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l 1800-tallet fordrede et anstændigt levned, 
at ægteskab og det at få børn var tæt 
forbundet. Men til trods for moralen ud
gjorde uægte børn ca. 10% af de nyfødte 
børn i anden halvdel af 1800-tallet. Fyn var 
den landsdel, hvor uægte fødsler forekom 
hyppigst. Om Fyn hedder det: >>Det tør 
saaledes ubetinget siges, at løsagtigheden 
og Tilbøjeligheden til at give efter for 
sanselige Fristelser er betydeligt større i Fyn 
og særligt i Fyns landsogne end i nogen 
anden landsdel. .. « 1• Forklaringen skal ifølge 
samme kilde findes i fynboernes karakter. 
Det løsagtige levned medførte, hvis kvinden 
blev gravid, i mange tilfælde en faderskabs
sag. Faderskabssagerne blev ført hos den 
lokale retsbetjent. Det er denne artikels mål 
at beskrive disse faderskabssager, som blev 
anlagt af mødre til uægte børn mod de 
formodede fædre. Eksempler fra Fåborg 
byfogeds arkiv skal illustrere forløbet i 
sagerne. Faderskabssagerne giver indblik i, 
hvilket bevismateriale man benyttede sig af, 
samt hvilke krav kvinderne stillede under 
retssagen. 
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Indledning 

I 1800-tallet havde forhold uden for æg
teskab konsekvenser for både mand og 
kvinde i tilfælde af, at kvinden blev gra
vid. Når en kvinde fødte et uægte barn, 
havde hun følgende muligheder: sætte 
barnet i pleje, føde det i dølgsmål eller, 
hvis det var muligt, kunne hun gifte sig. 
Endelig kunne hun leve alene med bar
net og efterfølgende lægge faderskabssag 
an mod barnets fader for derved at opnå, 
at han kom til at bidrage økonomisk til 
barnets underhold2 • 

I Danske Lov3 fra 1683 var faderskabs
sager en del af et mere bredt defineret 
kapitel, der omhandlede løsagtighed. 
Danske Lov 6-13 angav, hvilke straffe, 
der skulle gives i forbindelse med et usæ
deligt levned. I 1759 kom en ny lovgiv
ning, idet der blev udformet retningsli
nier for behandling af faderskabssager. 
Reskriptet af 30. november 1759 vedrø
rer: » ... Qvindfolk, som er besvangret, og 
den eller de Mandfolk, hun udlægger 
som Barnefader, og ikke med deres Eed 
værger sig«4 • 

Men først i 1825 kom en plakat, som 
mere nuanceret beskrev, hvordan fader
skabssager skulle gribes an5 • Opgaverne 
blev delt mellem retsbetjenten6 og amt
manden, idet førstnævnte skulle fast
lægge faderskabet og forsøge at opnå for
lig mellem parterne med hensyn til 
underholdsbidragets størrelse og udre
delse. Og i de tilfælde, hvor der ikke kun
ne opnås overenskomst mellem parterne, 
skulle amtmanden bestemme beløbets 
størrelse. Der blev ikke beskikket nogen 
sagfører, og sagsanlægget var således 
omkostningsfrit for kvinden. Retsbetjen
ten skulle derfor både finde de nødven
dige beviser samt forhøre parterne og 
dømme i sagen. 

Siden Danske Lov havde det således 
været retsbetjentens opgave at straffe folk 
for løsagtighed. Med plakaten af 28. maj 
1825 blev sagsbehandlingen af fader
skabssager fastlagt, og den ændredes i 
hovedtræk ikke indtil Retsplejeloven i 
1919, hvor retsbetjentembedet for-

Fynske årbøger 1998



.· 

.. . 

·. 

76 

svandt. Retsbetjentens problem gennem 
hele perioden var, hvordan man skulle 
fastslå faderskabet. 

Perioden 1870-1879 er valgt som un
der-søgelsesperiode, da ugifte kvinder fik 
fuld myndighed i 1857. Herved opnås, 
at kvinderne i de udsøgte sager formelt 
set var frit stillet overfor at anlægge fa
derskabssag. Imidlertid kom børnelovene 
i 1888, hvorefter kvindens rettigheder 
skærpedes med hensyn til udbetaling af 
underholdsbidrag, idet kommunen sik
rede, at ugifte kvinder fik et beløb udbe
talt under alle omstændigheder. I under
søgelsesperioden var kvinderne således 
ikke sikret af de offentliges hjælp til ud
betaling af det tilkendte underholdsbi
drag i så høj grad som efter 1888. 

Fåborg købstad er ikke valgt, fordi fyn
boerne var mere løsagtige på disse kan
ter i 1800-tallet end på det øvrige Fyn, 
idet det ikke er omfanget af faderskabs
sagerne, der her skal undersøges. Men 
faderskabssagerne i Fåborg byfogeds ar
kiv7 er blot et eksempel, der er valgt til at 
illustrere forløbet i sagerne. Der gives li
geledes udblik til Svendborg Amtsarkiv, 
således, at det bliver klarlagt, hvad der 
sker efter, at faderskabssagerne er afslut
tet hos retsbetjenten. 

Underholdsbidragets størrelse og 
udredelse 

Ifølge forordning af 14. oktober 1763 
skulle faderen mindst betale halvdelen 
af, hvad amtmanden skønnede var nød
vendigt for barnets underhold. Amtman
den skulle ligeledes hjælpe moderen, hvis 
faderen nægtede at betale. Bidraget skulle 
ydes til barnets 10. år. Herefter mente 
man, at barnet kunne ernære sig selv8• 

I 1839 blev forordningen revideret, 
idet perioden, hvori bidraget skulle ydes, 
blev udvidet til barnets 14. år. Endvidere 
blev faderens forpligtelser indskærpet og 
afvejet i forhold til dennes økonomiske 
evner9

• Den 20. april 1888 kom en lov, 
som forsikrede moderen om, at hun un
der alle omstændigheder modtog et pen-
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gebeløb. Loven forskrev, at hvis hun le
vede i trange kår og ikke havde modta
get bidrag i et år, kunne hun fordre, at 
faderens opholds- eller forsørgelseskom
mune i stedet betalte. Et sådant bidrag 
var at betragte som fattighjælp, men det 
fik dog ingen konsekvenser for moderen 
i form af tab af borgerlige rettigheder m.v. 
I 1888 blev perioden, hvori moderen 
kunne modtage underhold, igen udvidet 
fra barnets 14. år til barnets 18. år. Dog 
kunne hun kun få bidrag de sidste fire 
år, hvis det var nødvendigt10• 

Med hensyn til selve underholdsbidra
gets størrelse og udredelse skete kun lidt 
indtil 1888. Dog blev perioden, hvori 
underholdsbidraget kunne fordres, udvi
det, men først fra 1888 var barnemode
ren sikker på at modtage et beløb uanset 
faderens manglede vilje eller evne til at 
betale. 

Faderskabssager i Fåborg i perioden 
1870-187911 

I Fåborg udgjorde faderskabssager i pe
rioden 1870-1879 38 (eller det samme 
som 29%) ud af de i alt 130 private poli
tisager hos byfogeden. Private politisager 
var typisk sager, der var anlagt af en per
son mod en anden12

• 

En faderskabssag tog sit udgangspunkt 
i, at barnemoderen henvendte sig til 
amtmanden i Svendborg amt, Ludvig 
Frederik Henrik Brockenhuus-Schack. I 
forbindelse hermed udlagde kvinden en 
mand som den formodede fader til bar
net. Herefter sørgede amtmanden for, at 
byfogeden i Fåborg, Johan Theodor 
Aagaard, blev involveret i sagen, og at 
den blev behandlet i politiretten13• 

Inden retsmødet kunne starte, måtte 
byfogeden opsøge den udiagte barnefa
der og stævne ham, og derved gøre ham 
bekendt med faderskabet. Den udiagte 
barnefader skulle enten erklære, at han 
var fader til barnet eller benægte, hvil
ket vel at bemærke skulle gøres under ed. 
Herefter var sagen moden til at kunne 
starte i politiretten, hvor den endelige 
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De ugifte fruentimmere og de udiagte fædre mødte til forhør i rådstuen på Fåborg Rådhus. 
Billedet er fra ca. 1910, men bygningen så formodentlig tilsvarende ud i 1870'eme. 
(Fåborg Byhistoriske Arkiv) 

fastlæggelse af faderskabet fandt sted. 
Y dermere skulle underholdsbidragets 
størrelse og udredelse fastsættes. 

For at få sagerne registreret hos retsbe
tjenten i Fåborg skulle mindst en af sa
gens parter have ophold inden for denne 
jurisdiktion, imens sagen var i gang. I de 
fleste tilfælde boede begge parter da også 
i Fåborg og opland. 

Ved nogle af retsmøderne i Fåborgs 
politiret mødte kun den ene af sagens to 
parter op. Det skyldtes formodentligt, at 
det var praktisk umuligt at kræve, at beg
ge parter skulle være tilstede, hvis den 
ene boede i en anden del af landet. I ste
det for begges fremmøde udveksledes ud
skrifter af politiprotokollen samt doku
menter hertil retskredsene imellem, så
ledes at parterne og de pågældende rets
betjente havde et grundlag for videre 

behandling af sagen. I de undersøgte 
sagsforløb findes således retsmøder, der 
var baseret på udskrifter fra retsbetjent
ene i Skanderborg, Fredericia, Horsens og 
København. 

Det første retsmøde i Fåborg var nød
vendigvis ikke det første retsmøde i sa
gen, fordi der, som nævnt ovenfor, kun
ne være tale om en udveksling mellem 
to jurisdiktioner. Men denne undersø
gelse af forholdene i Fåborg viser dog, at 
der hyppigst gik tre måneder efter bar
nets fødsel, inden sagen var i gang. Og 
det kan ligeledes konstateres, at i de sa
ger, hvor der gik mere end et år efter bar
nets fødsel, blev faderskabet straks er
kendt. Samtidigt fremgik det, at parterne 
i forvejen havde en frivillig ordning om 
underholdsbidraget størrelse og udre
delse. Ved at stadfæste aftalen ved retten 
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sikrede moderen sig i et vist omfang, at 
aftalen blev overholdt. Endvidere kun
ne man formode, at i de tre sager, hvor 
der kun er en måned mellem barnets fød
sel og sagens start, var faderskabssagen 
allerede sat i gang inden fødslen. 

I de fleste sager opnåede retsbetjenten 
at forlige parterne og bestemme under
holdsbidragets størrelse i løbet af et par 
retsmøder, mens det i de resterende sa
ger var nødvendigt at inddrage amtet. 
Amtmanden fastsatte så ved resolution, 
hvor stort underholdsbidraget skulle 
være. Der synes ikke ud fra denne un
dersøgelse af forholdene i Fåborg at være 
nogen væsentlig forskel på størrelsen af 
de underholdsbidrag, som henholdsvis 
retsbetjenten og amtmanden fastsatte. 
Underholdsbidraget skulle som oftest 
udredes to gange om året af barnefade
ren. Forfaldsdatoerne blev aftalt indivi
duelt fra sag til sag, og pengene skulle 
erlægges på byfogedkontoret i Fåborg. 

I det følgende skal tre mere usædvan
lige sager beskrives. 

Foto som bevismateriale 

Den 20. oktober 1870 mødte 28-årige 
Sophie Frederikke Hendriksen i Fåborg 
Kjøbstads Politiret. Der fik hun forelagt 
en udskrift fra Skanderborg Herreds po
litiprotokol, hvoraf det fremgik, hvilke 
ting den lokale retsbetjent der havde for
handlet med den udiagte barnefader, tje
nestekarl Troels Hansen. Troels Hansen 
forlangte at få tilsendt et »fotographie
portrait« af Sophie Frederikke og barnet. 
Samtidigt foreslog han, at han skulle tage 
barnet til sig, og på den måde forsørge 
det. Det nægtede Sophie Frederikke at gå 
med til. Retsmødet afsluttedes med, at 
Troels Hansen blev erklæret som fader til 
barnet14• 

Den 11. november 18 70 mødte Sophie 
Frederikke igen op til retsmøde i Fåborg 
og her erfarede hun via endnu en udskrift 
fra Skanderborg, at Troels Hansen ikke 
kunne genkende hende på fotografiet! -

Anette Jensen 

hvilket hun naturligvis var forundret 
over. Af samme retsmøde fremgik det, at 
de i sommeren 1869 havde mødt hinan
den i København, hvor hun tjente. Hen
des tjenestested besøgte han dagligt, og 
de sås sidste gang i den 26. oktober 1869, 
hvilket formentlig var i forbindelse med 
skiftedag, hvor hun forlod København til 
fordel for Fåborg15 • Barnet blev født 13. 
juli 1870 i Fåborg, så Troels Hansen kun
ne udmærket være fader til barnet16

• 

Af det tredje og sidste retsmøde i Få
borg den 16. december 1870 fremgik det, 
at Troels Hansen havde tilbudt Sophie 
Frederikke otte rigsdaler årligt til barnets 
underhold. Det fremlagte tilbud var alt 
for lavt, og hun krævede derfor, at belø
bets størrelse skulle afgøres ved amtets 
resolution, og at det skulle regnes fra 
barnets fødsel. Hendes økonomiske situa
tion var formodentlig i forvejen ganske 
ringe, idet hun under retsmødet anmo
dede om fortsat at modtage hjælp fra 
Fåborgs fattigvæsen17 • Efter dette møde 
sluttedes sagen ved retsbetjenten, og den 
blev sendt videre til amtet. 

Barnefaderen forsvandt 

I amtmand Brockenhuus-Schacks arkiv er 
det muligt at følge sagen mellem Sophie 
Frederikke Hendriksen og Troels Hansen 
indtil 1873; alimentationsjournalen vi
ste, at det ikke var helt let at få inddrevet 
underholdsbidraget fra barnefaderen. 

Af alimentationsjournalen fremgik 
det, at barnefaderen skulle betale seks 
rigsdaler halvårligt til Sophie Frederikke. 
Men Troels Hansen måtte både afsone 
betalingen samt blive udpantet for at 
klare betalingen. Arbejdsgangen i forbin
delse med betalingen var imidlertid også 
omstændig, idet Troels Hansen først 
skulle betale bidraget til byfogeden i År
hus, hvor han på daværende tidspunkt 
opholdt sig. Dernæst sendte byfogeden 
pengene til amtmanden i Svendborg amt, 
som efterfølgende afgav betalingen til 
byfogeden i Fåborg. Først derefter kun
ne Sophie Frederikke modtage beløbet. 
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Den 9. april modtog amtmand Brock
enhuus-Schack besked om, at Troels Han
sen ikke var til at finde, og herefter for
svandt sporet af sagen i Svendborg Amts
arkivs alimentationsarkivalier18 • 

Andet bevismateriale 

At bruge fotografi som bevismateriale i 
1870'erne synes lidt usædvanligt. Men 
hvilket andet bevismateriale var det el
lers muligt at fremskaffe for ca. 120 år 
siden? I faderskabssager var bevismate
rialet ofte sparsomt. 

I næsten alle de undersøgte sager blev 
der ved sagens start fremlagt en dåbsat
test, der bekræftede, hvor og hvornår 
barnet var født, samt at barnet var født 
uden for ægteskab. I tre af sagerne blev 
der endog fremlagt en »leveattest«19, som 
beviste, at barnet var i live ved sagens 
start! Og endelig blev der brugt breve som 
bevismateriale20 for at fastlægge, om par
terne havde stået i forhold til hinanden 
på det »kritiske« tidspunkt- det vil sige 
ni måneder før barnet fødsel. 

Endelig skal nævnes, at der i en sag 
måtte indhentes dokumentation fra Det 
Kgl. Sundhedskollegium21

• At det kom så 
vidt, skyldtes, at den udiagte barnefader, 
tjenestekarl Hans Madsen i Fåborg, kun 
ville vedgå, at han senest tirsdag den 15. 
juli 1873 havde haft omgang med Ane 
Sophie Hansen i Møllerhuse nær Assens. 
Barnet blev født den 15. maj 1874, og 
Hans Madsen krævede derfor dokumen
tation for, at han kunne være faderen. 
Hans umiddelbare benægtelse af fader
skabet skyldtes formodentligt, at Ane 
Sophie efter hans udsagn skulle have sagt 
til jordmoderen, at barnets fader var dra
get til Slesvig. 

Af brevet fra Det Kgl. Sundhedskolle
gium fremgik det, at man til retssagen 
ville vide, om man fandt det sandsyn
ligt, at Hans Madsen var fader til barnet, 
samt om fødslen i så fald kunne være 
»overtidig«22• Kollegiet fandt det vanske
ligt at besvare, idet Ane Sophie havde 
oplyst, at hun også havde haft omgang 
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med en anden mand samtidig med, at 
hun havde »pleiet Omgang« med Hans 
Madsen. Men det blev påpeget, at man 
regnede » ... den erfaringsmæssige nor
male Svangerskabstid (til) cirka 40 Uger«. 
Svaret fra kollegiet var derfor tvetydigt: 
at det var » ... umuligt efter de hidtil er
hvervede Oplysninger ... « at afgøre, om 
Hans Madsen var barnets fader, men 
»Muligheden kan imidlertid ikke næg
tes«. 

Brevet fra Det Kgl. Sundhedskollegium 
fik dog ikke Hans Madsen til at erkende 
faderskabet, hvorfor sagen blev afgjort 
ved dom. På baggrund af brevet fra Det 
Kgl. Sundhedskollegium, som blev det 
afgørende bevis, blev Hans Madsen 
»dømt« til at være fader til barnet og til 
at betale underholdsbidrag, hvis størrelse 
skulle fastsættes af amtet23 • 

Muligheden for tekniske undersøgel
ser forud for faderskabssagen var natur
ligvis begrænset i 1870'erne, og det la
der ikke til, at man har ikke benyttet sig 
af andet bevismateriale end, hvad der i 
forvejen forelå, eller som let kunne skaf
fes. 

I mangel af bevismateriale anvendtes 
ed i stort omfang som bevis. Som tidli
gere nævnt skulle den udiagte barnefa
der be- eller afkræfte faderskabet ved 
hjælp af ed. I flere tilfælde skulle kvin
den under retssagen erklære » ... at hun 
ikke har haft Iegeml. Omgang med no
gen anden Mandsperson end Indklgd. til 
et saadant Tidspunkt at nogen anden end 
Inklgd. kan være Fader til det af Klgrd ... 
fødte Barn«24• Man brugte således også 
ed til at klarlægge kvindens levned. 

Faderskabssag og civil retssag 

Enke Ane Dorothea Hansen udlagde i 
1875 købmand Carl Johan Knudsen i 
Fåborg som fader til et barn født uden
for ægteskab. Ved første retsmøde den 9. 
september 1875 mødte begge personligt 
frem, og C. J. Knudsen erklærede, at han 
var fader til barnet. Af politiprotokollen 
fremgik det, at Ane Dorothea havde an-
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Johan Theodor Aagaard (1825-1905) i 
1891. Foruden sit hverv som retsbetjent 
var han også borgmester i Fåborg i perio
den 1871-1891. (Foto: Fåborg 
Byhistoriske Arkiv) 

lagt civil retssag mod barnefaderen. En 
dom skulle afgøre denne sag, hvorfor vi
dere forhandlinger i politiretten blev 
udsat til efter domsafsigelsen25 . 

Grunden til, at Ane Dorothea havde 
stævnet C. J. Knudsen i en civil retssag 
var, at han ifølge hende havde mislig
holdt en mundtligt aftale mellem dem 
om, at han skulle betale underholdsbi
drag en gang for alle. Aftalen var blevet 
indgået ved barnets dåb. Stævningen var 
dateret til21. april187S, hvoraf det frem
gik, at hun krævede 700 kr. til snarlig 
udbetaling til barnets underhold, samt 
200 kr. plus renter i skadeserstatning og 
600 kr. til den civile retssags omkostnin
ger. 

I forbindelse med domsafsigelsen 
fremlagde C. J. Knudsen imidlertid en 
skrivelse af 18. januar 187S, hvori han 

·. 
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bekræftede, at han indvilligede i de be
tingelser, som de havde fastsat i deres 
mundtlige aftale. Hun nægtede dog at 
have modtaget den pågældende skri
velse, men skrivelsen fjernede fundamen
tet under hendes søgsmål. Købmand Carl 
Johan Knudsen blev frifundet den 1S . 
oktober, og blev således ikke pålagt at 
betale underholdsbidrag en gang for 
alle26. 

Igen den 18. oktober 187S blev sagen 
behandlet ved politiretten i Fåborg. Ef
ter C. J. Knudsens frifindelse krævede Ane 
Dorothea så, at han skulle betale SO kr. 
halvårligt i underholdsbidrag, og hvis 
ikke C. J. Knudsen ville gå med til det, 
skulle beløbets størrelse fastsættes ved 
amtets resolution. Og hun mente endvi
dere at have over et års underholdsbidrag 
til gode. C. J. Knudsens stedfortræder i 
retten gjorde hende imidlertid opmærk
som på, at hun ikke kunne kræve mere, 
end det kostede at opfostre et barn! Der
til kom, at hun allerede havde modtaget 
SO kr. til hjælp ved barnets dåb. Hertil 
svarede Ane Dorothea, at hun havde 
opfattet de SO kr. som en gave til sig selv 
- og ikke som om pengene tilkom bar
net! 

Da parterne ikke kunne forliges, skulle 
amtet afgøre underholdsbidragets stør
relse. Sagen blev derfor afsluttet ved po
litiretten27. 

Det største underholdsbidrag i 1875 

Ane Dorotheas Hansens ihærdige kamp 
for at få noget ud af sagsanlægget mod 
den udiagte barnefader, købmand C. J. 
Knudsen, var ikke helt forgæves, idet hun 
i 187S fik tilkendt det største underholds
bidrag, som amtmanden i Svendborg amt 
fastsatte det år. 

Den 1S. september skrev Ane Dorothea 
Hansen et brev til det »høie Amt«; Bre
vet sendte hun, inden civilretssagen og 
faderskabssagen var blevet afgjort. Efter 
en redegørelse for sagen skrev hun såle
des: »Derfor tager jeg mig den ærbødige 
Frihed og søger Tilflugt endnu en Gang 

Fynske årbøger 1998



. • . 

Uægte børn i Fåborg 

til Greven i min Nød om det ikke kunde 
tænke sig at Greven kunde foranstalte at 
Knudsen kunde yde mig et Bidrag til Bar
net"28. Hendes bøn var altså, at amtman
den skulle hjælpe hende, således at bar
nefaderen gav et mindre beløb til barnets 
underhold i perioden, indtil sagerne var 
afgjort. Amtmanden satte imidlertid by
fogeden i Fåborg til at afgøre sagen. På 
brevet blev Aagaards beslutning påteg
net, hvoraf det fremgik, at hun måtte 
vente på sagernes afslutning. Dette ini
tiativ fik Ane Dorothea altså intet ud af. 

Da sagen var blevet afsluttet ved poli
tiretten, uden at parterne var blevet for
liget, sendte byfoged Aagaard en udskrift 
af politiprotokollen til amtmanden, så
ledes at amtmanden havde mulighed for 
at få et indblik i sagens gang. Vedlagt 
udskiftet var et dokument, hvori byfo
ged Aagaard foreslog, at underholdsbi
draget skulle fastsættes til 40 kr. halvår
ligt29. Af amtmandens resolutionsjournal 
fremgik imidlertid, at C. J. Knudsen skulle 
betale 4S kr. halvårligt, med forfaldsdato 
henholdsvis den 31. januar og 31. juli, 
indtil barnet fyldte 14 år30. 90 kr. årligt 
var en anseelig sum, idet de fleste under
holdsbidrag var fastsat til det halve eller 
en tredjedel heraf. 

Af alimentationsjournalen fremgik 
det, at der tilsyneladende ikke var pro
blemer med at få C. J. Knudsen til at be
tale underholdsbidraget31 . 

Et trekantdrama? 

Den 16. november 1877 mødte tjeneste
karl HansJørgensens hustru 27-årige Vil
helmine Elisabeth Nielsen i politiretten 
i Fåborg, idet hun havde udlagt Knud 
Christoffersen, Frederikshåb Plantage, 
som fader til et af sine børn. 

Umiddelbart så det ud til at være et 
trekantdrama, idet Vilhelmine Elisabeth 
var blevet gift med Hans Jørgensen i Få
borg kirke den 22. juni 187732. Hun hav
de i alt tre uægte børn, et med Hans Jør
gensen samt to børn med Knud Christof
fersen. Faderskabssagen drejede sig om 
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det yngste af de to børn, som Vilhelmine 
Elisabeth havde med Knud Christoffer
sen. 

Der var således alligevel ikke tale om 
et trekantdrama, idet det forholdt sig så
dan, at Vilhelmine Elisabeth efter gifte
målet med Hans Jørgensen lagde fader
skabssag an mod Knud Christoffersen. 
Men hvorfor gik der fem år, inden hun 
anlagde sag mod Knud Christoffersen? 
Forklaringen var formentlig, at hun og 
ægtemanden selv skulle til at forsørge 
barnet. Vilhelmine Elisabeth og Knud 
Christoffersen havde hidtil ordnet det 
således, at deres ældste barn havde boet 
hos hende, imens det yngste barn havde 
været i pleje hos hendes fader. Men nu 
var hun nødt til at have begge børn bo
ende hos sig, og derfor krævede hun SO 
kr. i årligt underholdsbidrag til den yng
ste, hvilket hun i forvejen fik til den æld
ste. 

Under retsmødet i Fåborg den 16. no
vember fik Vilhelmine Elisabeth forelagt 
en udskrift afNørrvang-Herrilds herreds
kontors politiprotokol, hvoraf det frem
gik, at faderen tilbød at tage sig af barnet 
og på den måde forsørge det. Men det 
ville Vilhelmine Elisabeth ikke være med 
til. Og hvis den udiagte barnefader i 
Frederikshåb Plantage ikke ville gå med 
til at betale SO kr. årligt til hvert barn, 
henholdsvis l. maj og l. november, skul
le beløbets størrelse fastsættes ved am
tets resolution33. 

Knud Christoffersen indvilligede 

Vilhelmine Elisabeths krav om, at sagen 
skulle afgøres ved amtets resolution, hvis 
Knud Christoffersen ikke ville gå ind på 
hendes forslag, synes at have haft det 
udfald, at barnefaderen indvilligede på 
hendes betingelser. Denne konklusion 
bygges på, at sagen hverken var at finde 
i Svendborg Amtsarkivs resolutions- el
ler alimentationsjournaL 

Knud Christoffersen måtte herefter 
sammenlagt betale 100 kr. årligt i under
holdsbidrag til to børn. Set i forhold til, 
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Skrivelse fra amtmanden over Svendborg amt Brockenhuus-Schack til byfoged Aagaard i 
Fåborg. Det fremgår, at byfogeden den 8. juli 1872 har modtaget det halvårlige under
holdsbidrag til Sophie Frederikke Hendriksen (j. nr. 16/1870) på 6 rigsdaler. Bidragets 
forfaldsdato var den 13. januar 1872! (Svendborg amtsarkiv, fournalsager, år 1872, j. nr. 
1871, B-6-14) 
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at der i en anden faderskabssag angives, 
at en tjenestekarl i 1870' erne tjente 110 
kr. årligt34, må underholdsbidragene have 
udgjort en ikke ringe del af de udiagte 
fædres lønninger. 

Det var ikke muligt i alle tilfælde at 
fastlægge, hvilke erhverv barnefædrene 
besad. Hertil kom, at det vil være van
skeligt at belyse, hvad lønnen har været 
for de enkelte erhverv i Fåborg og de øv
rige steder, hvor fædrene opholdt sig, idet 
der findes visse usikkerhedsfaktorer så
som geografiske og sæsonvariationer. 
Lige så vanskeligt vil det være at fastlægge 
mødrenes indtjeningsmuligheder samt 
hendes og barnets/børnenes faktiske le
veomkostninger. Men ved sammenlig
ning med priser på enkelte dagligvarer 
kan der gives et indtryk af, om end be
grænset, hvor langt underholdsbidraget 
rakte i 1870'erne. Smør kostede i 1870' 
eme mellem 1,50-2,05 kr. pr. kg., rugbrød 
0,12-0,17 kr. pr. kg. og farin (datidens 
mest anvendte sukkertype) 0,81-0,95 kr. 
pr. kg35 • Ved sammenligning af ovenstå
ende med underholdsbidragets størrelse, 
hvor de fleste underholdsbidrag var på 
mellem 20-40 kr. årligt, må det antages, 
at underholdsbidraget blot var et bidrag 
til barnets opvækst og ikke et beløb, der 
reelt kunne underholde barnet. Hertil 
skal dog føjes, at fædrene ifølge lovgiv
ningen kun var forpligtet til at betale 
halvdelen af, hvad det kostede at opfo
stre et barn. Spørgsmålet er så bare, om 
mødrene reelt har været i stand til at sup
plere op med den anden halvdel. 

Afslutning 

Faderskabssagerne udgjorde hos byfoge
den i Fåborg i perioden 1870-79 29o/o af 
alle private politisager. Set i forhold til 
plakaten fra 1825, derudstak retningsli
nier for behandlingen af faderskabssager, 
kan det konstateres, at der i Fåborg i 
1870'erne var en forholdsvis fast sagsbe
handling. 

Resultatet af undersøgelsen i Fåborg i 
årene 1870-79 viste, at alle de udiagte 
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fædre blev erklæret som fædre til de 
uægte børn. Når faderskabet var fastlagt, 
stillede barnemoderen krav. Kvindernes 
krav gik overvejende på underholdsbi
dragets størrelse, og kravet om, at belø
bet skulle fastsættes ved amtets resolu
tion, blev nærmest brugt som en trussel 
mod de udiagte fædre. Fædrenes tilbud 
om at opfostre børnene var der ingen af 
kvinderne, der tog imod. 

På grund af det begrænsede bevisma
teriale måtte afgørelserne i faderskabs
sagerne bygges på, hvilke påstande sa
gens parter kom med. De afgørende på
stande, såsom fastlæggelse af faderskabet, 
blev dog afsagt under ed. 

Det er oplagt, at Ane Dorothea Han
sen udnyttede, at faderen til hendes barn 
var købmand, og derfor vel tilhørte de 
bedrestillede. Hun udnyttede derved 
1839-forordningen, som skærpede bar
nefaderens økonomiske forpligtelser i 
forhold til dennes økonomiske evner. 
Hun fik tilkendt et årligt underholdsbi
drag på 90 kr., hvor de fleste underholds
bidrag var fastsat til mellem 20-40 kr. 

Hvad fik kvinderne så ud af sagsanlæg
get? Først og fremmest fik de udlagt en 
barnefader til deres uægte barn, der ef
terfølgende var forpligtet til at yde øko
nomisk støtte til barnet var fyldt 14 år. 
Undersøgelsen viste, at retssagen både 
blev brugt til at få tilkendt et underholds
bidrag samt til at stadfæste frivillige over
enskomster om underholdsbidrag. 

Måske var kvinden taber i forhold til 
samtidens moral, fordi hun var moder 
til et uægte barn. Men ved at anlægge en 
faderskabssag opnåede kvinden at få et 
minimalt eksistensgrundlag i kraft af de 
halvårlige underholdsbidrag fra barnefa
deren. 
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Bilag 

]. nr i 
politiprotokol 
(private politi-

·. 

sager) Barnet født 
Sagens start 
i Fåborg 

7/1870 

8/1870 28. sep. 1869 12. maj 1870 
16/1870 13. juli 1870 20. okt. 1870 

4/1871 31. jan. 1871 14. april 1871 
S/1871 l. marts 18 71 27. aprill871 
S/1872 19. dec. 1871 8. marts 1872 

7/1872 8. feb. 1872 18. april 1872 
8/1872 l S. marts 1868 23. maj 1872 
6/1873 S. jan. 1873 12. sep. 1873 
7/1873 3 børn 12. sep. 1873 
6/1874 3. juli 1874 28. aug. 1874 
1/187S 22. jan. 187S 
2/187S lS. maj 1874 29. jan. 187S 
S/187S 17. marts 1873 21. maj 187S 
9/187S 31. juli 1874 9. sep. 187S 

10/187S 2 børn 29. okt. 187S 
1/1876 11. dec. 187S 3. marts 1876 
4/1876 23.nov. 187S 23. juni 1876 
2/1877 14. nov. 1876 23. feb. 1877 
3/1877 31. jan. 1877 26. aprill877 

12/1877 30. okt. 1874 4. juni 1877 
16/1877 2 børn 14. sep. 1877 
18/1877 28. okt. 1876 12. nov. 1877 
19/1877 2S. marts 1872 16. nov. 1877 
21/1877 10.marts 1874 30. nov. 1877 

22/1877 26. marts 1876 7. dec. 1877 
1/1878 7. jan. 1878 
2/1878 S. juni 1874 14. feb. 1878 
S/1878 2 børn 23. aprill878 

lS/1878 8.nov. 1878 6.dec. 1878 
3/1879 4. sep. 1878 14. marts 1879 
8/1879 13. maj 1878 16. maj 1879 
9/1879 2. jan 1876 30. maj 1879 

10/1879 31. juli 1878 13. juni 1879 
13/1879 13. feb. 1879 11. nov. 1879 

19/1879 16.nov. 1879 
14/1879 7. aug. 1879 11. dec. 1879 
lS/1879 3. juli 1879 18. dec. 1879 

Tidsspand 
i måneder 

Anette Jensen 

(afrundet) Sagens afslutning 

8 
3 
3 
l 
3 

2 
so 

8 

l 

8 
26 
14 

3 
7 
3 
3 

32 

13 
68 
44 

21 

44 

l 
6 

12 
40 
11 

9 

4 
s 

sagen overflyttet til anden 
jurisdiktion før afslutning 
Forlig: 24 Rdl./år 
Amtets resolution: 12 Rdl./år 
»hævet 14. april som forligt udenrets« 
Amtets resolution: 14 Rdl./år 
Forlig: 100 Rdl. nu+ 140 Rdl. 
inden l. april 1873 
Forlig: 12 Rdl./år 
Forlig: 12 Rdl./år 
Amtets resolution: 1 

Forlig: 8 Rdl./år/barn i alt 24 Rdl./år 
Forlig: 2S Rdl./år 
Forlig: 32 kr./ år 
Amtets resolution: 36 kr./år 
Amtets resolution: 28 kr./år 
Amtets resolution: 90 kr./år 
Forlig: 24 kr./år/barn i alt 48 kr./år 
Forlig: 32 kr./år 
Forlig: 30 kr./år 
Forlig: 28 kr./år 
Forlig: 40 kr./år 
Forlig: 40 kr./år 
Forlig: 32 kr./år/barn i alt 64 kr./år 
Amtets resolution: 2 

Forlig: SO kr./år 
Amtets resolution: 100 kr. nu 
og efterfølgende 60 kr./år 
Forlig: 28 kr./år 
Forlig: 20 kr./år 
Forlig: 40 kr./år 
Forlig: 32+28 kr./år i alt 60 kr./år 
Forlig: 24 kr./år 
Amtets resolution: 3 

Dom: 4 

Forlig: 32 kr./år 
Forlig: 40 kr./år 
sagen overflyttet til anden jurisdiktion 
før afslutning 
Amtets resolution: SO kr./år. 
Amtets resolution: 36 kr./år 
Forlig: 30 kr./år 

l. Findes kun i: Svendborg amtsarkiv. Register over barnefædre 1870-1888 samt i den tilhørende 
Alimentationsjournal 1870-1877, og ikke i Udfærdigede Resolutioner ang. Alimentationsbi
drag, hvori underholdsbidragets størrelse ofte kun var registreret. 

2. Kunne ikke spores i Svendborg amtsarkiv. 
3. Kunne ikke spores i Svendborg amtsarkiv. 
4. Dommen afsagt den 26/S-1879, men sagens afslutning, som var afhængig af parternes 

edsaflæggelse, kunne ikke spores i politiprotokollen. 
Note: Som følge af en nordisk møntkonvention indgået den 27. maj 1873 indførtes der i 

Danmark kronemøntfod. Kronemøntfoden blev brugt fra l. januar 187S, hvilket også afspej
les i de i skemaet angivende beløb. En rigsdaler er lig med to kroner. 
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