, hvoraf Nr. Jernløse var den
største. Her lå kirken. Sydvest for Nr. Jernløse lå de såkaldte Bankehuse - en række hus
mandssteder med jord, som blev oprettet i forbindelse med udflytningen på en nedlagt
gårds jorder. Det samme gør sig gældende for Kobbelhusene nordvest for Rejstrup. Minoreret sognekort 1:20.000 tegnet ca. 1816. Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

studerer ikke sognet for at afdække den lokale historie, men derimod studerer
jeg i sognet, fordi det ofte er på det konkrete og specifikke niveau, vi kan fange
detaljer og det uudtalte, som kan udsige noget alment.6
Vi skal i det følgende først præsenteres for kirkens betydning for udveksling
af social status. Her udspillede sig manifestationer, som afspejlede det aktuelle
statusforhold i lokalsamfundet - blandt andet ved dåbsceremonien. Måden at
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vælge faddere på var, som vi skal se efterfølgende, en afvejning af en lang ræk
ke faktorer. I sidste ende var det et spørgsmål om den enkeltes tilknytning til
fællesskabet og dennes sociale praksis. Vi skal se eksempler på ekskluderede
og inkluderede af det sociale fællesskab i sognet.

Kirken som central arena
Kirken i Nr. Jernløse var som i de fleste andre danske sogne et betydningsfuldt
mødested for områdets befolkning. Herfra fik kirkegængerne, foruden det
kristne budskab, blandt andet oplysninger om nye forordninger og andre be
kendtgørelser, som havde indflydelse på det daglige liv. Kirken dannede også
rammen om mærkedage i den enkeltes liv. Her blev indbyggerne døbt, konfir
meret, gift og begravet. At det havde betydning, at man kom i kirken, ses af en
retssag mod jordemoder Augusta Verdelin fra Hanerup i 1841. I en klage til
godsejeren over jordemoderens livsførelse skrev en række bønder i et fælles
brev: »Man kan jo ei heller vente noget retsindigt af et Menneske, der, i den tid,
hun har været her i Sognet, aldrig har deltaget i den offentlige Gudstjeneste og
den hellige Nadvere og saaledes tilstrækkeligen røbet sin ringeagt for alt hvad
der er Christeligt.«1 Den enkeltes ageren i kirkerummet i forhold til fællesska
bet havde ikke kun betydning i Nr. Jernløse Sogn. I store dele af Europa var
det udbredt, at siddepladserne i kirken var rangordnet.8 I Danmark var der
både tradition og lovgivning for, hvem der sad hvor i kirken. Den fysiske place
ring i kirken afspejlede den enkeltes sociale status i sognet.9 Kirken var såle
des en ramme for social manifestation og status.
En af de begivenheder, som trak mange mennesker til kirken i Nr. Jernløse,
var barnedåb. Dåbsceremonien var en oplagt lejlighed til at fremhæve famili
ens placering i lokalsamfundet, og markere sociale relationer og fællesskab til
andre familier i området. Relationen mellem familier kunne næppe blive tyde
ligere for lokalbefolkningen end ved dåben, hvor en gudmoder bar en anden
families barn frem til dåb, flankeret af typisk to andre faddere. Det var ikke
uvæsentligt i et lille samfund, hvilke faddere de nybagte forældre valgte blev
set sammen med deres barn.
Fadderne var, og er stadig, formelt garanter for barnets opdragelse i den
kristne tradition, hvis forældrene skulle falde bort. Fadderne fungerede samti
dig som vidner til dåben. Den helt overvejende norm i Nr. Jernløse Sogn, som
var gældende i 96% af alle dåbene, var tre faddere, nemlig én kvinde og to
mænd. Der findes adskillige indikationer på, at kvinden holdt barnet ved då
ben, men ingen af, at en mand holdt barnet. Fra andre landsdele kendes tradi
tioner for, at en mand holdt barnet, hvis det var en dreng, men alle steder blev
det i løbet af 1800-tallet mere almindeligt, at en kvinde holdt barnet ved då
ben.10
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Fig. 2. Nr. Jernløse kirke. Sognepræsten Jens Jørgen Fyhn var en ivrig illustrator.
Han har blandt andet malet adskillige malerier, som stadig hænger i kirken. I sin
bog »Efterretninger om Nørrejernløse og Qvandløse Sogne i Mehrløse Herred, Holbeks Amt« har han malet kirken med den karakteristiske apsis finansieret af gods
ejeren på Løvenborg. Kilde: Jens Jørgen Fyhn, 1862.
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Valget af faddere kan måske give os en viden om de egenskaber, som blev værd
sat blandt befolkningen i Nr. Jernløse Sogn. En viden om de egenskaber, som
blev foretrukket frem for andre, kan måske belyse det værdiggrundlag, som
hele samfundet byggede på i sognet.

Faddervalget
Valget af faddere til et barn var ikke blot et spørgsmål om at opfylde kirkens
formelle krav for at blive døbt. Valget styrkede forholdet mellem familier, og
det viste overfor resten af samfundet hvem og hvilke værdier, man ønskede
at blive associeret med. Fadderne til et barn bestod som nævnt helt overve
jende af to mænd og en kvinde, som bar barnet. Valget af de tre faddere kan
opdeles i en række aspekter, som øger forståelsen af hvilke kriterier, der var
vigtige.
Når faddere til et barn skulle findes, ledte forældrene først og fremmest i lo
kalområdet. I kirkebøgerne i Nr. Jernløse pastorat 1800-1850, som den kom

Fig. 3. Fadderskabs
zonen. Fadderne til
børn i Nr. Jernløse
Sogn blev først og
fremmest rekrutteret
lokalt idet over to
tredjedelen blev
fundet inden for
sognegrænsen. Kilde:
Nr. Jernløse kirkebø
ger 1800-1850.
Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1

35

mende analyse bygger på, er der oplysninger om dåb af 1.176 børn i sognet.
Over to tredjedele af fadderne blev fundet indenfor Nr. Jernløse Sogn, mens de
øvrige i de fleste tilfælde blev fundet i nabosogne. Det var sjældent faddere
blev fundet mere end fem kilometer væk fra den by, forældrene kom fra. Mel
lem 40 og 60 % af fadderne blev fundet inden for den samme by, som forældrene
til dåbsbarnet boede i. Det var således inden for et meget begrænset geografisk
område, at fadderne blev hentet fra.
Valget af faddere var ikke kun et spørgsmål om afstande mellem byer og
sogne. Der var også betydelige forskelle i den socioøkonomiske fordeling af fad
dergruppen. Gårdmændene i sognet var langt den mest benyttede gruppe i
forhold til gruppens andel af befolkningen i sognet. De udgjorde kun gennem
snitlig 8% af befolkningen i perioden 1800 til 1850, men blev benyttet i 46% af
alle fadderskaber i samme periode. Husmænd og tjenestepiger var ligeledes
overrepræsenterede som faddere i forhold til deres andel af befolkningen.
Ser vi nærmere på hvilke grupper, der stod faddere til hvem, viser det sig, at
langt den største gruppe af faddere for gårdmandsbørn var gårdfamilier. Hele
73% af fadderen til gårdmandsbørn var enten gårdmænd, gårdmandsdøtre el
ler gårdmandskoner. Fadderne til børn af husmænd kom i 45 % af tilfældene
fra gårdfamilier, mens kun 31 % blev hentet inden for gruppen af husmandsfa
milier. Man foretrak således personer med formel højere social status. Det
gjaldt ligeledes for gruppen af indsiddere, som i 43% af tilfældene valgte fad
dere fra gårdmandsfamilier.
Den ene af de som regel tre faddere var, som tidligere nævnt, kvinde, og blev
almindeligvis kaldt gudmoderen. Erindringer om begrundelser for valg af gud
moderen efterlader et indtryk af mange krav til hende, som bundede i tradition
og overtro. Kravene var forskellige landet over. Fra Fyn og Jylland og i øvrigt
også fra Sydsverige er der erindringer om, at barnet ville slægte gudmoderen
på, hvorfor hun skulle være »god afSind«.11 Erindringer fra store dele af landet
samt Sydsverige fortæller også, at gudmoderen ikke måtte være gravid, lige
som en førstegangs gudmoder skulle bære en dreng for at holde på sin jomfrue
lige ære.12 Foruden overtro og mere eller mindre faste traditioner for valg af
gudmoder eksisterede der, som for resten af fadderne, normer for, hvem der var
en passende gudmoder afhængig af forældrenes forhold. Tjenestepiger blev
først og fremmest benyttet af husmænd og indsiddere, mens gårdmandskoner
og -døtre i højere grad blev benyttet af andre gårdmandsfamilier, men også af
forholdsvis mange husmænd og knap så mange indsiddere. Husmandskoner og
-døtre blev kun i mindre grad benyttet af gårdmandsfamilier, men mest af hus
mands- og indsidderfamilier. De mest benyttede gudmødre var ubetinget tjene
stepigerne, men det skyldes, at de grupper som benyttede dem mest som gud
mødre, nemlig husmænd og indsiddere, var de talrigeste. Der var en udvikling
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hen imod, at flere og flere ugifte kvinder blev benyttet som gudmødre i den
sidste del af perioden. Hvor konerne udgjorde 71% af gudmødrene i det første
årti af 1800-tallet, udgjorde de kun 36% i 1840’erne. Konerne blev således for
trængt af de ugifte døtre og tjenestepiger. Gudmødrene var en meget bred og
uhomogen gruppe, hvis rolle formentlig ikke var så strategisk og statusfikseret
som de øvrige faddere. Mere end 80% af gudmødrene blev kun benyttet højst to
gange.
Nok var den lokale tilknytning og det socioøkonomiske tilhørsforhold vigtige
faktorer, når fadderne skulle vælges, men vigtigst af alt var måske de enkelte
personers egenskaber. Det var ikke alle forundt at blive fadder til et barn. I Nr.
Jernløse Sogn blev der i perioden 1800-1850 døbt 1.176 børn. Med tre forskel
lige faddere til hvert barn, kunne der potentielt have været benyttet 3.528 for
skellige faddere. Der blev imidlertid kun benyttet i omegnen af 800 forskellige
faddere. Selv de, som fik rollen som faddere, blev benyttet i meget varieret om
fang. Omkring en tredjedel blev kun benyttet en enkelt gang, mens den der
blev benyttet mest, gårdmand Hans Andersen fra Dramstrup, blev benyttet
hele 70 gange. Der var tale om en meget skæv fordeling af fadderskaberne til
fordel for en forholdsvis lille eksklusiv gruppe mennesker, som meget ofte blev
benyttet som faddere. Vi skal se nærmere på de kendetegn, de meget populære
faddere havde, for at få indtryk af beboernes præferencer. Der var generelt
ikke tale om familiemæssige relationer mellem dåbsbarnet og fadderne. Kun
en fjerdel af fadderne var i familie med dåbsbarnet i gårdmandsfamilier. Ved
dåb af børn fra husmandsfamilier var den familiemæssige relation endnu rin
gere. Kun i godt halvdelen af dåbene af børn fra gårdfamilier var der repræsen
teret en fadder fra familien. I de tilfælde var det overvejende faderens bror. De
forholdsvis få slægtskabsforbindelser mellem faddere og dåbsbørn tyder på, at
man prioriterede at skabe kontakter til især byens og i mindre grad områdets
øvrige beboere, især fra gårdene. Man var ikke bundet af en tradition for at
vælge et familiemedlem som fadder. På den baggrund er fadderskaberne en
god kilde til at undersøge andre typer relationer mellem folk i sognet end de
familiemæssige.
Men hvad var det, som gjorde en fadder populær? Det er et ganske vanske
ligt spørgsmål at besvare, da kilderne til de enkelte personers forhold og egen
skaber er stærkt begrænsede. Svaret kan ligge helt uden for den rækkevidde,
de anvendte kilder kan belyse. Historikeren Ulla Skaarup Jensen, som har
analyseret fadderrelationer i Vester Broby Sogn ved Sorø før og efter udskift
ningen og udflytningen, konkluderer, at der i 1800-tallet, i modsætning til i
1700-tallet, var klare økonomisk betingede mønstre i faddervalget. De rige
gårdmænd blev således langt oftere valgt end andre.131 Palle O. Christiansens
undersøgelse af livsstile blandt bønder under Giesegaard gods i 1700-tallet,
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findes de populæreste faddere blandt de stræbsomme bønder. De er blandt an
det kendetegnet ved at være rigere and andre, mere retskafne, betale skatter
og afgifter til tiden og dyrke jorden med mere personligt initiativ.14
Meget tyder på, at det var andre kriterier, som afgjorde valget af faddere i
Nr. Jernløse Sogn. I Dramstrup boede nogle af sognets mest populære faddere.
Eksempelvis var gårdmand Mads Olsen ganske meget anvendt i hele sognet.
Mads Olsen fæstede gården, matrikelnummer 2, i 1788. Samme år kunne han
kun betale 8 ud af 14 rigsdaler i skat. De efterfølgende tre år kunne han intet
betale, og opbyggede derfor efterhånden en gæld til godset på 66 rigsdaler, som
enkelte år også omfattede landgilderestance.1511800 var han desuden involve
ret i et par retssager om udeblivelser fra vejarbejde, idet anklageren hævdede,
at Mads havde modsat sig udpantning af en bøde, han skulle betale for udebli
velsen.16 I 1810 blev han igen, sammen med flere andre, sigtet for ikke at for
rette pligtigt vejarbejde, men undskyldte sig med, at han ikke kunne nå det for
andet hoveriarbejde.17
Det samme gælder den ligeledes meget populære fadder, gårdmand Peder
Madsen fra Dramstrup, som overtog gården, matrikelnummer 5, efter faderen.
Peder Madsen kunne imidlertid ikke klare gården, og flyttede derfor til halv
gården matrikelnummer 3. I 1810 var han blandt de dømte, som ikke havde

Fig. 4. Peder Madsens halvgård i Dramstrup har, som den eneste i byen, i hovedtræk
stadig sit udseende fra da den blev bygget i 1777. Foto: Martin Bork, 2006.
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udført vejarbejde sammen med ovennævnte Mads Olsen. Peder var i øvrigt
blandt de forældre, som af og til modtog irettesættelser fra Hanerup skolekom
mission for ikke at sørge for, at deres børn kom i skole. I 1824 skrev skolekom
missionen følgende evaluering over sommerens skolegang: »I Hanerup Skole
befandtes Skolegangen at have været god i Julii Maaned men følgende Forældre qvalificeredes til alvorlig Mindelse nemlig [...] Gaardmand Peder Madsen i
Dramstrup for datteren Maren«.18 Han var i øvrigt den eneste gårdmand, som
ved den lejlighed modtog irettesættelse. En anden meget populær fadder, gård
mand Hans Nielsen fra Hanerup, blev også af flere omgange beskyldt for »mod
villighed« og »ligegyldighed« overfor skolen. I 1822 måtte han betale en bøde
på to mark, fordi sønnen, Niels, ikke ofte nok kom i skole.
Herman Christensen fra Hanerup, matrikelnummer 7, var ligeledes en af de
mest populære faddere med knap en ijerdedel af fadderskaberne i byen. Han
overtog fæstet i 1835 i en opgangstid for landbruget, hvor stort set ingen i sog
net havde restancer til godset. Alligevel kom han allerede i landgilderestance i
1836 og fik i 1838 eftergivet to tønder rug, som han ikke havde betalt for året
1837.19
Eksemplerne tyder på en anden norm for valg af faddere, end den både Chri
stiansen og Skaarup Jensen har fundet. De populære faddere i Nr. Jernløse
Sogn var ikke ubetinget pligtopfyldende, ufejlbarlige mønsterbønder, og kan
ikke karakteriseres som rige og stræbsomme. I realiteten er de populære fad
deres karakteristika ikke anderledes, end de man kan forvente af de fleste an
dre bønder i sognet. De fleste populære faddere forekommer meget almindelige
og jævne. Det skal vi senere se et par eksempler på.

De fravalgte
Nu skal vi først vende tilbage til gårdmand Scheelunds brændende gård nat
ten til den 25. november 1818. Scheelund besad mange af de kendetegn, som de
bønder, der ikke blev valgt til faddere, havde, og han repræsenterede således
de udstødte. Da tømrer Liebing fra Regstrup blev opmærksom på gårdbranden,
sendte han bud til Løvenborg efter en brandsprøjte og begav sig derefter de to
kilometer sydpå til Scheelunds gård. På ankomsttidspunktet noterede han sig,
at »da var der kun 8 â 10 mennesker ankomne. Næsten hele gaarden var alle
rede da af ilden bespændt.« Blandt de afhørte vidner, som udover familien og
deres tjenestefolk netop talte ni, var der kun de gårdmænd, som på grund af
deres funktion formelt skulle være til stede, nemlig brandfogederne fra Nr.
Jernløse, Dramstrup, Nørup og Hanerup. Min erfaring fra andre sager er, at
hvis der var gårdmænd, som på en eller anden måde var med i begivenheder
nes forløb, så var de stærkt repræsenteret som vidner i en efterfølgende rets
sag. Det er, som om deres vidneudsagn tillagdes større vægt end andres. I denLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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ne sag var der kun husmænd og tjenestefolk udover de nævnte brandfogeder
som vidner. Øvrige gårdmænd glimrer ved deres fravær.
Bortset fra skolelærer Petersens tjenestepige, som mente at have set en mørk
skikkelse løbe væk fra gården, var der ingen, som vidste noget om brandens
opståen. Man gættede på, at forbipasserende måske havde tændt en pibe og
uforsætligt havde smidt fyrtøjet ved gårdens søndre længe, som lå ud til vejen.
I betragtning af, at det var midt om natten, og at det, som dommeren noterede,
regnede så stærkt, at alle hurtigt blev gennemblødte, var det nok ikke det bed
ste gæt. Tjenestepigens udsagn blev ikke undersøgt nærmere.
Scheelund var tilflytter i sognet. Han kom fra sognet Skeelund i Aalborg
amt, og giftede sig med gartnerdatter Scherg fra Løvenborg gods. Foruden at
han altså kom udefra, Jylland, og giftede sig uden for bondestanden, var han
også usædvanlig, fordi han ejede den eneste selvejergård i sognet. Hvordan en
så speciel gårdmand indgik i sognets sociale struktur, kan vi undersøge ved at
se på, dels hvem der stod fadder for hans børn, og dels hvem han selv stod fad
der for.
Han fik to børn, mens han boede i sognet, nemlig Peder Ferdinan Christen
sen i 1814 og Magdalene Charlotte Hedevig Christensdatter i 1819. Alene de
res navne adskiller sig fra de gængse i sognet. Der var tydelig opkald efter
adelsfamilien på Løvenborg. Således hed baron Severin Løvenskiolds kone
Magdalene Charlotte Hedwig. Hun bestyrede Løvenborg efter baronens død i
1776 og frem til sønnen Carl Michael Herman Løvenskiold overtog godset i
1789.
Ud fra de kriterier at vælge faddere på, som vi tidligere har set, kan vi sige
lidt om, hvordan faddersammensætningen burde se ud i hans tilfælde, hvis
han skulle følge de gængse normer for, hvem gårdmænd valgte som faddere.
Han skulle i så fald vælge en kvinde som gudmoder, gerne en gårdmandskone
eller -datter fra lokalområdet, samt to mænd, hvoraf den ene sagtens kunne
være en lokal husmand, men ellers en lokal gårdmand, og den anden måske en
repræsentant fra konens familie, da hans egen ikke boede i nærheden. I for
hold til dette mønster brød familien Scheelund normen på flere måder. For det
første blev der valgt fem faddere i stedet for tre. For det andet var de hverken
gårdmænd eller husmænd, og for det tredje var de ikke fra Hanerup, ej heller
fra sognet. Til gengæld var der repræsentanter fra Fru Schergs familie. Som
faddere til Peder deltog nemlig Madam Scherg fra Løvenborg. Det kan ikke
være andre end Scheelunds svigermor. Derudover deltog en Hr. Pedersen fra
Løvenborg, gartneren fra Løvenborg nemlig Scheelunds svigerfar, Løvenborgs
birkedommer Thaulov og endelig jomfru Mathilde Ærboe fra Knabstrup ho
vedgård, som formentlig bar barnet. Alle faddere var tilknyttet en hovedgård
og havde ganske høj social status. Der var dog ikke tale om repræsentanter fra
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Fig. 5. Løvenborg hovedgård. Baronen på godset var den største lodsejer i Nr. Jernløse
sogn. Han ejede gårde og huse i fire af de fem landsbyer. Foto: Martin Bork, 2006.

selve godsej erfamilierne på Knabstrup og Løvenborg, men de var alle blandt
hovedgårdenes betroede medarbejdere.
Da nu relationen til hovedgård og konens familie var tilgodeset ved Peders
dåb, kunne vi forestille os, at relationer til ligestillede i lokalområdet blev tilgo
deset i næste omgang. Men heller ikke ved dåben af Magdalene fulgte familien
de gængse normer. Denne gang var der fire faddere. Jomfru Schmidt fra Dortheaslyst bar formentlig barnet. Desuden deltog en kvinde mere, nemlig Ma
dam Rothfelt fra Nr. Jernløse, som jeg ikke kan identificere nærmere. Birke
dommer Thaulov var igen fadder, og endelig var degnen Thorning fra Butterup
Sogn med som fadder. Igen var det folk uden for gårdmandsklassen og med høj
social status, som var inviteret. Med disse faddere omkring døbefonten under
dåben signalerede Scheelund en klar distance til de almindelige bønder i sog
net.
Scheelunds tilknytning til lokalområdet kan også anskues gennem de børn,
han selv stod fadder for. Var der ikke andre grunde, kan det tænkes, at
Scheelund blev valgt som fadder, netop fordi han skiltede med sit tilhørsfor
hold til folk af højere status. Det var, som vi har set almindeligt, især for hus
mænd, at vælge faddere af højere social status. En sådan status repræsente
rede Scheelund.
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Hypotesen holder ikke i Scheelunds tilfælde, for han blev kun benyttet som
fadder en enkelt gang i sit elleveårige virke som gårdmand i Hanerup, og det
var kun godt fem måneder efter han havde overtaget gården. Han stod fadder
til gårdmand i Hanerup Niels Andersens eneste barn, Karen Nielsdatter, sam
men med gårdmand i Hanerup, Ole Olsen. Som gudmoder stod en møllerkone
fra Butterup mølle.
Scheelunds kone var kun gudmoder et par gange, nemlig første gang fire må
neder efter deres tilflytning for smed og tømrer Carl Henrich Liebings barn og
anden gang i 1817 for et uægte barn af en smedesvend, som formentlig boede
hos Liebing. Liebing, som vi ved boede på en halvgård i Regstrup, matrikelnum
mer 2, havde været materialforvalter på Løvenborg før sin tilflytning til sognet,
så fru Scheelund og Liebing kendte uden tvivl hinanden der fra.20 Han havde
tidligere benyttet gartnerfamilien Scherg fra Løvenborg som faddere. Liebing
var sakser, og altså selv fremmed i sognet. Det var, som vi husker, Liebing, som
sørgede for at tilkalde brandsprøjten far Løvenborg, da Scheelunds gård brænd
te, og som undrede sig over, at ikke flere hjalp til med slukningsarbejdet.
Dette mønster af fadderrelationer mellem familien Scheelund og byens og
sognets øvrige beboere tyder på, at de ikke blev integrerede og måske heller
ikke var velsete? Vi får et indtryk af en anderledes gårdfamilie, måske rigere
end andre, og i hvert fald med finere fornemmelser af at tilhøre et højere so
cialt lag end resten af bønderne i sognet. Det bekom sikkert Scheelund vel, at
hans førstefødte søn, Carl Herman, som 11-årig »qvalificerede sig til udmær
kelse« som den ene af kun tre elever i Hanerup skole, hvor der gik 29 børn.21
Sammen med brandsagen tegner familiens fadderrelationer et billede af en
lokalt isoleret familie.

De oplyste på Stoksgården
Stoksgårdens beboere repræsenterer ligesom Scheelund en anderledes måde
at leve på i sognet. Jens Pedersen og hans kone Else Margrethe Pedersdatter
blev heller ikke benyttet som faddere. De boede på Stoksgården matrikelnum
mer 7 i Nr. Jernløse - en gård, som Jens havde overtaget efter sin far. Gennem
et par dødsboskifter lader det sig gøre at karakterisere dem. Da Jens Peder
sens far døde i 1801 blev enken boende med sønnen, Jens, som gårdbestyrer.
Han overtog først formelt fæstet, da moderen døde i 1812. Der findes registre
ringer af indboet efter begge dødsfald.22
Indboet efter faderen Peder Jensen viser en gård, der for tiden var forholds
vis righoldig uden at være usædvanlig. Stuen var traditionelt indrettet med et
stort bord med bænke og stole om og to himmelsenge på den modsatte væg.
Under loftet stod mælken til syrning i seks sibøtter fordelt på tre hyldebræd
der, og op ad væggen ud mod køkkenet stod bilæggerovnen. Hvad der var mere
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udsædvanlig er, at der hang hele 22 skilderier på væggen sammen med en py
ramidehylde og et spejl. Desuden var der et stueur, hvilket var ganske tidligt
at have. Endelig fandtes en bibel blandt stuens inventar.
Ti år senere, efter at Jens havde overtaget driften af gården, og hans moder
døde, blev indboet registreret igen. Denne gang var der tale om ganske spe
cielt og særdeles righoldigt indbo. Mange af møblerne var efter alt at dømme
de samme, men endnu flere var kommet til, og ikke mindst var vægge og
skabe fyldt med ting og sager. I et madskab stod ni flasker, et ølglas og to små
glas, måske til brændevin. På pyramidehylden stod seks små medicinflasker
og fem krukker, og ved siden af stod et Nürnberg ur i futteral. Der hang sta
dig et spejl på væggen - nu i forgyldt ramme. Skilderierne var nu fordelt på
to vægge. Ved siden af spejlet hang seks af dem, og på en anden væg endnu
fire. Én tintallerken, tre stentallerkener og otte fajancetallerkener hang, så
vidt det kan vurderes, også på væggen. På en af væggene hang nu også et
barometer, som godt nok var beskadiget. Endnu et spejl hang på væggen ved
siden af bilæggerovnen. To stole i stuen havde lædersæde og to halmsæde.
Blandt de største møbler finder vi to dragkister, et stort bord og de to senge.
Foruden de to dragkister stod også en traditionel standkiste med lås og nøgle.
De to knipper løg som omtales blandt stuens inventar, må vi forestille os hang
til tørre i krogen mellem bilæggeren og de to senge. Som det eneste eksempel
blandt byens indbo, fandtes der her en støvkost i stuen.
Noget af det mest interessante i stuen er bøgerne. Bibelen, som sikkert var
den samme som fra 1801-skiftet, står stadig opført, men nu var der desuden
nogle salmebøger og en katekismus. To andre bøger er særligt interessante, da
de optræder med titel. Det drejer sig om Agerdyrknings Kathekismus ogHuusmoderen eller den værdige Landboe Qvinde. Det er karakteristisk, at bøgerne
henvendte sig til hver sin målgruppe. Agerdyrknings katekismus henvendte
sig til bonden, og husmoderbogen netop til husmoderen.
Huusmoderen eller den værdige Landboeqvinde er skrevet af Emanuel Bal
ling (1733-1795) og udkom i andet oplag i 1794.23 Balling var blandt andet
bogtrykker og revisor, men havde levet en del af sin ungdom på landet. Bogen
vandt Landhusholdningsselskabets sølvmedalje, og blev købt i 1000 eksempla
rer af det Danske Kancelli til uddeling blandt de uformuende.24 I løssalg ko
stede den 24 skilling, det samme som for eksempel en gåsebænk, en kærne el
ler en økse blev vurderet til i 1790’erne.
Bogen henvendte sig til den forandringsvillige bondekone, og var en del af en
omfattende litteratur, som udkom i forbindelse med landboreformerne. Mora
len i bogen er renlighed i hjemmet.
Agerdyrknings Kathekismus er skrevet af Esaias Fleischer (1732-1804), som
var konferensråd og medlem af det Danske Agerakademi. Bogen fik LandhusLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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holdningsselskabets guldmedalje i 1780 og udkom i andet oplag år 1794.25 Der
er tale om en bog til den selvbestemmende og selvbevidste bonde, som vil lægge
de gamle produktionsmetoder og vaner fra sig og lære nye. Således var denne
bog også en del af den oplysningslitteratur, som i disse år søgte at opdrage al
muen. At den også blev læst af fremtrædende bønder vidner en eksplicit hen
visning til den i en bondedagbog om.26
Begge de to registrerede bøger henvendte sig til den forandringsvillige bon
defamilie. Noget tyder på, at Jens og Else på Stoksgården i Nr. Jernløse netop
var forandringsvillige og levede efter bøgernes anbefalinger. Det er bemærkel
sesværdigt, at deres gård er den eneste, som har en støvkost blandt indboet.
Det tyder på, at den livsførelse, som husmoderbogen plæderer for, blev taget
alvorlig. Det var også her, de føromtalte seks medicinflasker fandtes, og det er
ganske interessant. En af Ballings hensigter med husmoderbogen var nemlig
også at rydde ud i den gamle overtro og erstatte den med ny lægelig viden. Ho
vedpersonen i husmoderbogen, Marthe, irettesætter på et tidspunkt en smede
kone, som påstår at kunne helbrede dyr ved trolddom. Marthe siger blandt
andet til hende: »Veed I noget skiult Lægemiddel frem for andre, naar Daarlighed falder paa Qvæget, saa brug det som en fornuftig Kone, det har I baade Ære
af og kan giøre jer Fordele ved.«21 Det var måske et opgør med ældre tiders
kvaksalveri og trolddom, parret søgte at signalere med medicinflaskerne.
Jens må også have drevet gården anderledes end sædvanlig. I hvert fald var
økonomien på gården god. Aktivmassen er den største i Nr. Jernløse by i hele
perioden fra 1750 til 1850. Aktiverne blev opgjort til knap 4.000 rigsdaler, og
Jens havde ikke småbeløb til gode og var ikke i gæld til nogen, hvilket ellers
var almindeligt på dette tidspunkt. Dyreholdet var stort og værdifuldt, og
markredskaberne bestod af to jernbeslåede vogne, en jernplov og tre jernhar
ver, hvad der også var særdeles usædvanligt på dette tidspunkt. Man får i det
hele taget indtryk af en veldrevet gård såvel inde som ude. Med til dette ind
tryk hører, at Jens formåede af afvikle faderens ganske store skatterestance på
111 rigsdaler, som havde påhvilet gården siden 1789. Fra 1808 formåede Jens
at afvikle gælden år for år, så den var afbetalt, da han formelt overtog gården i
1812 efter moderens død.28 Men på trods af parrets økonomiske succes, var de,
udtrykt gennem fadderrelationerne, socialt isoleret.

Rig på medgift
Anders Jensen fra Nr. Jernløse hørte også til den rigere gruppe bønder. Så
sent som i 1850’erne, hvor den daværende sognepræst Jens Jørgen Fyhn ned
skrev sine efterretninger fra sognet efter mands minde, eksisterede der erin
dringer om gårdmand Jens Jørgensen, som i 1800 nødte sin ene søn Anders
Jensen til at gifte sig med en 20 år ældre enke fra Kvanløse for med hende at
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få en stor medgift i form af penge, sølvtøj, bohave og linned.29 Efterretninger
ne om Anders Jensen fortsætter således: »Bemeldte Anders Jensen forfaldt i
sine sidste Aar noget til Drik og blev sengeliggende men desuagtet forøgedes
hans Formue deels af Rentepenge og deels ved Bistader, hvoraf han havde en
stor mængde, endog langveis fra paa Leie.«30 Man aner en gårdmand med for
stand på penge og investeringer. Anders Jensen boede på matrikelnummer 10
syd for bykernen. Faktisk kan mange af oplysningerne hos Fyhn bekræftes,
for i forbindelse med skiftet efter hans kone, som døde i 1803, opstod der stri
digheder med arvingerne.31 Boet blev nemlig i første omgang opgjort til 170
rigsdaler, men da der helt usædvanligt på den tid næsten ingen gæld var i
boet, ville det give overskud til deling mellem arvingerne. De så derfor en in
teresse i at få indboets værdi så højt op som muligt, og anmeldte derfor: »at
endnu 23 Biestader som ere ude paa leie var forglemte at anføres Boet til Ind
tægt saavel som nogle sølv Skeder og sølv Bægre, som Enkemanden tilstoed
nemlig 3 sølv Skeder og 1 Bæger«. Mon ikke dette sølv, som Anders Jensen
havde forsøgt at skjule for vurderingsmændene, stammede fra den store med
gift? De 23 bistader på leje stemmer helt overens med Fyhns efterretninger
mange år efter. Værdien af boet blev herefter hævet med 185 rigsdaler, og
Anders Jensen behøvede endda ikke at dele arven ud i form af naturalier, som
ellers var normalt i boer med overskud, men kunne udrede den i kontanter.
Anders giftede sig, ifølge Fyhn, samme år med sin morbroders datter og fik
med hende en datter. Da Anders døde i 1817 blev boet atter gjort op, og endnu
engang med overskud til enken og datteren. Datteren arvede godt 330 rigsda
ler, men »Enken erklærede at hun af kjærlighed til sit Barn ville af hendes
egen Lod Complettere datterens Arv til den summa ialt 500 rigsdaler« 32 En
anseelig sum, som svarede til hvad 17 køer normalt blev vurderet til. Pengene
blev indsat i Løvenborgs overformynderikasse til udbetaling, når datteren
blev voksen.
Ser vi nærmere på inventaret på gården, finder vi da også en del usædvan
ligt indbo. I stuen, som i skiftet benævnes dagligstuen, fandtes blandt andet en
lodbænk - en slags sofa - som ellers kun findes i bondeskifter langt senere i
1800-tallet, men som her også fandtes i det første skifte fra 1803. Desuden et
ottedages stueur i futteral - altså et standur, som kun skulle trækkes op hver
ottende dag. Det var vurderet til hele 24 rigsdaler. Desuden fandtes der 40 tin
tallerkener - det højeste antal i noget skifte fra Nr. Jernløse i perioden 1750 til
1850.33 Gården var dertil den eneste i byen, som på dette tidspunkt havde se
parat soveværelse. Foruden to senge med farverige sengeklæder og mange pu
der i, var der herinde blandt andet spejl, messinglysestager og strygejern. I
øverstestuen stod der både et chatol, en dragkiste, tre standkister, en himmel
seng, et par borde og stole. Det var dyrt og prangende indbo, Anders havde anLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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skaffet, og det tyder på, at erindringen om ham som en holden mand er rigtig.
Det interessante er, at det foruden hans pengesager og udlejningsvirksomhed
også erindredes, at han blev drikfældig og sengeliggende - altså en sørgelig
slutning på livet. Måske blev de to forhold kædet sammen, når historien om
ham fortaltes, så moralen var, at rigdom førte til ulykke. Det tyder nemlig ikke
på, at han var populær set ud fra fadderrelationerne. I princippet kunne det
ellers nok have været en fordel at skabe relationer til den rige Anders Jensen,
som oven i købet var indflydelsesrig i kraft af sit hverv som sognefoged, men i
sine velmagtsår fra 1800 til 1817 blev han kun brugt som fadder én gang til en
gårdmandsdatter, én gang til et husmandsbarn og én gang til et indsidderbarn.
Han var efter alt at dømme socialt isoleret, ligesom de øvrige rige gårdmænd,
det har været muligt at identificere.

De udvalgte
Som tidligere nævnt var det kendetegnende for de mest populære faddere, at
de ikke kunne karakteriseres som rige og stræbsomme, men snarere repræsen
terede en mere traditionel måde at være landbo på. Lad os se på et par eksem
pler.
Hans Frederik Rathmann var en af de meget populære faddere. Han stod
fadder til halvdelen af de døbte børn i Nørup gennem en lang årrække, og blev
benyttet af både gårdmænd, husmænd og indsiddere. Han boede i bymidten på
gården på matrikelnummer 2, som hans svigerfader, Jochum Nielsen, tidligere
havde fæstet. Rathmann fik den ad omveje, idet svigerfaderen, Jochum, efter
uoverlagt samtale i et værtshus blev nødt til at afstå gården til Peder Søren
sen, der var kendt som Den gale. Jochum Nielsen havde dog forbeholdt sig en
betydelig aftægt og så meget jord, at han kunne holde heste.34 Rathmann gif
tede sig i 1819 med Jochum Nielsens datter, Birthe Jochumsdatter, og blev
indsidder og avlsbestyrer i aftægtshuset hos svigermoderen, da Jochum døde.35
Rathmanns kone døde imidlertid, men han giftede sig igen i 1839 med enken
efter gårdmand Christen Jensen, som på det tidspunkt fæstede matrikelnum
mer 2 i Nørup efter ovennævnte Peder Sørensen, Den gale. På den måde endte
Rathmann som gårdmand på sin tidligere svigerfaders gård. Han begyndte
således på bunden af det sociale hierarki som indsidder, men blev siden avlsbe
styrer og endelig gårdmand. Han giftede sig lokalt og boede længe i Nørup, in
den han overtog gården i 1839.
Som hans navn antyder, var Rathmann ikke af landboslægt. Socioøkonomisk
set hørte han snarere til gruppen af lærere, møllere eller lignende, idet Rath
manns forældre kom fra købstaden Holbæk, hvor faderen Carl Fridrich Rath
mann var konsumtionsbetjent.36 Efternavnet samt faderens fornavne mere
end antyder, at familien oprindelig var fra Tyskland. I folketællingerne fra
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Slesvig og Holsten findes en del med efternavnet Rathmann stavet på samme
måde. Hvis det er rigtigt, var de helt uden lokal forankring. Faderen blev imid
lertid skoleholder i nabosognet Søstrup lige omkring 1788, og her blev Hans
Frederik Rathmann født i 1789.37 Frem for at blive sendt til Holbæk for at få et
byerhverv, for eksempel som svend hos kobbersmed Christian Rathmann i Ahlgade, blev han tjenestekarl hos sognepræsten i Søstrup. Her finder vi ham som
12-årig i folketællingen fra 1801. De manglende folketællinger herefter gør, at
vi først finder oplysninger om ham igen i 1819, da han blev gift og bosatte sig i
Nørup. Som gårdmand førte han et tilsyneladende stille og ukontroversielt liv.
Han optræder sjældent i kilderne og var ikke indblandet i de ellers mange ret
lige konflikter i sognet.
Med sin usædvanlige baggrund var det nærliggende at betragte ham som
fremmed blandt bønder i lighed med for eksempel selvejergårdmand Scheelund.
Paradoksalt nok blev han en meget populær fadder og indgik på lige fod med
de øvrige bønder i de sociale relationer i byen. Denne omvendte holdning til
ham kan måske tilskrives hans opvækst i området samt hans lokale ægte
skabsbånd og lange forløb fra indsidder til gårdmand i samme by. Han formå
ede at indordne sig under de givne forhold og normer.

Scheelunds levn
En af de centrale og meget populære faddere i Hanerup, Carl Herman Chri
stensen, overtog den tidligere gårdmand og populære fadder Ole Olsens gård,
matrikelnummer 7, i 1835. Herman Christensen var føromtalte ekskluderede
selvejergårdmand Christen Pedersen Scheelunds første barn, som var født i
Aalborg amt, før familien flyttede til Hanerup.
Før Herman overtog gården, havde han været tjenestekarl, siden han var 12
år. Først hos gårdmand Ole Christensen i Nr. Jernløse i to år, derefter i fem år
på sin fædrene gård hos Jens Christophersen, som overtog Scheelunds selv
ejergård, og endelig hos pastor Fyhn i endnu fem år.38 Han gennemløb således
et helt almindeligt forløb mod en gårdovertagelse.
Selvom faderen, selvejergårdmand Scheelund, ikke var populær set ud fra
valget af faddere, smittede denne upopularitet åbenbart ikke af på sønnen.
Han var som sagt ganske populær som fadder, og indgik som central person i
mange andre sammenhænge. Han blev valgt som en af de fire gårdmænd fra
sognet til det første sogneforstanderskab i 1841.39 Desuden var han en over
gang stævningsmand for retten,40 ligesom han kort efter sin fæsteovertagelse
blev synsmand over gærder i sognet for et par år.41 Han var således, i modsæt
ning til sin fader, en aktiv deltager i såvel sognets sociale liv som formelle plig
ter. Denne centrale placering i byen og sognet tolker jeg som et resultat af hans
livsforløb som tilpasset fæstegårdmand i lokalområdet.
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Afslutning
Da jeg indledte artiklen med sagen om gårdejer Scheelunds brændende gård,
var det fordi den kvalitativt kunne supplere kirkebøgernes mere anonyme op
lysninger om dåbsbørn og faddere. På den måde blev sagen et eksempel på,
hvordan en kombination af kilder med oplysninger på individniveau kan bi
drage med viden om indbyggernes syn på hinanden og om normerne i et almin
deligt landbosamfund i første halvdel af 1800-tallet.
Tiden omkring år 1800 opfattes traditionelt som en tid med brud og foran
dring. Landboreformerne medførte en opløsningen af landsbyfællesskabets
struktur og formelle organisation, og den medfølgende udflytning af gårde
samt gårdnedlæggelser og et omfattende nybyggeri af huse skabte nye rammer
for livet på landet. Det er tendenser, som kan genfindes i det undersøgte sogn.
Ved Regstrup og Nr. Jernløse opførtes kolonier af huse kaldet Kobbelhuse og
Bankehuse på nedlagte gårdes marker. Den sociale sammensætning ændrede
sig markant i takt med et øget befolkningstal i sognet, idet antallet af hus
mænd og daglejere efterhånden langt oversteg antallet af gårdbeboere i de fle
ste byer. Befolkningstilvæksten medførte flere mennesker per husstand og at
vielsesalderen steg, formentlig som følge af en vanskeligere tilgang til erhverv
og bolig.
Den materielle situation ændrede sig ligeledes over tid, idet gunstige kon
junkturer betød, at de fleste kunne betale skatter og afgifter til tiden. Den ge
nerelle økonomiske krise omkring 1820’erne kan således ikke aflæses i bønder
nes restancer, som blev stadig færre. Den øgede velstand gjorde det muligt at
erhverve sig nyt indbo; især pyntelige genstande til stuerne. Indboet på går
dene blev i det hele taget rigere og mere alsidigt gennem perioden. Nye møbler
som chatoller, dragkister og stueure blev almindelige, ligesom spejle, fajancetallerkener og kobbertøj blev populære at eje. Der var eksempler på bønder,
som udnyttede de nye tider til egen fordel, og hvis livsstil måske kan sammen
lignes med Palle O. Christiansens stræbsomme bønder.
Måden at vælge faddere på, derimod, giver i højere grad indtryk af kontinui
tet i den måde, man forstod og ordnede verden på. Faddere blev generelt re
krutteret lokalt, formentlig som udtryk for den sfære og de mennesker, man
bevægede sig i, og omgikkes til daglig. Valget af familiemedlemmer som fad
dere spillede en mindre rolle, hvilket gør valget særligt egnet til at belyse kri
terierne for, hvem der var populære og accepterede i sognet. De mest populære
var bønder, hvoraf mange også blev valgt til officielle poster, og optrådte på
vegne af andre i forskellige sammenhænge. De var imidlertid ikke rige, og skil
te sig heller ikke på anden måde særligt ud fra de fleste andre bønder i sognet.
Man kan sige, at de var ideelle almindelige, og på den måde repræsenterede
flertallet bedst. De repræsenterede en traditionel opfattelse af det at være
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landbo frem for en mere moderne og på den måde i nogen grad matcher Peter
Henningsens bondeprofil.
De kulturelle værdier blev reproduceret gennem udelukkelse af andre med
afvigende adfærd og livsstil fra netværket af traditionelle landboere. Den so
ciale praksis var således præget af homogenitet og traditionalisme, fordi den
ikke inkluderede de, som udnyttede mulighederne efter landboreformerne til
en mere individuel livsførelse, hvor egne mål i højere grad kunne forfølges.
Der synes altså at være et paradoks. På den ene side reproducerede man so
ciale praksiser, som kunne minde om landbosamfundet under landsbyfælles
skabet, hvor den enkeltes råderum var begrænset af kollektivt organiserede
arbejdsprocesser. På den anden side skete der omfattende forandringer i sam
fundet, som peger hen imod en mere moderne livsstil. Dette paradoks skal jeg
reflektere over i det følgende.
Den behandlede periode betegnes ofte som oplysningstiden eller det moder
nes gennembrud for at betone samfundets transformation fra traditionelt til
moderne. Mens der åbenlyst var sket markante ændringer af samfundet, når
det sammenlignes over tid fra 1800 til 1850, så er det straks vanskeligere at
følge selve forandringsprocessen. En sådan proces er i høj grad knyttet til det
levede liv, fordi den må studeres i en konkret kontekst. »The world is not sud
denly ‘modern’ or consists of only ‘tradition’« - som etnologen Mikkel Venborg
Pedersen har udtrykt det.42 Processen er bundet til menneskers handlinger,
idet kulturelle processer sker, fordi nogen lader dem ske i en konstant forhand
ling mellem fortid og fremtid.43
Vi kan konstatere, at de traditionelle fæstebønder, som levede et, økonomisk
og materielt set, almindeligt jævnt liv, holdt sammen og udelukkede de bønder,
som udnyttede den nye tids muligheder for rigdom, og derfor ikke passede ind
i dette billede. Så langt er vi nogenlunde sikre. Men vi kan måske gå et skridt
videre og anlægge en hypotese om, på hvilket grundlag dette netværk af tradi
tionelle fæstebønder blev vedligeholdt.
Fortiden kan bruges som bolværk mod forandringer, som måske opfattes som
forringelser, ved at fastholde en traditionel levevis.44 Men hvad var det for en
ideel fortid, man reproducerede? Svarene bliver med tiden et spørgsmål om
erindring af fortiden. Med teoretisk baggrund i erindringsforsker Maurice
Halbwachs klassiske forfatterskab skriver historikeren Anette Warring, at vi
hele tiden genskaber fortiden i vores levende erindringer, og for hver gang vi
erindrer, reduceres den oprindelige oplevelse gradvist til et stereotypt billede,
som former den kollektive erindring.45 Det er vel den erindringsproces, som lig
ger bag den kendte frase om »de gode gamle dage«.
Set i denne optik kan man måske forstå den sociale praksis, udtrykt gennem
netværket af traditionelle fæstebønder, som en manifestation af en kollektiv
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erindring om »den gode« fortid. Den finske erindringshistoriker Ulla-Maija
Peltonen udtrykker det således: »The concept of collective memory is closely as
sociated with the folkloristic concept of collective tradition, by which is meant
the tradition as generally known and accepted by the community.«46 Den kol
lektive erindring kan altså udmønte sig i kollektive traditioner. Valget af fad
dere kan tolkes som en sådan kollektiv tradition, idet den kan ses som en sta
dig mere stereotyp manifestation af erindringen om fortiden som ideel og
homogen. Warring skriver, at det, vi mindes i mindre grad er bestemt af, hvor
dan vi oprindeligt oplevede fortiden, og i højere grad af, hvordan det passer ind
i vores nutidige opfattelser, som er skabt af de sociale kræfter, som påvirker
os.47 På baggrund af den kollektive erindring om det ideelle homogene sam
fund og kampen om normerne i samfundet, kan vi måske forstå ekskluderin
gen af de, som ikke passede ind i det ideelle billede af den gode bonde og land
bo.
Det er imidlertid ikke pointen, at man fornægtede nutiden, og søgte tilbage
til fortiden, men derimod at man etablerede sig i nutiden på dens præmisser,
men med en muligvis idealiseret erindring om en velfungerende fortid, som
man søgte at videreføre gennem en social praksis. Fyhns efterretninger, som
bygger på mands minde, er netop gennemsyret af erindringer om hvem, der
kom hvorfra og giftede sig med hvem, boede hvor samt i nogle tilfælde hvordan
det siden gik. Erindringerne var ofte over 100 år gamle. Denne fælles erindring
kan opfattes som udtryk for et værdikodeks med rødder i en traditionel leve
vis.
Et givet tidspunkt er altså ikke enten moderne eller traditionel, men både
og. »Genopdagelsen« af folkedans, egnsdragter og husflid hos de for længst mo
derniserede landmænd op mod 1900-tallet kan ses som dyrkelsen af traditio
nelle elementer fra fortiden i nye sammenhænge.
Oplysningstiden indeholdte på én gang forandringstendenser og kontinui
tetstendenser, og brydningen mellem disse forskellige bud på samfundsudvik
lingen har kunnet aflæses i Nr. Jernløse Sogn som forandringer i flere tempi på
forskellige områder. Nogle greb muligheden for forandring og udnyttede de nye
muligheder, mens de fleste fortsatte inden for den livsanskuelse og begrebsver
den, man kendte. Af den grund fremstår dette lokalsamfund traditionelt, i en tid
som generelt var præget af transformationen til det moderne.
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Mehrløse Herred, Holbeks Amt, samlede af Jens Jørgen Fyhn, Sognepræst for
disse Menigheder fra 26. Maii 1824 til 12. Decbr. 1860. Håndskrevet. Køben
havn 1862.
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• Sognerådsprotokol. Forhandlingsprotokol. 1842-1866.
• Valgforhandlingsprotokol for Nr. Jernløse pastorat i Holbeks Amt. 1841.
• Fattigprotokol 1802-1849.
Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikelarkivet

• Ejerlavskort (original 2) over Nr. Jernløse, Reistrup, Dramstrup, Hanerup og
Nørup.
• Sognekort (1817) Nr. Jernløse Sogn.
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• Fæsteoplysninger (Pastor Jørgen Fyhn 1824-1860. Bønderne i Nr. Jernløse,
Regstrup, Nørup, Hanerup, Dramstrup).
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DDA-10356, DDA-11066, DDA-11268 og DDA-6735.
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Summary

The article examines the sense of community among the rural inhabitants in a
west Sjælland (Sealand) parish between 1800-1850, in order to determine the
norms on which such local communities were built. The subject of the article is
therefore within the field of cultural (or social) anthropology, which until re
cently has not played a significant part in Danish academic circles.
The main sources on which the research was based are censuses, parish
records and court records, and other sources were also used. Information about
individual people in these sources is linked at the level of the individual in or
der to describe these individuals and their relationship to the community.
The parish church provided the setting for demonstrating social status. Here,
rituals were played out that reflected the differences in status in the commu
nity - one example is baptism. The manner by which godparents were chosen
came out of a balancing of several factors. There was partly a geographical as
pect and a socio-economic aspect, but in the end it was a question of the place of
each individual within the community, and their way of life. The article shows
examples of those who were part of the local community in the parish, and of
those who were marginalised. These examples lead to the article’s conclusion.
The article shows that the choice of godparents at baptism reveals the outlines
of a social network in which the inhabitants of the community mixed with those
they knew and trusted. The most popular people were farmers, but they were not
wealthy, and were very much like the rest of the people in the parish. They were
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perfectly ordinary, and therefore represented the majority of the community. The
network of traditional rural dwellers excluded others with a different way of life,
and thus created an imaginary picture of a homogeneous community of ordinary,
traditional rural people. This local community therefore appeared to be tradi
tional at a time which, in general, was marked by the transition to modernity.

56

Hans Chr. Johansen

Letsindige unge på Nordfyn?
»Fyns Landsogne er med Rette berygtede for
Usædelighed. At den sædelige Fordærvelse
dér virkelig er almindelig og gjennemgaaende,
ses allerede af, at Procenttallet af uægte Børn
i de fynske Landdistrikter under et er lige saa
stort som hele Sjællands, Kjøbenhavn iberegnet,
og der er enkelte Landsogne, hvis Procenttal
(endog over 30 pCt.) langt overgaar Kjøbenhavns.«
S. M. Hafström: Om Sædelighedsforholdene i det
danske Folk, 1888, side 18.

I første halvdel af 1800-tallet steg antallet af fødsler uden for ægteskab meget
kraftigt, men stærkest på Fyn og i Nordjylland, hvorimod det fortsat var på et
relativt lavt niveau i Sydvestjylland. I artiklen undersøges det, hvem der var
forældre til disse børn på Nordfyn omkring 1840, og hvilke opvækstvilkår bør
nene fik. Forholdene sættes i relation til mulighederne for at blive selvstændig i
en tid med en voksende befolkning. Desuden er der gjort et forsøg på at finde
frem til baggrunden for de store regionale forskelle. Områder med få fødsler
uden for ægteskab havde en forholdsvis lav vielsesalder, enten fordi der var be
skæftigelsesmuligheder uden for landbruget, eller fordi man giftede sig, selv om
det ikke var muligt at få foden under eget bord.

Indledning
I en række årtier fra slutningen af 1700-tallet til et stykke ind i 1800-tallet
skete der store ændringer i de danske befolkningsforhold. Størst betydning
havde det formodentlig, at dødeligheden begyndte at falde fra det tidligere me
get høje niveau, der havde betydet, at folketallet i lange perioder var næsten
konstant eller kun svagt stigende, og at de voldsomme epidemier, der med jæv
ne mellemrum hærgede landet, nu næsten ophørte. Samtidig skete der imid
lertid det, at antallet af børn født uden for ægteskab steg stærkt. Omkring
1780 var det for landet som helhed kun omkring 4% af de fødte, der havde
ugifte forældre, men derefter steg andelen til omkring 11 % i 1840’erne og holdt
sig på det niveau i de nærmest følgende årtier.1 Da en kvinde omkring den tid
typisk fik 4-5 børn, kunne det umiddelbart tyde på, at op mod hver anden hav
de fået et barn, inden hun blev gift. Så højt var tallet dog ikke, fordi der var
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nogle kvinder, der fik adskillige børn uden for ægteskab. Det var dog ikke det
mest almindelige.
Det store antal børn født uden for ægteskab efter 1800 var naturligt nok
ikke velset blandt samtidens skribenter og gav anledning til spekulationer
over, om lovgivningen på området var hensigtsmæssig. Statistikeren A.F. Bergsøe skriver i sin Den danske Stats Statistik fra 1848:

»At de uægte Børns Antal her i Landet er saa stort, synes tildeels at finde sin For
klaring i vore Love og Indretninger. Leiermaalsstraf, som deels afskrækker, fornem
melig paa Grund af den med samme følgende Beskæmmelse, deels vedligeholder
Forestillingen om, at Løsagtighed er en sædelig Uorden, er afskaffet i Kongeriget,
men ikke i Hertugdømmerne, hvor Forholdet ogsaa viser sig meget gunstigere end
i Danmark; Paternitetsklager nyde særlig Gunst her i Landet, medens man i man
ge andre Stater har afskaffet dem, fordi man har gjort den Erfaring, at Mangelen
paa Beskyttelse i den omhandlede Henseende bringer ugifte Fruentimmer til at
vogte sig, og endelig have besvangrede Fruentimmer, endogsaa uden Trang, en
aaben Adgang til Hjelp af Fødsels- og Pleiestiftelsen i Kjøbenhavn.«2
Bergsøes opfattelse synes altså at være, at man blot skulle øge sanktionerne,
så ville antallet af børn født uden for ægteskab falde.
Senere forfattere, der har behandlet disse børns forhold på landsplan, har
især taget mere specielle forhold op omkring børnenes dødelighed, retsstilling
med mere,3 mens det ikke er kommet til nogen mere generel forklaring på,
hvorfor antallet af fødsler uden for ægteskab steg så voldsomt i denne periode.
Samtidens forfattere var imidlertid også opmærksomme på, at forholdene
ikke var ens over hele landet. I Statistisk Tabelværk 1.10, der indeholder tal for
fødsler i femåret 1840-44, er der gengivet tal på stiftsniveau for såvel byer som
landsogne. Byerne viser de største tal med København i spidsen med 34%,
mens tallene for det øvrige land er vist i tabel 1, hvor der også er gengivet sam
tidige beregninger, der tager hensyn til, at antallet af voksne ugifte kvinder
udgjorde forskellige andele af befolkningen i landets enkelte dele.
Ser man alene på tallene for landsognene er det tydeligt, at Fyn og Nordjyl
land har haft relativt flest fødsler uden for ægteskab, mens der især i Sydvest
jylland har været betydeligt færre. De forholdsvis lave tal for de sjællandske
landsogne kan eventuelt have sammenhæng med de høje tal for København gravide ugifte kvinder på Sjælland flyttede til København og fødte der.
Samtiden fortolkede de regionale forskelle på forskellig vis og var specielt
bekymrede over de høje tal for Fyns Stift. I tabelværket fra 1846, hvorfra en
del af tallene i tabel 1 er taget, mener forfatteren, der formodentlig er den
ovennævnte statistiker A.F. Bergsøe, at
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Sjællands Stift, ekskl. København
Fyns Stift
Lolland-Falsters Stift
Ålborg Stift
Viborg Stift
Århus Stift
Ribe Stift

Andel af uægte børn i kongeriget 1840-44
Købstæder Landsogne Pr. 100 ugifte kvinder
mellem 20 og 49 år
%
%
11,7
7,6
2,9
5,0
19,2
19,3
3,3
13,8
9,6
21,2
15,3
4,1
3,3
18,1
12,0
16,2
3,5
10,7
9,3
2,7
7,6

Tabel 1: Børn født uden for ægteskab i procent afalle fødte 1840-44 og det årlige antal pr.
100 ugifte kvinder mellem 20 og 49 år i perioden 1830-44. Kilder: Statistisk Tabelværk
1.10, side xxii og C.J. Kayser: Om Hyppigheden og Tilvexten af uægte Fødsler i Danmark
i Tidsrummet 1830-44, Dansk Tidsskrift 1847, side 117.

»da Fyens Stift ingenlunde ellers udmærker sig ved ufordeelagtige Indicier med
Sædelighedens Tilstand, ja endogsaa tvertimod staaer særdeles gunstigt paa
Criminal-Tabellerne, saa er det overraskende, at de uægte Fødslers Antal forholdsviis sammesteds er saa stort. Grunden hertil maa ikke alene søges i et hos
Fyenboerne herskende sandseligt og livslystent Temperament, men ogsaa i an
dre Aarsager, navnligen i at der i Fyen er færre jordløse og med ringe Jordtillæg
forsynede Huse end i Danmarks andre Hovedbestanddele, hvorved Leiligheden
til tidlig Bosættelse formindskes, og at den paa Fyen almindelige Velstand og
deraffølgende større Sands for materiel Velværen giør de Paagældende og deres
Forældre ugunstigen stemte for Ægteskaber uden nogenlunde sikret Subsistens,
hvorfor ogsaa Vielsernes antal i det sidste Decennium har været mindre, og Æg
teskabernes Indgåelse i en tidlig Alder sieldnere i Fyen end i hele Kongeriget.
[...] Imod at Fyens mange Herregaarde skulde være en Hovedaarsag til de man
ge uægte Fødsler, som forekomme sammesteds, tale Forholdene paa Lolland og
Falster, der forholdsviis have flere Hovedgaarde end Fyen og dog sammenligningsviis kun faae uægte Fødsler.«4
Senere i århundredet mener William Scharling om forskellen mellem Fyn og
Sydvestjylland, at »om den end for en Del kan hidrøre fra nogen Forskjel i de
sociale forhold (den tættere Befolkning og særlig Tilstedeværelsen af et større
Antal Hovedgaarde med større samlede Skarer Arbejdere af Begge Kjøn) væ
sentlig maa søges i Befolkningens forskjellige Karaktér i de to Landsdele.«5
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Uægte børn i tidligere undersøgelser
Skal man komme videre i at vurdere baggrunden for stigningen i antallet af
børn født uden for ægteskab i perioden og for de regionale forskelle, er det
imidlertid næppe muligt alene at basere sig på den publicerede statistiks tal,
som de ovennævnte forfattere har gjort. Det er i stedet nødvendigt at bevæge
sig ned på mikroplanet og følge enkeltpersoners livsforløb. Det er imidlertid
en meget arbejdsintensiv proces, og de relativt få undersøgelser, der findes, er
derfor baseret på et begrænset antal personer og nogle afgrænsede lokalite
ter.
Klaus Olsen har i et upubliceret speciale fra 1975 undersøgt fødslerne uden
for ægteskab i otte fynske sogne fra årene 1830-44, hvor han har fundet oplys
ninger om 290 kvinder, der tilsammen fødte 340 børn uden for ægteskab.6 Han
har især interesseret sig for, hvem mødrene var, og viser, at omkring en tredje
del kom fra gårdmandsklassen og omkring to tredjedele fra husmands- og
landarbejderhjem. Han viser også, at ca. 40% af forældrene til børnene blev
gift med hinanden på et senere tidspunkt, men at der kunne gå flere år efter
fødslen, før en vielse fandt sted.
Asbjørn Romvig Thomsen har i 2005 udgivet en undersøgelse, der omfatter
117 børn født uden for ægteskab i årene 1750-1830 i tre nabosogne i Salling Seide, Junget og Torum - og deres forældre.7 Det er her kun omkring en femte
del af forældrene, der senere blev gift med hinanden, og dette, sammen med at
de ugifte forældre fortrinsvis stammede fra samfundets dårligere stillede lag,
tages som et udtryk for, at manglende etableringsmuligheder var en væsentlig
årsag til, at mange par ikke kunne blive gift, når de ventede et barn. En under
søgelse af mødrenes forhold efter fødslen af et uægte barn tyder ikke på, at
denne begivenhed virkede stærkt stigmatiserende for kvinderne. Der synes i
den brede landbefolkning at have været en ganske udbredt accept af uægte
skabelige forbindelser.
Den seneste undersøgelse af forholdene på mikroplan er foretaget af Agnete
Birger Madsen.81 den er grundlaget 178 fødsler uden for ægteskab fordelt på
100 mødre i udvalgte år inden for perioden 1830-80 i Janderup sogn vest for
Varde - et område med få uægte fødsler - og Skt. Hans Sogn ved Hjørring - et
område med mange uægte fødsler.9 Der er også her en klar skævhed i mødre
nes sociale baggrund med de fleste fra de mindste husmandssteder og fra jord
løse huse. I Skt. Hans Sogn blev en betydelig del af kvinderne gravide, mens de
var tjenestepiger på de større gårde i sognet, og det store tjenestehold disse
steder tillægges derfor - i modsætning til Bergsøes ovennævnte opfattelse stor betydning for dette sogns mange fødsler uden for ægteskab. Der er i Skt.
Hans Sogn kun få af mødrene, der senere bliver gift med den udlagte barnefa
der, mens det var meget almindeligt i Janderup. Undersøgelsen giver desuden
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et godt billede af de kummerlige leveforhold, der kom til at gælde for de mødre,
der ikke senere blev gift, og som i nogle tilfælde var alene med flere uægte
børn.

Regionale forskelle på Fyn
Selvom Fyns Stift således i samtiden blev trukket frem som et område, hvor
der blev født særlig mange børn uden for ægteskab, var der betydelige forskelle
mellem de enkelte dele af stiftet. Til de centrale myndigheder skulle der ind
sendes årlige oplysninger på herreds- og sogneniveau, som dog ikke blev publi
ceret, men dannede grundlaget for den offentlige statistiks tal på stiftsniveau.
For nogle år er de fynske herredstal gengivet nedenfor i tabel 2.
Det ses af tabellen, at Skovby Herred, området omkring Bogense, lå højest
på Fyn, og i adskillige af årene midt i 1800-tallet havde Skovby Herred endda

Uægte børn i fynske landsogne 1836-1854
1850-52 og 1854
1836-38 og 1840
1843-47
%
%
%
Odense amt:
Bjerge Herred
Båg Herred
Lunde Herred
Odense Herred
Skam Herred
Skovby Herred
Vends Herred
Åsum Herred
Svendborg amt:
Gudme Herred
Langelands Nørre Herred
Langelands Søndre Herred
Sallinge Herred
Sunds Herred
Vindinge Herred

15,3
13,6
11,2
14,0
11,3
18,3
10,6
12,4

18,9
15,4
15,1
16,8
13,1
21,7
13,9
16,4

18,3
18,6
16,8
17,2
12,3
20,4
14,7
19,4

15,8
17,4
16,2
14,2
13,8
16,9

20,5
16,7
17,8
17,2
17,5
18,0

19,2
14,3
16,7
18,4
16,5
18,9

Tabel 2: Andelen af uægte fødte børn i de fynske herreders landsogne 1836-1854. Kilde:
Anne Løkke: Døden i barndommen, 1998, bilagstabeller og RA, Rentekammerets arkiv
352.127-47.
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en Danmarksrekord, hvor de herreder i Ålborg Stift, der lå højest, typisk var
på et niveau omkring et par procentpoint lavere. Går man videre ned på sogne
niveau i Skovby Herred, findes også forskelle, selvom næsten alle ligger på et
relativt højt niveau, som det fremgår af tabel 3.
Sogneopgørelserne er i tabellen sket efter to forskellige metoder. Det var
ikke ualmindeligt, at en ung pige blev besvangret i et sogn, hvor hun var tjene
stepige, men at fødslen kom til at foregå hos forældrene i hjemsognet, som
kunne være forskelligt fra tjenestesognet. Ifølge fattiglovgivningen fra 1802/03
var en person, der fik behov for hjælp fra det offentlige, forsørgelsesberettiget i
sin fødekommune - eller efter tre års ophold - i sin opholdskommune. Da børn
født uden for ægteskab var potentielle fattighjælpsmodtagere, var det ikke ual
mindeligt, at kommuner søgte at skille sig af med en gravid ugift kvinde. Var
det en tjenestepige, der var kommet til kommunen fra et andet sted, kunne der
være fremtidige penge at spare ved at få hende sendt hjem til fødestedet inden
fødslen, og en del af de forskelle, der kan findes i kirkebøgerne mellem foræl
drenes sogn og tjenestesognet, kan derfor skyldes, at pigen blev jaget af tjene
sten inden fødslen. For at modvirke denne jagt på de gravide, blev det efter
forhandlinger i de kongerigske stænderforsamlinger - ved en plakat af 15. maj
1839 - bestemt, at et barn født uden for ægteskab skulle være forsørgelsesbe
rettiget i den kommune, hvor moderen »timånedersdagen forinden fødslen hav
de haft fast tjeneste eller stadigt ophold«. Samtidig blev det bestemt, at når en
præst fik meldt fødsel af et barn født uden for ægteskab til indførelse i kirkebo
gen, skulle han samtidig undersøge, hvor moderen havde befundet sig ti måne
der tidligere, og var det i en anden kommune skulle det meddeles til den der
værende præst, der også skulle indføre fødslen i sin kirkebog, men ikke tælle
fødslen med, når der blev indsendt statistiske oplysninger om antallet af fødte
i sognet. Det tog nogen tid at få alle præster til at følge nyordningen, men i
hvert fald efter at reglerne var blevet indskærpet i en forordning af 24. januar
1844, er der i Skovby Herred god indbyrdes overensstemmelse mellem kirke
bøgernes indbyrdes opgivelser om fødested og opholdsstedet, hvor besvangringen kan formodes at have fundet sted.
Disse oplysninger er anvendt i tabel 3 til en opgørelse efter begge geografi
ske principper, og der er tillige foretaget en opgørelse, der tager hensyn til det
større eller mindre antal ugifte unge kvinder i sognene.
Ser man alene på andelen af fødsler uden for ægteskab efter fødested, er der
to sogne, der skiller sig ud: Melby med færre fødsler uden for ægteskab end det
typiske for herredet, og Søndersø med et særdeles højt niveau, men forholdene
bliver noget anderledes, såfremt man ser på de andre former for opgørelser i
tabel 3, og det er vanskeligt at se noget entydigt mønster mellem de fire opgø
relser i tabellen.
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Sogn
Ejlby
Hårslev
Melby
Veflinge
Nr. Sandager
Ore
Skovby
Særslev
Vigerslev
Guldbjerg
Søndersø
Skovby Herred

Folketal
1845
276
1632
318
1500
535
486
1143
1141
1362
181
871
9445

Andel børn født uden for
ægteskab
Efter
Efter
Fødesogn opholdssogn
%
%
17
12
18
14
13
15
19
18
20
19
14
19
19
19
23
19
22
18
17
24
29
28
20
19

Årligt antal uægte børn
pr. 100 ugifte kvinder
Efter
Efter
Fødesogn opholdssogn
%
%
4,6
3,2
6
4,4
2,5
2,1
6,7
5,9
2,9
2,7
4,1
6,1
5,9
5,6
6
4,9
6,8
5
3,1
2,1
4
4,2
4,9
4,6

Tabel 3: Andelen af børn født uden for ægteskab i Skovby Herreds landsogne 1840-59 og
det årlige antal uægte børn pr. 100 ugifte kvinder mellem 20 og 49 år i samme periode.
Kilde: Optælling fra sognenes kirkebøger og folketællingslisterne for 1845.

For at afprøve hypoteser om, at der skulle være en nær sammenhæng mellem
andelen af uægte fødsler og forskellige sociale indikatorer samt mere løsslupne
forhold på store gårde med mange tjenestefolk, er der, i tabel 4, angivet nogle
forskellige mål for sådanne forhold.
Den første kolonne måler betydningen af det relative antal gårdmandsfami
lier i sognene. Flere præster angiver i kirkebøgerne de relativt få tilfælde, hvor
det er gårdmandsdøtre, der er mødre til børnene født uden for ægteskab, og
hvis det er opført konsekvent, kunne det være et tegn på, at præsten har opfat
tet det som noget usædvanligt, og at man derfor i et sogn med forholdsvis man
ge gårdmandsfamilier og andre bedrestillede, for eksempel præster, møllere og
proprietærer, kunne forvente at finde færre uægte børn.
Den anden kolonne er medtaget ud fra en tankegang om, at hvis de unge
blev tidligt gift eller forblev i forældrenes husstand, var de mindre udsatte for
at blive forældre til børn født uden for ægteskab, end hvis de befandt sig i en
fremmed husstand blandt andre tjenestefolk.
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Andel af
Andel af
Andel af tjenestefolk i
husstandsover 20-49-årige, der
husstande med
hoveder, der er er tjenestefolk 3-5 tjenestefolk 6 eller flere med
gårdmænd mm.
tjenestefolk
Sogn
Ejlby
Hårslev
Melby
Veflinge
Nr. Sandager
Ore
Skovby
Særslev
Vigerslev
Guldbjerg
Søndersø
Skovby Herred

%

44
35
43
31
23
50
40
43
45
48
46
39

22
20
17
22
36
33
23
24
31
35
26
25

55
50
64
34
16
6
18
49
43
51
37
38

0
21
0
34
72
34
32
10
27
15
28
27

Tabel 4: Sociale indikatorer i Skovby Herreds sogne. Sognene er i tabellen opstillet i ræk
kefølge efter andelen af uægte fødsler efter opholdsstedet 10 måneder forud for fødslen.
Kilde: Optællinger fra folketællingslisterne 1845.

Endelig måler tredje og ijerde kolonne, om de unge befandt sig i husstande,
hvor der var mange tjenestefolk. Der kunne man tænke sig, at husstandsover
hovedets kontrol med de unges adfærd var mindre end på gårde med et par
tjenestefolk.
I Skovby Herred var de største sådanne grupperinger med meget stort tjene
stehold i 1845 på Gyldensteen i Nr. Sandager Sogn med 64 tjenestefolk, Dal
lund inklusive hollænderigården i Søndersø Sogn (43), Harridslevgård i Skov
by Sogn (20), og Rugård i Veflinge Sogn (17).
Såfremt de pågældende forhold var væsentlige til forklaring af andelen af
uægte børn, skulle procenterne være stigende, når man går nedad i kolonner
ne, men det ses, at der ikke er nogen entydig sammenhæng, og en korrelations
analyse afslører heller ikke signifikante sammenhænge.
Ud fra de mere summariske opgørelser, der er vist i det foregående, kan man
således ikke bekræfte de forsøg på forklaringer, som er gjort af tidligere forfat
tere, og det er derfor nødvendigt at skifte til undersøgelser på mikroniveau,
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hvis man vil prøve at komme tættere ind på, hvorfor der blev født så mange
børn uden for ægteskab i Skovby Herred. Det er i det følgende sket, dels ved at
følge nogle årgange af disse børn frem til konfirmationsalderen, dels ved at se
på et par af de årgange, som satte børn i verden omkring den tid, hvor der blev
født flest børn uden for ægteskab i herredet.

Opvækstvilkår for børn født uden for
ægteskab i Skovby Herred 1840-44
I de fem år fra 1840 til 1844 (begge år inklusiv) blev der i herredet født 270
børn uden for ægteskab. Disse børn er eftersøgt i konfirmations- og dødslister i
sognenes kirkebøger og for de overlevende i folketællingslisterne fra 1845,
1850 og 1855 for at se sammensætningen af den husstand, som de da levede i
og deres stilling i husstanden frem til konfirmationsalderen.
Identifikationen i kirkebøgerne er i næsten alle tilfælde uden problemer.
Konfirmationslisterne indeholder oplysninger om forældrenes navne og den
konfirmeredes fødselsdag og fødesogn, og dødslisterne forældrenes navne samt
det døde barns alder, og i mange tilfælde bliver der også gjort opmærksom på,
at barnet var født uden for ægteskab.
Der opstår noget større problemer med en sikker identifikation i folketæl
lingslisterne, hvor barnet ikke bor sammen med familiemedlemmer, idet man
da kun har navn, alder og fødesogn at gå ud fra. Navnespredningen var ikke
stor i samtiden, og for børnene født uden for ægteskab kunne efternavnet skifte
over tid. Ved dåben fik barnet som oftest faderens patronymikon eller faderens
efternavn, men der er også tilfælde, hvor moderens efternavn blev anvendt.
Senere kunne efternavnet så i folketællingerne være en anden af disse mulig
heder eller eventuelt et navn fra en stedfader, såfremt moderen i mellemtiden
var blevet gift med en anden end faderen til barnet.
Langt de fleste af de tilfælde, hvor barnet i den følgende tabel 5 ikke er fun
det i en folketælling, skyldes dog, at barnet er flyttet til et sogn uden for her
redet. Det ses blandt andet ved, at barnet heller ikke er fundet i Skovby Her
reds konfirmationslister, mens flere ved nogle stikprøveundersøgelser er fundet
konfirmerede i omkringliggende sogne i naboherreder.
Resultatet af gennemgangen af kildematerialet er vist i tabel 5, hvor der for
hver af de tre folketællinger er vist, hvor mange børn der er døde og de overle
vendes stilling i den husstand, som de er fundet i.
Børnedødeligheden i samtiden var stor. I det første leveår døde 43 af børnene
- heraf 8 dødfødte. Det er 16% af alle 270 eller 18%, såfremt der ses bort fra
dem, der ikke er fundet i herredet, og hvoraf nogle kan være døde som spæde i
andre sogne. Blandt de levendefødte var spædbørnsdødeligheden på ca. 14%.
Denne procent svarer til, hvad der var gældende for hele Danmark og er derLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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1845

Døde inden folketællingen
Hos gifte forældre
Hos mor og stedfar
Hos mor, der bor alene med barnet
Hos mor og hendes familie
Hos mors familie
Hos far og stedmor
Hos ugift far, der bor alene med barnet
Hos far og hans familie
Hos fars familie
Hos andre uden familierelationer
Ikke fundet i herredet
Ialt

53
33
6
23
54
33
2
1
1
3
33
28
270

1850
Antal børn
64
44
19
20
23
26
2
0
2
4
25
41
270

1855

71
36a
28
16
4
16
5
1
1
4
37
51
270

Tabel 5: Husstandsrelationer for 270 uægte børn født i Skovby Herred 1840-44 (begge år
inklusiv) ved folketællingerne i 1845, 1850 og 1855. Note:a) Heraf to børn, der boede hos
forældre, som ikke var gifte. Kilder: Sognenes kirkebøger og folketællingslister samt
Dansk Demografisk Database.

med for samtiden overraskende lav, idet de uægtefødte på landsplan havde en
betydelig overdødelighed i forhold til de ægtefødte. Skovby Herred var imidler
tid også blandt de ægtefødte et lavdødelighedsområde, så de relativt bedre
overlevelsesforhold i herredet, der måske skyldes lange ammeperioder, har til
syneladende smittet af på de uægtefødte.10 Også efter det første leveår døde en
del, og det var derfor lidt mere end hvert ijerde af børnene, der ikke nåede frem
til konfirmationsalderen.
Blandt de overlevende er omkring hvert sjette barn kort efter fødslen kom
met til at leve i en normal far-og-mor-familie. En del af forældrene blev nemlig
gift hurtigt efter fødslen, men også flere år senere er der vielser blandt de par,
der forinden havde fået et barn. I alt er 86 af forældreparrene fundet gift efter
barnets fødsel, heraf knap halvdelen inden for det første år efter fødslen.11 Der
er dog også eksempler på, at der kunne gå lang tid, inden der blev mulighed for
et ægteskab - mere end ti år, men ved nogle af disse sene ægteskaber fik parret
flere børn i den mellemliggende tid og har således formodentlig boet sammen
eller i hvert fald fortsat holdt sammen uden en lovformelig vielse.
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Et af de mest udtalte eksempler på det sidstnævnte forhold er Jørgen Ander
sen og Karen Sofie Hansdatter i Hårslev. De fik børn døbt i 1840,1846 og 1849,
men først i 1852 blev de gift og kunne flytte sammen med børnene, der indtil
da havde været i pleje eller boet sammen med moderen, der havde skiftende
pladser som tjenestepige.
De mange vielser kortere eller længere tid efter et barns fødsel viser, at der
ikke blot har været tale om kortvarige løse forbindelser, der resulterede i en
graviditet. Snarere er de et tegn på, at det på den tid blev stadig vanskeligere
at få foden under eget bord. Antallet af landejendomme havde svært ved at
følge med befolkningstilvæksten, og alternative beskæftigelsesmuligheder
uden for landbruget var der få af, fordi byerne endnu ikke bød på en senere tids
arbejdspladser inden for industrien, og fordi den oversøiske udvandring endnu
ikke var begyndt i større omfang.
Som nævnt i teksten til tabel 5 var der enkelte par, der aldrig blev gift, men
boede sammen og satte børn i verden. Nogle af dem boede i sognenes fattighuse
og har næppe været velset af det lokale fattigvæsen. Det gjaldt for eksempel
Niels Jørgensen og Maren Clausdatter i Ore hospital, der over en tiårsperiode
blev forældre til syv børn.
At være blevet forælder til et barn født uden for ægteskab synes ikke at
have virket stigmatiserende. Den ugifte moder havde gode muligheder for se
nere at blive gift. Det er dog ikke muligt at angive, hvor mange der blev gift,
fordi en sikker identifikation kun kan foretages, hvis barnet født uden for
ægteskabet er fundet i moderens husstand efter vielsen, eller hvis der på an
den måde findes ekstra informationer. At der i 1840 i et af sognene er en Ane
Marie Hansen, der har født et barn uden for ægteskab, og at der en seks-syv
år senere i sognet bliver viet en Ane Marie Hansen til en anden end dette
barns fader, giver - uden yderligere dokumentation - ingen sikkerhed for, at
der er tale om den samme kvinde. Dertil var navnespredningen i samtiden for
begrænset.
De børn, som ikke kom til at vokse op med forældre eller mor og stedfar, fik i
langt de fleste tilfælde deres barndomsår i moderens familie. Det var alminde
ligt, at den ugifte gravide kvinde flyttede hjem og fødte der. Den første tid efter
fødslen kunne hun og barnet så blive i hendes hjem, men da de fleste af mød
rene kom fra fattige hjem, var det ikke en løsning på længere sigt. I nogle til
fælde måtte moderen så finde et sted, hvor hun kunne leje sig ind og derefter
med tilfældigt arbejde prøve at klare sig. Kun i ganske få tilfælde kunne hun
blive tjenestepige et sted, hvor husbonden var villig til at lade barnet følge
med. Men det mest almindelige var, at barnet blev hos moderens forældre,
mens den ugifte mor tog tjeneste et andet sted. Barnet blev så hos bedsteforæl
drene, indtil det kunne komme ud at tjene efter konfirmationen. Døde bedsteLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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forældrene inden barnets konfirmation, er der eksempler på, at en af moderens
gifte søskende overtog pasningen af barnet.
Tabel 5 viser, at det næsten udelukkende var moderens familie, der måtte
træde til. Der er kun ganske få eksempler på, at barnet kom til at vokse op hos
faderen eller dennes forældre.
I en del tilfælde var moderens forhold så dårlige, at hverken hun eller hen
des familie kunne passe barnet. Så trådte den lokale fattigkommission til og
fandt en familie, som mod en mindre betaling fra fattigkassen var villig til at
optage barnet i husstanden. De fleste blev i samme familie under hele opvæk
sten, men et enkelt plejebarn er i folketællingerne opført hos tre forskellige
familier i 1845, 1850 og 1855. Hvordan disse plejebørn har haft det, siger kil
derne ikke umiddelbart noget om, men af de 33 plejebørn, der er optalt i tabel
5 i 1845, var der kun to, der opholdt sig i gårdmandsfamilier. De øvrige er alle
anbragt hos husmands- og daglejerfamilier, og i nogle af disse husstande, er
der mere end et plejebarn - som ikke er søskende. Formodentlig betyder det, at
de pågældende plejeforældre har set det som en økonomisk fordel at indgå en
aftale med fattigvæsenet, og det har næppe været til plejebørnenes bedste, at
der således har været økonomiske overvejelser bag plejeforældrenes overta
gelse af opdragelse og underhold.
En væsentlig grund til, at antallet af børn, der ikke er hos familie, stiger i
1855, er, at de ældste af børnene blev konfirmeret i 1854, og de kom derefter ud
for at tjene på et fremmed sted.

Livsskæbner for børn født i Skovby Herred i 1820 og 1821
I et forsøg på at finde frem til nogle fællestræk for de unge, der henholdsvis
blev og ikke blev forældre til børn uden for ægteskab, og for deres forhold i øv
rigt omkring ægteskab og erhvervsetablering er udtaget de 478 børn, der blev
født i herredet i 1820 og 1821, og som derfor har sat børn i verden netop i de år,
hvor der blev født mange uden for ægteskab. I kirkebøgernes fødselslister er
for børnene født i 1820 og 1821 normalt angivet faderens erhverv, og hvis ikke,
er det fundet i andre kilder, for eksempel folketællinger. Børnenes videre skæb
ne er derefter søgt klarlagt ved at finde frem til tidspunkter for konfirmation,
dødsfald og eventuel vielse samt deres civilstand og erhverv ved folketællin
gerne i 1834,1845 og 1860. Endelig er fundet datoen for det første barns fødsel
i ægteskabet, og ved en gennemgang af herredets knap 2.000 fødsler uden for
ægteskab mellem 1837 og 1866 er der søgt frem til, om de er blevet forældre til
nogle af disse børn.
Fordelen ved denne fremgangsmåde sammenlignet med tidligere mikroundersøgelser, der hovedsagelig har taget udgangspunkt i forholdene for de
ugifte mødre, er, at det er muligt at bruge de forældre, der ikke satte uægte
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børn i verden som en kontrolgruppe, og at der derved muligvis kan ses for
skelle mellem de to grupper.
Det væsentligste problem ved den valgte fremgangsmåde er, om der kan op
nås en tilstrækkelig høj grad af sikre fastlæggelser af levnedsløbene for de to
årgange - i hvert fald for dem, som blev boende i Skovby Herred - og ikke
mindst for paterniteten og materniteten - faderskab og moderskab - til even
tuelle børn født uden for ægteskab.
Som det vil fremgå af det følgende, er identifikationsproblemerne størst for
generationernes mænd. De er i fødselsoplysningerne for de uægte børn meget
hyppigt angivet med meget få oplysninger. I nogle tilfælde er der slet ikke op
givet et navn på faderen, og det er da hyppigt oplyst, at moderen har nægtet at
meddele faderens navn, men der er også eksempler på, at navnet blot mangler
uden forklaring. I andre tilfælde kan faderen være opgivet som »Lars Peder
sen, tjente på Gyldensten«. Da tjenestefolkene hyppigt skiftede plads, er det
som oftest kun, hvis tidspunktet ligger tæt på en folketælling, at der er mulig
hed for at få mere at vide om Lars Pedersen, der jo slet ikke behøver at være
fra herredet og kan være fra en helt anden årgang end 1820/21. Heldigvis har
nogle af præsterne dog været mere meddelsomme og angivet det uægte barns
faders fødesogn eller andre kendetegn, der kan være en hjælp ved en identifi
kation, og hvor parret senere bliver gift, vil faderen takket være folketællings
oplysninger om alder og fødesogn ofte kunne identificeres, ligesom der underti
den blev rejst en sag mod faderen for at få ham til at betale til barnet.
Sagsakterne kan da indeholde supplerende oplysninger. Resultatet er dog for
fædrenes vedkommende ikke særlig tilfredsstillende. Som det følgende vil vise,
er gruppen af ukendte så stor, at resultaterne for de øvrige ikke må tolkes for
håndfast.
Identifikationen er lykkedes langt bedre for generationernes kvinder. De bli
ver i højere grad end mændene gift i fødesognet med nogle ekstra oplysninger
i kirkebøgernes vielseslister, Hyppigt er bruden, hvis hun har et barn født uden
for ægteskab, betegnet som Fruentimmeret, mens andre brude blot kaldes pige
eller enke - eller hvis det drejer sig om en datter fra sognets mere fornemme
familier da jomfru eller frøken. Ved de uægte fødsler har præsterne desuden i
ganske mange tilfælde oplyst, hvem mødrene er døtre af, og hvor de uægte børn
senere er fundet i folketællingerne, bor de - som det fremgik af det foregående
afsnit - hyppigt sammen med moderens familie, hvad der giver yderligere
hjælp til identifikationen. Fra 1851 skulle præsterne ved fødselsregistreringer
angive moderens alder, og det er naturligvis også en vigtig oplysning i forbin
delse med identifikationsprocessen. Resultatet er da også, at der kan siges
langt mere om, hvilke af årgangenes kvinder der blev mødre til børn født uden
for ægteskab, og hvem det ikke skete for.
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Mænd:
Døde inden folketællingen
Bor hjemme
I anden husstand i Skovby Herred, ugifte
I egen husstand i Skovby Herred, gifte
Ikke fundet i Skovby Herred
Ialt
Kvinder:
Døde inden folketællingen
Bor hjemme
I anden husstand i Skovby Herred, ugifte
I egen husstand i Skovby Herred, gifte
Ikke fundet i Skovby Herred
Ialt

1834

1845
Antal personer

1860

46
161
11
0
31
249

54
50
47
8
90
249

67
7
5
75
95
249

40
145
7
0
37
229

44
43
44
13
85
229

52
1
3
61
112
229

Tabel 6: Leveforhold for børn født i Skovby Herred 1820 og 1821 ved folke-tællingerne i
1834, 1845 og 1860.

Ser vi først på de to årganges almindelige livsforløb er nogle grundlæggende
forhold gengivet i tabel 6.
Af de 478 var kun 34 født uden for ægteskab, det vil sige 7 %, og dermed langt
færre end en generation senere. Det er desuden et niveau, der kun afviger lidt
fra det, der var gældende for hele provinsen omkring 1820, så Skovby Herreds
særlige situation opstår først på et senere tidspunkt. Af disse 34 børn var det
kun 12, der kom til at bo en del af deres voksenliv i Skovby Herred, og af dem fik
fem uægte børn. Der er derfor ikke tale om - som det kendes fra nogle udenland
ske undersøgelser - at de uægte børn gennem flere generationer blev født i et
særligt miljø, hvor traditionen gik videre fra moder til datter.12
Af de to årganges børn døde 41 i løbet af det første leveår. Det er en spædbørnsdødelighed på 9-10%, alt efter om man sætter tallet i forhold til alle de
fødte eller kun til dem, der med sikkerhed vides at have haft deres barndom i
Skovby Herred.13 Det er betydeligt færre end for landet som helhed og viser, at
herredet allerede på dette tidspunkt var et lavdødelighedsområde.
Også i de følgende leveår var der dødsfald, så omkring en femtedel af de to
årganges børn ikke nåede frem til en voksen alder, hvor de selv begyndte at
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sætte børn i verden. Havde man imidlertid overlevet den første halve snes år,
var mulighederne for at opnå en høj alder gode, og der var blandt de 478 gan
ske mange, som blev meget gamle. De ældste konstaterede dødsaldre er for
mænd fundet hos Rasmus Jørgensen, en gårdmandssøn fra Ejlby, der selv blev
gårdmand i hjemsognet og døde i 1912,92 år gammel, og for kvinder hos Birthe
Kirstine Nielsdatter, en forpagterdatter fra Hårslev, der blev gift med en skov
foged i Vigerslev og ligeledes døde i 1912, 91 år gammel.
Der er et betydeligt frafald på grund af vandringer væk fra Skovby Herred.
Nogle børn flyttede bort med deres forældre hurtigt efter fødslen, men den
største afvandring skete, når børnene skulle ud at tjene efter konfirmationen,
og adskillige, der kom til at tjene uden for herredet, vendte ikke senere til
bage til hjemsognet. En betydelig del af de bortvandrede er fundet andetsteds
i senere folketællinger, og langt de fleste af dem har da slået sig ned i land
sogne i naboherrederne eller i de to nærmeste købstæder, Bogense og Odense.
Byerne har således også før industrialiseringen opsuget en del landboung
dom.

□ Ikke fundet i Skovby
Herred (flyttet)
□ Opholder sig i Skovby
Herred i 1860
■ Døde før folketællin
gen 1860

Figur 1: Opholdssted for børn født i Skovby Herred 1820 og 1821 ved folketællingen
1860 fordelt efter forældrenes sociale tilhørsforhold.
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Samlet betød tidlige dødsfald og bortvandringen, at det kun var omkring en
tredjedel af årgangenes børn, der kom til at leve deres voksenliv i herredet.
I figur 1 er vist en fordeling af de tidligt døde, de bortvandrede og de bofaste
efter deres forældres sociale tilhørsforhold. Overlevelseschancerne synes at
have været uafhængige af, om forældrene var bedre eller dårligere stillet, mens
der var en større bortvandring blandt de dårligst stilledes børn end blandt
gårdmandsbørn med flere, hvis økonomiske forhold var noget bedre. Denne for
skel bliver endnu tydeligere, hvis man ser på, hvor langt bortflytterne fjernede
sig fra Skovby Herred. Husmands- og daglejerbørn flyttede længst væk, mens
mange gårdmandsbørn blev gift med ægtefæller fra nabosogne, der lå i de om
kringliggende herreder.
Vielsesaldrene ved første vielse er fundet for næsten halvdelen af årgange
nes børn, det vil sige dels for de fastboende, dels for en del bortflyttere, der blev
gift i deres fødesogn, men som senere flyttede væk fra herredet. Gennemsnits
alderen for de gifte mænd er på 30 år og for kvinderne på 29 år. Disse aldre er
et til to år højere end dem, der kendes som de gennemsnitlige fra en række
sogneundersøgelser spredt ud over hele landet. Til gengæld var de kvinder, der
fik børn uden for ægteskab i gennemsnit 27 år gamle.14 Det betyder, at gen
nemsnitsalderen for førstefødende kvinder - ved ægte plus uægte fødsler - i
Skovby Herred stor set svarer til landsgennemsnittet. Forskellen er alene, at
en større del af de fynske børn blev født uden for ægteskab.
Fordelingen af de gifte på de enkelte vielsesaldre er vist i figur 2. Det ses, at
langt de fleste blev gift, mens de var i sidste halvdel af tyverne eller i de første
par år af trediverne, og da der er relativt få, som aldrig blev gift, vil det sige, at
det især er i 1840’erne, at man skal forvente, at de to årgange kan findes som
forældre til børn født uden for ægteskab.
Sammenligner man de overlevende børns sociale status i 1860 med deres
forældres i 1820-21, er det kun omkring halvdelen af børnene med en gård
mands- eller lignende baggrund, der har kunnet fastholde forældrenes sociale
position, og andelen er måske endda endnu mindre, fordi det blandt de bort
vandrede, hvis skæbne ikke kendes, er sandsynligt, at mange har forladt det
hjemlige herred på grund af for dårlige erhvervsudsigter. Det er på den bag
grund heller ikke overraskende, at næsten ingen af husmands- håndværker
eller daglejerbørnene har kunnet avancere socialt.
At der var så få muligheder for at få en gård på Nordfyn i disse år skyldes
formodentlig, at antallet af gårde kun steg meget langsomt. En væsentlig bag
grund for dette var, at lovgivningen satte snævre grænser for at bortsælge jord
fra de eksisterende gårde. Dels forbød lovgivningen at selvejergårde blev delt,
så begge parceller blev små, dels var fæstegods tilhørende stamhuse, baronier
og grevskaber udeleligt og kunne ikke bortsælges. Mens reaktionen på befolk72

Figur 2: Vielsesaldre for børn født i Skovby Herred 1820 og 1821
ningsvæksten i nogle andre lande, hvor tilsvarende bestemmelser ikke fandtes,
blev, at der skete en stadig opdeling af gårdene, så jordtilliggendet efterhånden
blev meget lille, skete noget tilsvarende derfor ikke i Danmark, men med en
betydelig befolkningstilvækst på grund af nedgangen i dødelighed, blev kon
kurrencen da hård om de ledige gårde. Der kan derfor i det følgende være
grund til at se på, om dette forhold kan have haft indflydelse på de unges hold
ning til at sætte børn født uden for ægteskab i verden.

Fødselsmønstre for bofaste forældre født
i Skovby Herred i 1820 og 1821
Af de to årganges børn var der 53 kvinder og 53 mænd, der var bosiddende i
Skovby Herred både i 1845 og 1860. Selvom de naturligvis kan have fået børn
uden for ægteskab uden for herredet, fordi de før eller efter 1845 har været
tjenestefolk andetsteds, er det dem, der sikrest kan følges gennem deres ugifte
voksne periode.
Af kvinderne er der fundet 20, der har fået børn uden for ægteskab, og tre af
dem med mere end et barn. Af disse 20 kvinder blev halvdelen senere gift med
faderen til barnet, og de andre med en enkelt undtagelse blev også gift. Kun en
af mødrene er i 1860 tjenestepige og ugift.
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Af tabel 7 fremgår, at der normalt gik et stykke tid, fra et barn var blevet født
uden for ægteskab, og indtil forældrene blev gift. 1 1700-tallet var det alminde
ligt, at næsten halvdelen af brudene var gravide ved brylluppet,15 men denne
andel er nu reduceret til omkring en tredjedel. Det kunne tyde på, at man i
1700-tallet fik arrangeret et bryllup, når graviditeten var konstateret, mens
det for de undersøgte årgange var mindre almindeligt både for børn af gård
mænd og af husmænd, og det er desuden også kun i to tilfælde, at mødre til
uægte børn ved den senere vielse er gravide. Det er derfor nærliggende også ud
fra dette forhold at pege på de vanskelige etableringsforhold som en væsentlig
årsag til dette skift i, hvornår en vielse fandt sted.
Nogle eksempler kan vise de betydelige forskelle, der er i disse kvinders for
hold omkring fødsler.
Johanne Marie Andersdatter blev født den 11. januar 1820 som datter af sme
den i Sdr. Esterbølle i Særslev Sogn. Hun blev konfirmeret i 1834 og boede da
hjemme. Ved folketællingen i 1840 er hun tjenestepige på en gård i Veflinge
Sogn og i 1845 på en gård i Særslev. Den 19. december 1846 bliver hun mor til et
uægte barn med navnet Anders Christian Rasmussen, og kirkebogen oplyser, at
faderen, der har anerkendt paterniteten, hedder Rasmus Andersen. Han er søn
af husmand og daglejer Anders Nielsen, der bor i Fjellebrohuset i Særslev Sogn.
Den 11. november 1848 får hun igen et barn, der bliver døbt Anne Marie Ras-

Fået uægte børn, ikke gift med barnefaderen senere
Fået uægte børn, gift med faderen mere end 6 mdr. efter
fødsel
Fået uægte børn, gift med faderen 0-6 måneder efter fødsel
Kvinden uden uægte børn og gravid første gang ved
brylluppet
Kvinden uden uægte børn og ikke gravid ved brylluppet
Kvinden ugift og uden uægte børn
Ialt

Kvindernes forældres
sociale tilhørsforhold
Gårdmænd Husmænd,
daglejere og
og lign.
lign.
Antal 1svinder
6
4
6
3

0
4

1
6

9
1
21

12
1
32

Tabel 7: Børnefødsler for kvinder født i Skovby Herred i 1820 og 1821, som endnu havde
bopæl i herredet i 1845 og 1846.
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musdatter, og kirkebogen oplyser nu, at hun bor hos Anders Nielsen.16 Først den
1. december 1849 bliver parret gift og får derefter flere børn, hvoraf det første,
Maren, blev født den 31. december 1850. Parret bor ved de følgende folketællin
ger hos svigerforældrene og overtager huset efter dem. Rasmus Andersen ernæ
rer sig som daglejer. Johanne Marie Andersen døde i Særslev den 27. juli 1879,
59 år gammel. Dette er således et eksempel på, at et par har boet sammen i flere
år uden at blive gift og uden at kunne komme til at bo i egen husstand.
Karen Jørgensdatter var en husmandsdatter fra Nyledhus i Hårslev. Hun
blev født den 19. september 1820, og efter konfirmationen i 1835 kom hun ud
at tjene. I folketællingen 1840 finder vi hende som tjenestepige hos bolsmand
Niels Nielsen i Thårupstedet på Kosterslev mark i Særslev Sogn. Herfra ven
der hun sidst på året tilbage til sine forældre og føder kun tyve år gammel et
barn uden for ægteskab den 22. september. Som barnefader opgiver hun »en
kræmmer fra Jylland ved navn Niels«, og barnet bliver døbt Niels Johansen.17
Hårslevpræsten giver i overensstemmelse med reglerne i 1839-plakaten be
sked til Særslevpræsten om, at Karen Jørgensdatter havde opholdt sig i Sær
slev siden den 1. maj 1838.
Niels Johansen døde knap et år gammel den 10. september 1841 og blev be
gravet i Hårslev. Karen Jørgensdatter er formodentlig hurtig efter fødslen igen
kommet ud at tjene, og måske har hendes forældre taget sig af barnet. I hvert
fald finder vi hende i 1845-folketællingen som tjenestepige på en gård i Moderup i Særslev Sogn, men kort efter bliver hun igen gravid, og denne gang fører
det til ægteskab den 7. juni 1845, og barnet, der bliver født den 21. december
samme år, bliver derfor af præsten indført som ægtefødt. Ægtemanden og fade
ren er den ovennævnte Særslev-bolsmand Niels Nielsen, der var blevet enke
mand i januar 1845, og det fører let til den tanke, at han også har været fader
til det første barn, så udlæggelsen af Niels Kræmmer blot var et skalkeskjul
for en mindre heldig affære. Med Niels Nielsen, der er 20 år ældre end Karen
Jørgensdatter, får hun i de følgende år tre børn, indtil han dør i 1859, og sam
me år bliver hun gift igen med den otte år yngre Ole Nielsen fra Østrup, der
overtager bolstedet og i senere folketællinger kalder sig gårdmand. Karen Jør
gensdatter døde i 1882, 61 år gammel, og er et af de få eksempler på, at et af de
to årganges børn har fået en bedre social position end sine forældre - men
unægtelig ad en noget speciel omvej.
Så heldig var Gjertrud Jørgensdatter, en husmandsdatter fra Skåstrup i Ore
Sogn, ikke. Hun blev født den 10. april 1820 og kom også efter konfirmationen
i 1835 ud at tjene. I 1840 er hun på en gård i fødesognet, hvor hun tjente sam
men med en karl, der hed Jens Jørgensen og var otte år ældre end Gjertrud. De
fik et barn sammen, der blev født den 5. december 1841 og fik navnet Jørgen
Jensen, men barnet døde allerede den 22. april 1842. Jens Jørgensen var søn af
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en husfæster i Skåstrup og synes hurtigt efter fødslen at have forladt sognet,
og er ikke siden fundet i Skovby Herred. Gjertrud Jørgensdatter kom resten af
livet til at tjene på skiftende steder. I 1845 er hun på Gyldensteen og i 1860 på
en gård i Guldbjerg Sogn.
Af årgangenes mænd er der kun fundet 13, der har været fædre til børn født
uden for ægteskab, og det er utvivlsomt for få. Der er overvejende tale om fæd
re, der senere er blevet gift med barnets moder, mens de tidligere nævnte iden
tifikationsproblemer er skyld i, at en del formodede fædre blandt de to årgan
ges mænd ikke har kunnet fastslås med sikkerhed. Gennemgangen tyder dog
på, at forholdene for mændene minder meget om den fordeling, der blev fundet
for kvinderne, som vist i tabel 7. Den mest markante forskel synes at være, at
der var forholdsvis flere af mændene, der blev gift med gravide brude. De gan
ske vist få tilfælde antyder også, at en gårdmandssøn, der fik et barn uden for
ægteskab, som oftest mistede social erhvervsstatus, hvis han senere blev gift
med moderen til barnet, mens det ikke behøvede at gå sådan, hvis han slog
hånden af hende. Det mest grelle eksempel på det sidste er gårdmandssønnen
Lars Poulsen, der blev født den 5. januar 1820 i Slagstrup i Særslev Sogn. Ved
de følgende folketællinger bor han hjemme, og efter faderens tidlige død besty
rer han gården for moderen, indtil han efter hendes død overtager den. Den 10.
marts 1851 får husmandsdatteren Abelone Kirstine Larsen fra Fjellebrohus i
Særslev en dødfødt pige uden for ægteskab og udlægger ungkarl Lars Poulsen
af Slagstrup som far. Da der ikke er andre ved dette navn i sognet ved de om
kringliggende folketællinger, synes identifikationen i dette tilfælde at være
sikker. Året efter er det bolsmandsdatteren Ane Marie Hansdatter fra Særslev
mark, der den 16. maj får et uægte barn med Lars Poulsen. Barnet bliver døbt
Niels Hansen og får altså moderens efternavn, hvad der tyder på, at faderen
ikke har villet have noget med barnet at gøre. Heller ikke denne fødsel fører da
til et ægteskab, og Niels Hansen kommer i pleje hos Ane Maries mor og stedfar.
Først et år senere bliver Lars Povlsen gift og nu med den kun 20 år gamle
gårdmandsdatter, Ane Marie Larsen, fra Ørritslev i Søndersø Sogn, med hvem
han i de følgende år får otte børn - det første født 14 måneder efter vielsen.
Lars Poulsen døde i 1893, 73 år gammel. Om det er Lars Povlsens mor, der har
vraget de to mødre til de uægte børn som kommende svigerdøtre og først har
anset gårdmandsdatteren som et passende parti, er ikke godt at vide.

Fødselsmønstre for bortvandrede født
i Skovby Herred i 1820 og 1821
Fra de to årgange er der 46 mænd og 46 kvinder, der opholder sig hjemme eller
som tjenestefolk i Skovby Herred ved folketællingen i 1845, men som er døde
eller flyttet bort inden 1860. De kan for de flestes vedkommende følges frem til
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deres død, eller til de bliver gift og omkring den tid flytter bort fra herredet. Da
de kan have fået børn uden for ægteskab i herredet, er deres forhold også un
dersøgt, og for kvindernes vedkommende er der fundet uægte børn ved hver
tredje og for mændene kun ved hver femte. Der er dog formodentlig tale om
minimumstal. Identifikationsproblemerne spiller igen ind, og nogle fødsler kan
have fundet sted uden for herredet. Sammenlignet med de mere bofaste er der
en større andel af bortflytterne, der ikke bliver gift med faderen til et barn
uden for ægteskab, men derimod med en anden.

Et forsøg på en forklaring
I det foregående er flere gange peget på, at det i perioden med et stigende antal
børn født uden for ægteskab kunne være vanskeligt at få foden under eget
bord, fordi antallet af landejendomme ikke fulgte med befolkningstilvæksten.
Spørgsmålet er da, om dette forhold både kan forklare, at der for landet som
helhed var tale om en stigning, og at effekten blev særlig stor i Skovby Herred,
samt om etableringsvanskelighederne har haft andre konsekvenser.
En mere generel forklaringsmodel, der opstiller mulighederne for en række
forskellige måder, hvorpå en befolkning kunne tænkes at reagere på etable
ringsvanskelighederne, kan for eksempel have nedenstående udseende (Fig. 3).
For at teste modellen på de danske landdistrikter som helhed kunne en mu
lighed være at søge frem til tal på herredsbasis fra 1840’rne, der direkte eller
indirekte ville kunne anvendes som mål på de enkelte led i denne model.
Imidlertid er de herredstal, der kan fremskaffes fra folketællinger, kirkebø
ger og landbrugsstatistik, ikke umiddelbart indbyrdes sammenlignelige og
heller ikke over tid. Der er flere grunde til dette.
For det første falder den gejstlige herredsinddeling i provstier, som anvendes
ved statistikken på grundlag af kirkebøger, ikke i alle tilfælde sammen med
den inddeling i herredsjurisdiktioner, der anvendes i statistikken for folke- og
landbrugstællinger.
Lavere
dødelighed

Befolkningspres

Mange
fæstegårde
tilhørte
stamhuse

Svag
vækst i
antallet af
landbrug

->
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vanskeligheder

Høj vielses- -*
alder
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uægte
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uden for land
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Nettoaf
vandring

Figur 3: Forklaringsmodel over de mange uægte børn i Skovby Herred.
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For det andet sker der en større omlægning af herredsinddelingen i Vendsyssel
i 1841, hvor det nydannede Dronninglund herred kom til at omfatte sogne, der
tidligere havde hørt under Jerslev og Børglum herreder.
For det tredje viser en tættere gennemgang af Rentekammermaterialet fra
herredsstatistikken over fødte og døde, at hvor nogle præster indberettede tal
for både hoved- og annekssogn, der lå i hvert sit herred, skete der ikke ved den
statistiske bearbejdelse en fordeling af tallene på de to herreder, men tallene
blev medregnet under hovedsognets herredstal.
For det fjerde er antallet af ejendomme i 1835 og 1850, der er den tidligste
landbrugsstatistik, opgjort efter to forskellige matrikuleringer, og det kan be
tyde, at nogle ejendomme, der har haft et jordtilliggende nær ved grænsen mel
lem gårde og huse på 1 tønde hartkorn, er regnet som gårde i den ene tælling,
men som huse i den anden. Det statistiske tabelværk, hvori tallene fra 1850 er
publiceret, mener herom, at det fortrinsvis er i Vejle, Århus og Ribe amter, at
den nye matrikulering kan have betydet ændringer, idet nogle ejendomme, der
i 1835 er optalt som huse, nu i disse amter har fået et jordtilliggende på over en
tønde hartkorn og derfor i 1850 er medregnet under gårdene.18
En regressionsanalyse, der på basis af samtlige herredstal, ville forsøge at
teste de mulige sammenhænge, der er vist ovenfor, er derfor ikke mulig ud fra
den foreliggende statistik.
Det vil kræve en meget stor arbejdsindsats at komme ud over disse proble
mer ved at ændre undersøgelsesniveauet til at omfatte samtlige landsogne, og
derfor er i stedet valgt at se på de fem herreder, der har den største andel af
uægte fødsler, og sammenligne disse herreders forhold med de tilsvarende i de
fem herreder, der har den laveste andel. Det kan ske ved at gennemgå tallene i
herredernes 111 sogne og sikre sig, at det for hvert af disse ti herreder er de
samme sogne, der indgår i beregningen af alle de valgte indikatorer.19
Som et udtryk for det større befolkningspres er til denne undersøgelse dels
set på, hvor mange procent hvert enkelt herreds folketal er vokset med i perio
den 1801-1834, hvor der i de to yderår findes tal fra de da afholdte folketællin
ger, dels på hvor stor en andel de ugifte 25-29-årige udgjorde af folketallet i
1840. Da dødelighedsnedgangen var størst for børn, vil en stigning i folketallet
navnlig have fået betydning for etableringsmulighederne, når børnene fra år
hundredets første årtier nåede vielsesalderen, og det første mål - væksten
1801-34 - kan derfor være en indikator for presset på at kunne få foden under
eget bord hen mod midten af århundredet. Det andet mål - andelen af ugifte
- kan mere direkte sige noget om, hvor mange der i løbet af 1840’erne kunne
forventes at ville forsøge at danne familie og etablere sig som en selvstændig
husholdning. Antallet af landbrug på herredsniveau findes opgjort ved tællin
gerne i 1835 og 1850. Fra disse tællinger er det muligt at se, hvor stor tilvæk78

Årlig vækst
Ugifte 2529-åriges
Andel
andel af
Herred
Amt
uægte
Gårde
befolknin

børn Folketal og huse
gen
1845
1840-44 1801-34 1835-50
Herreder med mange børn født uden for ægteskab:
Skovby
0,85
Odense
21,4
0,45
5,1
0,93
Langelands Sdr. Svendborg
18,3
0,30
5,4
0,69
Dronninglund
Hjørring
18,2
0,10
4,4
1,08
Bjerge
Odense
18,1
0,90
5,7
Gjerlev
0,59
Randers
17,4
0,68
6,0
Herreder med få børn født uden for ægteskab:
0,97
Tune
Roskilde
0,75
4,4
2,8
Skads
Ribe
0,45
3,4
1,06
3,7
Vester Horne
0,50
Ribe
3,4
0,49
3,7
Øster Horne
Ribe
0,76
3,9
3,9
0,15
Ølstykke
Frd.borg
0,88
4,4
0,82
3,7

Samlet vækst
1835-1850

antal
gårde

antal
huse

-2,4

14,8

-3,1
2,6
-0,4
-2,8

8,1
0,6
26,0
25,7

2,4
6,7
2,6
3,2
5,0

18,4
25,6
14,6

1,2
17,8

Tabel 8: Vækst i befolkning og ejendomme i ti herreder

sten har været i antallet af henholdsvis gårde og huse. Dette tal er formodent
lig det nærmeste, man med den foreliggende statistik, kan komme på et mål
for, hvor mange ekstra beboelsesmuligheder, der var.
Disse indikatorer er i tabel 8 vist sammen med tal for andelen af børn født
uden for ægteskab.
Befolkningspresset viser sig i de fleste herreder ved en større årlig vækst i
folketal end i antallet af ejendomme. Kun i Gjerlev og Skads herreder er det
omvendt, men der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem andelen af børn
født uden for ægteskab og befolkningspresset målt ved disse faktorer, bortset
fra at det ser ud til, at gårdmandsbørn i den første gruppe af herreder har haft
sværere ved at fastholde forældrenes sociale status end de gårdmandsbørn, der
blev født i herreder med få uægte børn. Derimod er der en sammenhæng med,
hvor stor en andel af befolkningen de ugifte 25-29-årige udgjorde, og det kunne
tyde på, at en anden konsekvens af befolkningspresset, nemlig vielsesalderen,
har haft betydning for, hvor mange børn der fødtes uden for ægteskab.
Dette forhold er søgt belyst i tabel 9, hvor de gennemsnitlige vielsesaldre ved
første vielse er beregnet ud fra kirkebøgernes oplysninger om de førstegangsvi
edes aldre og forudgående civilstand.20
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Uægte børn i 1850/54
Procent pr. herred
■
■
I
□

15,0-21,4
10,0 - 14,9
5,0- 9,9
0,0 4,9

(21)
(36)
(68)
(11)

Figur 4: Uægte børn i 1850/54 i Kongeriget. Der er ikke tal for Sønderjylland og Ærø. De
fem herreder med højeste og laveste andel af uægte børn er fremhævet. Kort: Morten
Stenak.

Her er der til gengæld en meget klar sammenhæng. I de herreder, hvor der blev
født mange børn uden for ægteskab, var vielsesalderen et til to år højere end i
herrederne med få uægte børn. Kun Sydlangeland er en undtagelse. Der havde
man både en relativt lav vielsesalder og mange børn født uden for ægteskab.
Den typiske forskel i de øvrige herreder mellem de to grupper passer næsten
med, at et par i et de lave herreder med få uægte børn kunne nå at få et barn
inden for ægteskab mere end et par i de høje herreder med mange uægte børn.
Resultatet er derfor også, at fødselshyppigheden - antal fødte pr. 1000 indbyg
gere - ikke bliver meget forskellig mellem de to typer herreder - alene med
Sydlangeland som undtagelsen med en meget høj fødselshyppighed.
Det er så naturligt at spørge, hvorfor man i de to grupper af herreder valgte
forskellige strategier, nemlig i lavherrederne at gifte sig tidligt og i mange til80

Andel af
Andel
uægte
ugifte
børn
25-29-åriHerred
Amt
1840-44 ge 1845
%
Herreder med mange børn født uden for ægteskab:
Skovby
21,4
64
Odense
Langelands Sdr. Svendborg
60
18,3
Dronninglund
18,2
60
Hjørring
71
Odense
Bjerge
18,1
Gj erlev
69
Randers
17,4
Herreder med få børn født uden for ægteskab:
Tune
56
Roskilde
2,8
54
Skads
Ribe
3,4
Vester Horne
57
Ribe
3,4
Øster Horne
53
Ribe
3,9
Ølstykke
Frederiksborg
4,4
48

Årligt
antal fødte
pr. 1000
indbyggere
Kvinder

Gennemsnitlig
alder ved første
vielse 1840-44
Mænd

30,4
28,2
29,6
30,3
31,2

28,0
26,3
27,1
27,9
30,2

28
38
34
31
30

28,0
28,6
28,8
28,1
27,8

25,2
26,6
26,8
25,9
25,4

30
29
30
29
32

Tabel 9: Gennemsnitlige vielsesaldre ved førstegangsvielser og fødselshyppighed i ti her
reder

fælde, fordi pigen var blevet gravid, men i højherrederne at få det første barn
uden for ægteskab
Inden der ses nærmere på dette spørgsmål, kan der være grund til også at se
på, om de to øvrige udveje, der er nævnt i modellen ovenfor, nemlig bortvan
dring fra hjemherredet eller beskæftigelse uden for landbruget har haft nogen
betydning som en afleder for et befolkningspres.
Et mål for nettoafvandringen fra hvert enkelt herred kan fås ved at se på
forskellen mellem herredets naturlige befolkningstilvækst - fødsler minus
dødsfald - og den faktiske befolkningstilvækst, som den kan konstateres ved
folketællingerne. Nettovandringen er beregnet for perioden mellem folketæl
lingerne i 1840 og 1845 for hvert enkelt herred.21 Resultatet af beregningerne
er vist i tabel 10.
Tabellen viser, at næsten alle herrederne har haft en nettobortvandring, men
i forskelligt omfang og med Sydlangeland som topscorer, hvilket ikke kan un
dre, når man tager det særligt store befolkningspres der i betragtning. I tabel
lens sidste kolonner er desuden fundet frem til, hvor stor en del af de gifte i
25-29-års alderen, der ikke har kunnet erhverve jord eller finde andet selvLandbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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Andel af gifte
Andel Faktisk Naturlig Netto
mænd blandt
uægte befolk befolk tilvan
børn nings ningstil dring 24-29-årige, der er
1840- tilvækst vækst 1840-44 Dagle uden for
44
1840-44 1840-44
land
jere, tje
nestefolk
brug
Herreder med mange børn født uden for ægteskab
24
21,4
Skovby
Odense
3,33
4,28
-0,95
28
9,52
Langelands Sdr. Svendborg 18,3
5,35
40
31
-4,17
Dronninglund
18,2
2,00
-2,47
27
15
Hjørring
4,47
Odense
6,34
13
35
18,1
3,68
-2,66
Bjerge
Gj erlev
17,4
0,32
32
30
Randers
4,65
4,33
Herreder med få børn født uden for ægteskab
24
Roskilde
1,75
4,52
-2,77
37
Tune
2,8
42
7
Ribe
3,4
4,45
8,56
Skads
-4,11
Vester Horne
Ribe
3,45
4,62
9
23
3,4
-1,17
Øster Horne
23
Ribe
3,9
3,15
5,58
-2,43
18
Frd.borg
7,64
27
Ølstykke
1,09
43
6,55
4,4

Herred

Amt

Tabel 10: Vandrings- og bekæftigelsesmønstre i ti herreder

stændigt arbejde inden for landbruget, men - i hvert fald de første år af ægte
skabet - har måttet klare sig ved arbejde inden for herredet som daglejer eller
tjenestekarl eller som håndværker, handlende, søfarende eller fisker. Tabellen
viser på det område betydelige forskelle fra herred til herred.
En sammenfatning af oplysningerne i tabel 8-10 viser således betydelige for
skelle i udviklingen fra herred til herred og tyder på, at et stort antal børn født
uden for ægteskab kun har været en ud af flere mulige konsekvenser af befolk
ningstilvæksten og det pres, som den lagde på ressourcerne. Der kan altså ikke
gives en enkelt forklaring på, hvorfor man et sted i landet fik mange uægte
børn, men ikke andre steder. I stedet kan man forsøge at finde frem til nogle
typer af udvikling, som de udvalgte herreder kan illustrere:

Herreder med mange uægte børn
Langelands Sønder Herred var det af de udvalgte herreder, hvor befolknings
presset var størst, dels på grund af en høj fødselshyppighed, dels fordi meget af
jorden var fæstet under øens herregårde, som ikke tillod udparcellering, så
væksten i antallet af nye bosteder var begrænset. På trods heraf reagerede
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herredets ungdom ikke med en høj vielsesalder, og da de unge oven i købet
satte mange børn født uden for ægteskab i verden, kunne næsten halvdelen af
herredets unge gifte ikke erhverve selv et husmandssted med jord, men måtte
ernære sig som daglejere eller tjenestefolk, og yderligere op mod en tredjedel
fandt beskæftigelse uden for landbruget. Og det blev resultatet på trods af, at
mange reagerede ved at flytte udenøs, så herredet viser den største nettobortvandring af de ti herreder. Ved folketællingerne midt i århundredet træffer vi
de bortvandrede i størst tal på Lolland, men desuden på Sydfyn og Tåsinge og
enkelte på fjernere steder.
Skovby, Dronninglund og Bjerge herreder har en række fællestræk, selvom
presset var mindre i Bjerge herred på grund af en kraftig vækst i antallet af
fæstehuse under områdets herregårde. Vielsesalderen var høj, fordi de unge
ventede med at gifte sig, indtil de kunne få foden under eget bord, så der var
betydeligt færre end på Sydlangeland, der måtte ernære sig som daglejere og
tjenestefolk, men det resulterede i et stort antal børn født uden for ægteskab og
har derfor gjort disse herreder til kerneområderne for samtidens diskussion
om usædelighed. Nettobortvandringen blev med de bedre etableringsmulighe
der, når man først var blevet gift, mere beskeden end på Sydlangeland.
Gjerlev Herred udgør et særtilfælde blandt herrederne med mange børn født
uden for ægteskab. Her var vielsesalderen særligt høj, og trods mange børn
født uden for ægteskab gav det den laveste befolkningstilvækst blandt de ti
herreder, og da der samtidig skete en hurtig vækst i antallet af selvejerhuse,
var der endda behov for tilvandring udefra for at få tilstrækkelig arbejdskraft.

Herreder med få uægte børn
Herrederne med få børn født uden for ægteskab og lav vielsesalder falder i to
grupper.
Tune og Ølstykke, de to sjællandske herreder, var udsat for et vist befolknings
pres i forhold til væksten i antallet af gårde og huse. Konsekvensen af den rela
tivt lave vielsesalder synes her at have været, at mange lige som på Langeland
måtte ernære sig som daglejere og tjenestefolk, og navnlig den sidste gruppe altså gifte tjenestefolk - er usædvanlig stor. Mange af disse par levede ikke sam
men til daglig, og præsterne har i nogle enkelte tilfælde direkte i kirkebøgerne
anført, at bruden efter brylluppet - og en eventuel barnefødsel - ville vende til
bage til sit tjenestested. Den reelle forskel mellem disse ægtepars leveforhold og
de tilsvarende hos forældre med børn født uden for ægteskab i for eksempel
Skovby Herred har derfor været mindre, end man umiddelbart får indtryk af
ved alene at se på procenter for børn født uden for ægteskab.
Skads er det herred i Ribe Amt, der har det mest afvigende mønster fra det
øvrige Danmark. Den faktiske befolkningstilvækst var den mindste blandt de
Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1
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ti udvalgte herreder og navnlig antallet af selvejerhuse uden jord steg meget
kraftigt, så der var gode muligheder for at erhverve et sådant hus. Men det
kunne man naturligvis ikke leve af. Det var imidlertid ikke som daglejer eller
tjenestefolk, at man så måtte slå sig igennem. I stedet blev det havet, der gav
føden. Antallet af unge gifte, der var fiskere og søfolk i herredet, var meget
stort - ikke overraskende størst på Fanø - men den lave befolkningstilvækst
skyldtes også en betydelig nettobortvandring fra herredet, og da der kun er
fundet relativt få i andre herreder, er hovedstrømmen nok gået til udlandet.
Ikke mindst var der i området en tradition for at søge hyre på hollandske ski
be. Med disse alternative beskæftigelsesmuligheder, der ikke krævede nogen
større forudgående opsparing for at få foden under eget bord, var det ikke så
mærkeligt, at herredet hørte til i gruppen med en lav vielsesalder og med få
børn født uden for ægteskab.
Forholdene i det nord for liggende Vester Home Herred er noget mere sam
mensatte, men i de sogne, der lå nærmest ved havet, finder man de samme
træk som i Skads Herred.
Øster Home Herred ser ud til at være det af de ti herreder, hvor tabellernes
tal umiddelbart er sværest at tolke. Der var et betydeligt befolkningspres, fordi
der næsten ikke skete nogen forøgelse af antallet af alle typer af beboelser, og
fravandringen var beskeden. Alligevel fastholdtes en lav vielsesalder, og rela
tivt få måtte tage til takke med tilværelsen som daglejere eller tjenestefolk.
Heller ikke de alternative beskæftigelser synes at have spillet en særlig stor
rolle. Halvdelen af de gifte mænd i alderen 24-29 år, der findes i herredet i fol
ketællingen i 1845, er opført som gårdmænd, og det er kun i indlandssognene i
Vester Horne Herred, at man finder tilsvarende forhold. Samtidig var der i
dette område relativt få huse i forhold til antallet af gårde, men gårdene havde
typisk mindre hartkorn end i Østjylland og på Øerne. Der var derfor færre tje
nestefolk, men til gengæld lidt flere slægtninge boende i husstanden. En mulig
forklaring kan være, at der var tale om nogle specielle forhold, der kun gjorde
sig gældende i nogle få år i begyndelsen af 1840’erne. Aldersfordelingen i her
redet ved folketællingen 1845 viser, at aldersgrupperne mellem 25 og 35 år er
meget små og viser et betydeligt større indhug i alderspyramiden omkring dis
se aldre, end man finder for landbefolkningen som helhed. Årgangene, der er
født omkring 1815, kan altså tænkes at have været ude for nogle specielle for
hold, der midlertidig har gjort etableringspresset mindre. At finde ud af, hvad
disse specielle forhold har bestået i, vil kræve en nærmere undersøgelse på
mikroplan, men det kan nævnes, at af de 16 drenge, der blev født i 1820 i her
redets største sogn, Ølgod, døde syv i første leveår og yderligere to inden kon
firmationen. Fra et senere tidspunkt, hvor der foreligger tal for spædbørnsdødeligheden for hele herredet, er der ikke nogen speciel høj dødelighed, men
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nogle enkeltår med en særlig høj børnedødelighed blandt de årgange, der øn
skede at etablere sig omkring 1840, vil få udviklingen i herredet til at passe
bedre med de øvrige påviste sammenhænge.

Befolkningspres og sociale konsekvenser
Den befolkningsvækst, der fulgte som et resultat af dødelighedsnedgangen om
kring 1800, fik en særlig betydning, da de større årgange skulle etablere sig på
arbejdsmarkedet nogle årtier ind i 1800-tallet. Der var kun få muligheder uden
for landbruget, og da antallet af nyoprettede gårde var meget beskedent, var
mulighederne begrænset til enten at udskyde indgåelse af ægteskab og fort
sætte tiden som tjenestefolk længere end tidligere eller at tage til takke med
en tilværelse som husmand eller landarbejder.
Gennemgangen af forholdene i en række lokaliteter rundt omkring i landet
viser, at der blev valgt forskellige strategier, men at konsekvensen af at ud
sætte vielsesalderen mange steder - og mest udpræget på Fyn og i Nordjylland
- førte til en kraftig stigning i antallet af børn født uden ægteskab, men at bør
nene hyppigt senere blev optaget i forældrenes husstand, når et ægteskab lod
sig realisere.
Men gennemgangen viser også, at det store antal børn født uden for ægte
skab på Fyn og i Nordjylland kun var én ud af flere mulige konsekvenser frem
bragt af de etableringsvanskeligheder, der fulgte med befolkningsvæksten, og
at unge i områder, hvor en stor del af de unge giftede sig tidligt i stedet for at
få børn uden for ægteskab, til gengæld måtte fortsætte som tjenestefolk efter
vielsen og måske boede adskilt. Disse familier har derfor fået en lige så van
skelig start for både ægtefolk og børn som på Fyn og i Nordjylland.
Den mere dybtgående undersøgelse af enkeltpersoners skæbner på Nordfyn
viser, at moderens familie normalt tog sig af de børn, som deres døtre fik uden
for ægteskab, i hvert fald indtil moderen blev gift, og at der ikke fulgte en stig
matisering af de ugifte mødre. Selv hvis de ikke senere blev gift med barnets
fader, havde de gode chancer på ægteskabsmarkedet.
Noter:

1. Se Hans Chr. Johansen. 2002.
2. A.F. Bergsøe. bd. 3. 1848, s. 32f.
3. Se for eksempel Th. Sørensen. 1883, Axel Steensberg 1969, Beth Groth
Nielsen 1982, H.H. Worsøe 1993 og Anne Løkke 1998.
4. Statistisk Tabelværk 1.10, 1846, s. xxii. Den samme forklaring med næsten
uændret ordlyd findes i Bergsøe. Bind 3. 1848, s. 34.
5. V.Falbe-Hansen og Will. Scharling Bd. 1, 1885, s. 621.
6. Klaus Olsen. 1975. De otte sogne er Nr. Nærå og Krogsbølle i Skam herred,
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21.
86

Lunde i Lunde herred, Rønninge, Rolfsted og Sdr. Nærå i Åsum Herred og
Vester Åby og Åstrup i Sallinge Herred.
Asbjørn Romvig Thomsen. 2005.
Agnete Birger Madsen. 2005.
Baggrunden for, at der er mange fødsler i forholdet til antallet af kvinder,
er, at hvis en kvinde har født et uægte barn i et af de udvalgte år, er even
tuelle andre uægte fødsler af samme kvinde i andre år medtaget. Der
bliver derfor i materialet en overrepræsentation af kvinder med flere
uægte børn og af uægte børn, der har haft søskende født uden for ægte
skab.
Se om de regionale forskelle i spædbørnsdødelighed: Anne Løkke 1998.
Når tallet på senere viede er betydeligt større end antallet af børn, der i
tabel 5 boede hos gifte forældre, skyldes det dels, at adskillige forældre til
døde børn senere blev gift, dels at der er fundet en række vielser for fami
lier, der flyttede væk fra herredet, og endelig at barnet ved en sen vielse
undertiden blev boende i den familie, hvor det hidtil havde opholdt sig.
Denne sammenhæng findes for eksempel i Peter Laslett 1980.
Nogle af de tidligt bortflyttede kan være døde i andre sogne, hvis kirkebø
ger ikke er blevet gennemgået som et led i eftersøgningen.
Tallet er beregnet for 555 kvinder, der fik børn uden for ægteskab i Skovby
Herred 1851-1864. Perioden er valgt, fordi kirkebøgerne først fra 1851 an
giver moderens alder ved fødslen.
Hans Chr. Johansen. 2002, s. 119.
Ifølge kirkebogen hedder faderen denne gang Anders Hansen, men det må
formodentlig være en fejlskrivning for Rasmus Andersen, da barnet hedder
Rasmusdatter.
Karen Jørgensdatters far hed Jørgen Johansen, og det er formodentlig der
fra, at efternavnet er hentet.
Statistisk Tabelværk II.5, side XXXVII.
Som basis er valgt det herredstilhørsforhold, der er anvendt ved oversig
ten over folketællingstallene i tabel 2 i Statistiske Meddelelser 4,37,1 dog er Sæby landdistrikt og Varde landsogn ikke medregnet, fordi de kir
kelige begivenheder disse steder findes blandet med købstædernes i
kirkebøgerne. Dronninglund Sogn er i den jurisdiktionelle inddeling for
delt på Kjær og Dronninglund herreder, men begivenhederne findes sam
let i kirkebogen, og hele sognet er derfor medtaget under Dronninglund
Herred.
I tallene for Skads Herred indgår dog ikke tal fra Brøndum og Vester Nebel
sogne, da præsten ikke har indført aldre på de viede.
Herredstal fra folketællingerne er publiceret i Statistisk Tabelværk 1,2 og

1,10, mens tallene for fødte og døde er hentet fra de originale bispeindberetninger, der findes i RA, Rentekammeret, Tabeller over vielser, fødsler og
dødsfald, pakke 352.111-135.
Litteratur:

A.F. Bergsøe: Den danske Stats Statistik, bd. 3. København 1848.
V. Falbe-Hansen og Will. Scharling: Danmarks Statistik, bd. 1. København
1885.
S. M. Hafström: Om Sædelighedsforholdene i det danske Folk, København
1888.
Hans Chr. Johansen: Danish Population History. Odense. 2002.
Peter Laslett m.fl. (eds.): Bastardy and its comparative history, London 1980.
Anne Løkke: Døden i barndommen, København 1998.
Agnete Birger Madsen: Karen Sophies barselsfærd, Kvindemuseet i Danmark,
Århus 2005.
Beth Groth Nielsen: Letfærdige Qvindfolk. København 1982.
Klaus Olsen: Fødselshyppigheden uden for ægteskab på landet i det nittende
århundredes første halvdel. Upubliceret speciale. Odense Universitet 1975.
Statistisk Tabelværk 1.10. 1846.
Axel Steensberg: Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bd.
1. København 1969.
Th. Sørensen: Børnedødeligheden i forskellige samfundslag i Danmark. Køben
havn 1883.
Asbjørn Romvig Thomsen: Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller inte
grerede? Landbohistorisk Selskab, København 2005.
H.H. Worsøe: »Falden kvinde eller enlig mor?«. Personalhistorisk Tidsskrift,
1993, s. 117-141.
Forfatter

Hans Chr. Johansen, født 1935, dr.oecon., professor i økonomisk og social histo
rie ved Syddansk Universitet 1970-2003. Har skrevet bøger og artikler med
emner fra dansk og international økonomisk og social historie i 1700-, 1800- og
1900-tallet, blandt andet Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. år
hundrede. Odense 1975 og Danish Population History 1600-1939. Odense 2002
med emner fra historisk demografi samt »Folk og produktion på fynske gårde
gennem to århundrede«. Historie 17,3.1988, s. 351-386 og »Jens Hansen har en
bondegård - og han er en af de heldige«. Fortid og Nutid. 2007, s. 23-44 med
emner fra dansk landbohistorie.

Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1

87

Summary

During the first half of the 19th century, the number of children born to unmar
ried couples in Denmark rose from 4% to 11% of all births.
The highest percentages occurred on Fyn (Funen) and in North Jutland,
whereas the lowest were on Sjælland (Sealand), and in southwest Jutland. The
increase occurred simultaneously with the development into adulthood of the
large numbers of children who survived due to the reduction in the mortality
rate at the end of the 18th century. It is therefore reasonable to see a connec
tion with the fact that it could be more difficult to become established in a soci
ety with population growth, but which at the same time lacked economic growth
and alternative forms of employment.
During several years in the 1840s there were most births outside marriage
on northern Fyn, in the district of Skovby. Here, the figures reached approxi
mately 20%, and the situation in this district has therefore been examined at a
micro-level.
A partial survey looked at the 270 children born in the district between
1840-44 (incl.). Infant mortality was 16%, and approximately one-fifth of those
children who survived lived with their biological parents, who married after a
child was born - although in several cases not until a year or two later. Over
half of them lived with their unmarried mother or her parents, while the local
authorities were only forced to take relatively few children into care, and pay
for them to be looked after by foster families.
Another partial survey followed the 478 children who were born in the di
strict in 1820 and 1821 in order to see which of these became parents to children
born outside marriage. The most reliable results were achieved for the mo
thers, because the information about the fathers was often too vague to allow
reliable identification. About one third of the women whose lives it was possi
ble to trace had a child outside marriage, as did the daughters of both farmers
and smallholders, but a lot of these married the child’s father later.
In an attempt to find the difference between areas with few births outside
marriage and those with a lot, several background factors were examined for
five »top« and five »bottom« districts. As a rule, the average marrying age was
approximately two years lower in districts with few births outside marriage
than in those with a lot. In southwest Jutland, the explanation why people
were able to marry so young seems to be that the shipping industry provided
an alternative form of employment. On Sjælland, on the other hand, it was
more the norm than in other places for young people to marry, even though
they continued to work as servants, and possibly even continued to live sepa
rately for a couple of years after the birth of the first child. An exception from
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this rule was the southern part of Langeland (an island near Fyn), which had
both a low marriage age and a high birthrate outside marriage. On the other
hand, this district had the greatest net population decline.
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