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I perioden 1850-1880 blev 31 fynske kvinder arresteret og anklaget for at have født i dølgsmål og for
efterfølgende at have dræbt deres nyfødte barn. Var det skam, der var årsagen til denne forbrydelse,
eller skal årsagen findes andre steder? Illustration: Søren Hjorth Nielsen: Barnemordersken. 1930.
Den kongelige Kobberstiksamling. Statens Museum for Kunst.
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DE HEMMELIGE FØDSLER
- EN ANALYSE AF ÅRSAGERNE TIL
FØDSLER I DØLGSMÅL OG FOSTERDRAB PÅ FYN 1850-1880
Af Annette Hansen

”Hun blev Moder, men skjulte sin Brøde,
stille bar hun sin Hemmelighed,
og dengang da hun skulde føde,
gik hun ene bag Kornhæsset ned,
fødte en Lille,
lagde den stille
der hvor hun dræbe den vilde” 1
Fosterdrab er i vore dage en sjælden forbrydelse. Og dog hører man af og til om
en ung pige, der har holdt sin graviditet
hemmelig for alle i sin omgangskreds,
som føder i ensomhed for til sidst at
slå det nyfødte barn ihjel og skjule det.
Senere bliver det fundet nedgravet i en
skov, liggende i et vandløb eller sågar i
en skraldecontainer.
Disse forbrydelser fylder os på én
gang med afsky og medlidenhed. Afsky,
fordi vi har svært ved at forstå, hvordan
nogen kan få sig selv til at gøre skade
på et uskyldigt barn, oven i købet i vore
dages Danmark, hvor adgangen til abort
er fri. Men også medlidenhed med den
unge pige, som gennem ni måneder har
båret på en hemmelighed, som hun af
den ene eller anden grund ikke har kunnet overskue at fortælle andre, og som
må have gennemgået alverdens kvaler
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denne artikel undersøger cand.
mag. Annette Hansen den ulykkelige historie om kvinder, der
fødte i det skjulte og efterfølgende
tog livet af deres barn.
Det har været den accepterede
holdning blandt forskere, at det var
den marginaliserende skam ved at
føde et uægte barn, der førte til fødsel i dølgsmål og fosterdrab. Nyere
forskning sætter dog spørgsmålstegn ved denne konklusion, men
hvad var det så, der lå bag ?

over, hvad hun har gjort.
Forbrydelsen er dog ikke noget nyt
fænomen. Gennem historien har kvinder,
der blev uønsket gravide, gennemgået de
samme kvaler. Mange kvinder skjulte
deres voksende mave gennem graviditetens ni måneder og fødte i dølgsmål. Den
hemmeligholdte fødsel havde ofte en dødelig udgang for det nyfødte barn, i nogle
tilfælde med moderens medvirken. Traditionelt har forskningen anset denne
type forbrydelser som et resultat af den
store og marginaliserende skam, der var
forbundet med at føde et uægte barn,
eller den håbløse fattigdom, der fulgte
denne marginalisering. Nyere forskning
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har dog sat spørgsmålstegn ved den
antagelse, at det altid var skamfuldt og
marginaliserende at få et uægte barn.
Derfor er det nødvendigt at undersøge,
hvilke andre motiver der kunne ligge bag
fødsler i dølgsmål og fosterdrab.
Gennem en sammenligning af de
ugifte mødres situation i to fynske landsogne og en undersøgelse af livsvilkårene for de kvinder, der fødte i dølgsmål og
efterfølgende ombragte deres barn, har
jeg i denne artikel forsøgt at klarlægge,
hvilke motiver der lå bag forbrydelserne
"fødsel i dølgsmål" og "fosterdrab" i
Danmark 1850-1880.
De letfærdige kvinder
I alt blev 31 kvinder på Fyn arresteret
for fødsel i dølgsmål og/eller fosterdrab
i perioden 1850-1880. Vha. herreds- og
byfogedernes kriminalfortegnelser fandt
jeg frem til alle forbrydelser, der omhandlede fødsler i dølgsmål eller foster-

drab. På den måde var det muligt at genfinde sagerne i dom- og politiprotokoller.
En fødsel, der resulterede i et dødt barn,
forekom forholdsvis ofte i 1800-tallets
samfund. Men det blev som regel kun til
en mistænkelig og strafværdig sag, når
der var tale om en ugift kvinde. Danske
Lov omtalte kun letfærdige Qvindfolk.
Disse letfærdige kvinder var ugifte kvinder. Man anså altså kun forbrydelserne
for nogle, der kunne begås af en kvinde,
der blev besvangret uden for ægteskabet.2 Men hvem var disse kvinder? Kan
man pege på nogle typiske træk ved
dem, som adskiller dem fra andre ugifte
gravide? Kom de fra bestemte sociale
kår? Eller hørte de hjemme i en bestemt
aldersgruppe?
Alle kvinderne i mit undersøgelsesmateriale, undtagen én, var tjenestepiger
på det tidspunkt, da de begik forbrydelsen. Der kan ikke siges meget om deres
sociale baggrund ud fra deres ansættelse

Aldersfordeling for kvinder arresteret for
fødsel i dølgsmål og/eller fosterdrab
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Ofte blev en fødsel i dølgsmål opdaget ved, at nogen havde haft mistanke om, at en kvinde var gravid,
eller ved at nogen fandt liget af et spædbarn, f.eks gravet ned, som her på Erik Henningsens maleri
"Summum jus, summa injuria" fra 1886. Den Hirschsprungske Samling, København.

som tjenestepiger, da de fleste piger på
landet i 1800-tallet kom ud at tjene, inden de blev gift. Derfor har jeg gennem
oplysninger, der findes i Landsarkivets
dombøger og politiprotokoller, søgt efter
pigerne og deres ophav i folketællinger
og kirkebøger. Af den vej har jeg forsøgt
at danne et billede af deres opvækstforhold og undersøge, under hvilke forhold
den gravide kvindes forældre befandt
sig på det tidspunkt, forbrydelsen blev
begået.
Kvinderne var ikke en stor og ensartet gruppe, som alle kom fra et bestemt
samfundslag. Dog var der en overvægt
af kvinder med rod i svære kår. Ni af
pigerne havde forældre, der hørte under
fattigvæsenet, tre var døtre af indsiddere, som boede til leje hos andre, fire
var husmands- og daglejerdøtre, to var
plejebørn, der oprindeligt var døtre af
ugifte mødre, en var gårdmandsdatter,
De hemmelige fødsler

en havde forældre på aftægt og to var
døtre af træskomagere.
Antallet af døtre af fattiglemmer
blandt de kvinder, der blev arresteret
for fødsel i dølgsmål og/eller fosterdrab,
var højere end blandt de ugifte mødre.
Men antallet af kvinder, der blev stillet for retten for fødsel i dølgsmål og
fosterdrab, var ikke særlig stort, og der
var desuden ni kvinder, hvor det ikke
har været muligt at finde deres sociale
ophav. Derfor er det svært at drage nogle
statistiske konklusioner på baggrund
af materialet. Både blandt de kvinder,
der blev arresteret for fødsel i dølgsmål
og/eller fosterdrab, og blandt de ugifte
mødre i undersøgelsen (se nedenfor)
var døtre fra alle sociale lag på landet
repræsenteret. Derfor må der, på trods
af det store antal fattiglemsdøtre, være
andre årsager end de rent sociale til, at
disse piger endte i en situation, hvor de
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begik en forbrydelse, fordi de var blevet
gravide på et ufordelagtigt tidspunkt.
Ca. en fjerdedel af kvinderne (ni) har
jeg ikke været i stand til at genfinde tilfredsstillende i kildematerialet, således
at jeg kunne være sikker på deres alder.
Ud af de resterende 22 kvinder placerer
kvinderne sig aldersmæssigt, som det illustreres i grafen på side 22.
Da det, som nævnt, ikke har været
muligt at finde alderen på en fjerdedel af
de arresterede kvinder, er det ikke muligt at sige, om der er tale om en forskel
imellem dem og de ugifte mødre, da det
ikke er til at vide, i hvilke aldersgrupper
de manglende kvinder ville placere sig.
Ud af de syv kvinder, der blev arresteret
for fødsel i dølgsmål og fosterdrab, som
placerede sig i aldersgrupperne mellem
26 og 45 år, havde de fem i forvejen et eller flere uægte børn, mens de, der hører
til i aldersgruppen mellem 16 og 25 år,
med undtagelse af én, ikke havde født
før.
Landbrugssamfundet på Fyn,
1850-1880
Min undersøgelse af årsagerne til fødsler
i dølgsmål og fosterdrab på Fyn 18501880 omfatter en sammenligning med
de kvinder, der blev gravide uden for ægteskab, fødte et uægte barn og ikke slog
det ihjel. Denne sammenligning var nødvendig for at finde ud af, om det at få et
uægte barn i sidste halvdel af 1800-tallet
var så unormalt og marginaliserende, at
det i sig selv kunne være et motiv til at
skjule en graviditet og slå det nyfødte
barn ihjel.
Efter den landbrugskrise, der fulgte i
kølvandet på Napoleonskrigene, var den
økonomiske situation på landet i 1800tallets sidste halvdel i bedring. Afsætningsmulighederne for landbrugsvarer
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var gode, og realindkomsten stigende.
Omkring 80 % af den danske befolkning boede og arbejdede på landet, og
befolkningstætheden afhang af jordens
kvalitet. På Fyn var befolkningstætheden stor pga. den gode landbrugsjord.
Hovedparten af befolkningen på landet
kom ud at tjene efter konfirmationen,
enkelte endog før. De forblev i tjeneste,
indtil de kunne gifte sig.3
Uægte fødsler i Espe og Sønderby
Jeg har undersøgt de uægte fødsler
i Espe og Sønderby Sogne i tre femårs-perioder: 1850-1854, 1863-1867 og
1876-1880. Sønderby Sogn ligger i Båg
Herred, Odense Amt. Der er tale om et
mindre landsogn, der ligger ud til vandet
mod Lillebælt. Den nærmeste købstad er
Assens, der ligger ca. 5 km. væk. Espe
Sogn ligger i Sallinge Herred, Svendborg
Amt. Der er tale om et mindre landsogn
på Midtfyn. Den nærmeste købstad er
Faaborg, som ligger ca. 18 km. væk.
Disse to sogne er valgt for at undersøge
to sogne, der ligger to vidt forskellige
steder på Fyn. Dette skyldes et ønske om
at gøre undersøgelsen repræsentativ for
det fynske område. Derfor har det været
nødvendigt at have i tankerne, at der kan
have været forskelle i antallet af uægte
børn fra egn til egn.
Jeg har i alt fundet 63 kvinder, der
fødte et eller flere uægte børn. Undersøgelsen indeholder kun de uægte børn,
der er født i de to sogne. Det er altså ikke
taget højde for, om mødrene havde født
uægte børn i andre sogne.
Landsgennemsnittet for illegitimitet
lå i undersøgelsesperioden på omkring
11 %, mens gennemsnittet for Fyn i samme periode lå på omkring 14,9 %.4 Med
et gennemsnit på næsten 15 % uægte
børn kan det altså ikke have været usædAnnette Hansen
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Pga. lave lønninger varede det ofte længe, inden det var økonomisk muligt at gifte sig og stifte familie
og drive en gård som den, der ses på dette billede fra Sommersgyde 4 i Sønderby. Ukendt årstal. Billede
fra Kærum-Sønderby Lokalhistoriske Arkiv.

vanligt at få et barn uden for ægteskab
på Fyn. Espe og Sønderby Sogne havde
et gennemsnit på 14,4 %.
Den almindelige opfattelse inden
for den historiske forskning har været,
at ugifte piger søgte væk fra hjemmet
for at føde pga. den skam, de følte over
deres uægteskabelige graviditet. Jeg har
undersøgt, om denne opfattelse holdt
stik i Espe og Sønderby Sogne ved at
sammenholde fødselssted og hjemsted
(der hvor kvindernes forældre boede).
Undersøgelsen viser, at 72 % af de ugifte
mødre i Espe og Sønderby fødte i deres
hjemsogn, 11 % fødte dér, hvor de havde
tjeneste, og i 16 % af sagerne var det ikke
muligt at finde ud af, hvor kvinden havde
født. Langt de fleste kvinder søgte altså
hjem til forældrene, når de skulle føde.
I modsætning hertil fødte langt de fleste
af kvinderne, der blev anklaget for fødsel
De hemmelige fødsler

i dølgsmål og fosterdrab, på deres tjenestested.
Ægteskab og fejlslagen
magesøgning
I 1800-tallet var erhvervsmulighederne
og mulighederne for at stifte bo afgørende for indgåelsen af ægteskaber. Det var
vigtigt, at der stod et gift par i spidsen for
en gård, og det var nødvendigt, at man
havde mulighed for at forsørge sig selv
og sin familie, hvis man skulle giftes.
Dette kan være årsagen til, at man i
Danmark i 1800-tallet havde en relativt
høj gennemsnitlig vielsesalder. Den er
af Hans Christian Johansen opgjort til,
i perioden 1855-69, at være 28-29 år
for kvinder og 31-32 år for mænd i landdistrikterne. Det er altså den alder, hvor
de fleste var i stand til at etablere sig og
stifte familie.5 Den gennemsnitlige viel-
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sesalder for kvinder i Espe og Sønderby
svarede nøje til landsgennemsnittet, idet
den for Espe Sogn var på 28,69 år, mens
den i Sønderby var 28,79 år. Det giver en
samlet gennemsnitsalder for de to sogne
på 28,75 år.
Gennemsnitsalderen for de ugifte
mødre lå på 26,03 og var altså lidt lavere
end den gennemsnitlige vielsesalder. En
undersøgelse foretaget af Asbjørn Romvig Thomsen viser, at de ugifte fædre ofte
var lidt yngre end mødrene og altså flere
år yngre end den alder, hvor de fleste var
gamle nok til at etablere sig. Han fremfører dette som en mulig grund til, at
forældrene ikke blev gift og derfor fik et
uægte barn.6 Denne forklaring kan også
være sandsynlig i Espe og Sønderby Sogne, hvor mødrene i hvert fald var 2,5 år
yngre end vielsesgennemsnittet på 28,75
år. Måske blev de uægteskabelige graviditeter til uægte børn, fordi forældrene
endnu ikke havde nået en alder, hvor det
var muligt for dem at etablere sig.
Omkring 20 % af de ugifte mødre i
Espe og Sønderby Sogne blev gift med
faderen til deres uægte barn. Det kunne
tyde på, at en stor del af de unge mennesker tog forskud på det ægteskabelige
samliv. De havde ikke mulighed for at
gifte sig med det samme, men gjorde det,
så hurtigt det kunne lade sig gøre.
Ca. 25 % af kvinderne i min undersøgelse blev senere gift med en anden end
barnefaderen. Det viser, at en kvindes
værdi på ægteskabsmarkedet ikke nødvendigvis forsvandt, selv om hun havde
et uægte barn, men at hun godt kunne
finde en mand, der ville gifte sig med
hende og tage hendes uægte barn til sig.
Den sociale baggrund
Godt 47 % af de ugifte mødre kom fra
husmandsstanden. Denne samfunds-
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gruppe var en stor og sammensat gruppe, og den økonomiske formåen kunne
være meget forskellig fra familie til familie. Grupperne af husmænd, gårdmænd
og landarbejdere var omkring 1864 omtrent lige store med ca. 60.000-70.000
husstande i hver gruppe på landsplan.7
Omkring 11 % af de ugifte mødre var
gårdmandsdøtre. Denne gruppe udgjorde altså en væsentligt mindre del end
gruppen af husmandsdøtre.
Gårdmandsstanden havde efterhånden taget en del af bymiddelklassens
moralske tanker til sig og var måske
mere tilbøjelig til at undgå førægteskabelig seksualitet. I årtierne mellem 1770
og 1820 udkom adskillige værker med
moralsk opbyggelige tekster. Her blev
det gang på gang understreget, at løsagtighed var utilladeligt, da ”…sådanne
handlemåder hindrede, at oplysningstidens mål med livet blev nået – at skabe
dydige og for samfundet nyttige mennesker”.8 Måske havde gårdmændene også
bedre råd til at hjælpe deres børn i gang
med ægteskabet, hvis en førægteskabelig
graviditet skulle indtræffe.
Det var påfaldende få kvinder, der
stammede fra de fattigste grupper af
befolkningen. Andelen af indsidder- og
fattiglemsdøtre var kun på 6,4 %. Man
kan derfor ikke konkludere, at de uægte
fødsler kun fandt sted blandt de fattigste
kvinder.
Forbrydelserne. Rygtedannelse,
anmeldelse og dom
Som nævnt blev der på Fyn i perioden
1850-1880 arresteret 31 kvinder for fødsel i dølgsmål og/eller fosterdrab. Ofte
blev forbrydelsen opdaget ved, at der i
længere tid havde verseret et rygte på
egnen om, at en kvinde var gravid. Omgivelserne havde måske lagt mærke til, at
Annette Hansen
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hun havde ændret skikkelse, var blevet
rundere om livet og måske ofte var skidt
tilpas. Da Karen Andersen fra Tommerup i 1867 blev arresteret for fødsel i
dølgsmål og fosterdrab, blev det i dombogen beskrevet, hvorledes mistanken
om Karens graviditet opstod som følge
af, at hendes udseende ændrede sig:
”Efter at Arrestantinden i September Md. s. A.[Maaned samme Aar]
havde haft legemlig Omgang med
en Tjenestekarl, til hvem hun stod i et
Kjæresteforhold, havde hun ved Juletid sidste: følt sig frugtsommelig.
Idet hun, da der var opstaaet Formodning om denne hendes Tilstand,
benægtede samme, fæstede hun sig
til fra 1ste Mai d. A. at tjene hos Lient. Gorm i Odense, og da hun, efter
at have tiltraadt denne Tjeneste, atter paa Grund af hendes Udseende
blev udspurgt om hun ikke var frugtsommelig, vedblev hun at benægte
saadant”.9

Når en pige, som var under mistanke
for at være gravid, pludselig blev dårlig,
klagede over smerter eller holdt sig for
sig selv i nogle timer, bestyrkedes mistanken om at hun var gravid og i gang
med at føde. Personer omkring hende
iværksatte ofte en undersøgelse og ledte
efter et barn i nærheden. De udspurgte
den mistænkte, og ofte blev den lokale
jordemoder tilkaldt for at undersøge, om
der var nogen tegn på, at pigen havde
født for nylig. Da Ane Marie Nielsen, født
i Agedrup Sogn i 1864, blev dårlig, blev
jordemoderen Charlotte Wissing hentet
til gården, da man havde fået mistanke
om, at Ane Marie havde født et barn i
dølgsmål.
”Derpaa
fremstod
Jordemoder
Charlotte Wissing af Seden Mk, som
forklarede, at hun igaar Aftes blev
hentet herned til Gaarden, som hun
kom til Kl. mellem 11 og 12. VeComp:
s [Comparentinde = vidne] Ankomst
fandt hun Ane Marie Nielsen i Seng.

Omkring en tredjedel af de kvinder, der blev arresteret for fødsel i dølgsmål og/eller fosterdrab, havde
forældre, der hørte under fattigvæsenet. Her ses en tegning af hospitalet i Sønderby (til højre for kirken),
som det kunne have set ud i 1800-tallets sidste halvdel. Tegning fra Kærum-Sønderby Lokalhistoriske
Arkiv.
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Da Comp: spurgte hende om hun
havde født nægtede hun det idet
hun sagde, at hun havde været syg,
men at det nu var blevet bedre med
hende. Da Comp: spurgte hende,
om hun ikke var frugtsommelig,
benægtede Ane Marie det. Comp:
underrettede hende derefter om, at
hun var kommen for at undersøge
om saadant dog ikke var Tilfældet,
hvortil Ane Marie svarede, at det
maatte Comp: gjerne. Ved derpaa
at undersøge hende, saae Comp:
strax, at hun havde født og sagde
hende det. Ane Marie nægtede det i
Førstningen, men tilstod derpaa, at
hun virkelig ogsaa havde født og da
Comp: spurgte hende hvor Barnet
var, sagde hun Comp:, at det laae i
det i hendes Kammer staaende Skab,
hvor Comp: ogsaa fandt det afsjælet
indsvøbt i et gammelt Forklæde og
lagt i en der staaende Kurv”.10
Enkelte sager kom til offentlighedens
kendskab, fordi der blev fundet et barnelig. Derefter var det myndighedernes
opgave at finde ud af, hvem der kunne
være mor til det døde barn. Ofte var det
ikke nødvendigt at lede længe, idet den
lokale befolkning kunne udpege en pige,
som de havde mistænkt for at have været gravid.
Næsten ingen af kvinderne havde
fortalt nogen om deres svangerskab. De
havde holdt det skjult for alle og oven i
købet benægtet det flere gange. Kvinderne blev ofte konfronteret med deres
forældres, husbonds, madmoders eller
medtjenestefolks mistanke om, at de
var gravide, men nægtede på trods af det
stadig, at det var tilfældet.
Langt størstedelen af kvinderne i
mit materiale fødte dér, hvor de var i
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tjeneste. De havde ofte fæstet sig bort,
selv om de vidste, at de snart skulle
føde og havde ikke sørget for at finde et
passende sted at tage hen, når fødslen
nærmede sig. Resultatet blev, at de ofte
fødte i deres kammer på den gård, hvor
de tjente, i andre bygninger på gården
eller udenfor i nærheden af deres tjenestested. Kun to kvinder fødte i deres
barndomshjem. En af dem var Ane Cathrine Nielsen af Skalbjerg, der i 1863
fødte et barn i sin faders gård og skjulte
barnet, der senere blev fundet i live under hendes seng.11
Omkring halvdelen af kvinderne påstod i retten, at fødslen havde overrasket
dem, fordi den kom tidligere end ventet,
og at de derfor hverken havde haft til
hensigt at skjule deres fødsel eller skade
deres barn. I 1862 fødte Ane Kirstine
Larsen, født i Særslev Sogn, således en
måned for tidligt og blev aldeles overrasket af fødslen, fordi hun samtidig
lå syg af koldbrand. Hun forklarede, at
hun ikke havde haft til hensigt at skade
barnet. Hun havde oven i købet sammen
med sin kæreste sørget for at træffe aftale om at komme et passende sted hen,
når fødslen nærmede sig.12
Når forbrydelsen var blevet opdaget,
begyndte undersøgelserne af sagens omstændigheder. Kvinden, der lige havde
født, blev arresteret og ofte sat i arresten, hvis hendes helbred efter fødslen
tillod det. Arrestantinden og alle vidner,
der kunne bidrage til sagens belysning,
blev afhørt, og deres forklaringer ført
til protokols. Anklager og forsvarer indsamlede oplysninger, der kunne underbygge deres udlægning af sagen, og til
slut blev alle resultater fremlagt for herredsdommeren, der kunne afsige dommen. Hvis det da kunne sandsynliggøres, at arrestantinden før fødslen havde
Annette Hansen
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Et husmandssted, som det kunne se ud i 1800-tallets sidste halvdel på Fyn. Næsten halvdelen af de ugifte
mødre i Espe og Sønderby Sogne kom fra husmandsstanden. Ukendt årstal. Billede fra Kærum-Sønderby
Lokalhistoriske Arkiv.

besluttet at gøre skade på sit barn, blev
hun kendt skyldig i fødsel i dølgsmål og
fosterdrab.
Fædrene – hvor var de?
Det kan ikke udelukkes, at barnefædrenes holdning til graviditeten og til den
gravide kvinde kan have haft en betydning for, at forbrydelsen blev begået.
Derfor er det vigtigt at undersøge deres
rolle i sagerne. Der skal jo som bekendt
to mennesker til, for at en graviditet
opstår, men ikke mange af sagerne om
fødsel i dølgsmål og fosterdrab bar præg
heraf. Desværre glimrede fædrene i de
fleste sager ved deres delvise eller totale
fravær. I de fleste sager nævntes barnets
fader ikke ved navn, hvis han overhovedet blev nævnt. Og i denne undersøgelses materiale er der ikke eksempler på, at
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faderen stilles til ansvar for nogen delagtighed i forbrydelsen. I de tilfælde, hvor
faderen blev nævnt i sagen, var det som
regel i forbindelse med arrestantindens
forklaring om, hvornår hun blev gravid.
Flere fædre blev omtalt som tjenestekarle på den gård eller i landsbyen, hvor
arrestantinden selv tjente. Andre omtaltes som soldater eller tjenestekarle,
som hun mødte uden for landsbyen og
ved den lejlighed plejede omgang med.
Nogle få af pigerne omtalte faderen som
én, de var kærester med på tidspunktet
for undfangelsen.
Kun få af kvinderne satte direkte
forbindelse mellem faderen og beslutningen om at begå forbrydelsen. I Karen
Christensdatters sag fra 1868 spillede
barnets fader en vigtig rolle. Karen blev
gravid, da hun tjente i Hårby. Hun havde
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tidligere født tre uægte børn, hvoraf kun
de to stadig levede. Hun blev gravid for
fjerde gang med en mand ved navn Hans
Hansen. Han havde lovet hende nogle
penge, men da han skulle betale dem,
var han flygtet til Sverige, og derfor stod
Karen nu tilbage med det økonomiske
ansvar for endnu et uægte barn.
”Da Comparentinden saaledes saae
at han havde forladt hende blev hun
aldeles fortvivlet idet hun ikke saae
nogen Udvei til at være (…) det Barn
hun skulde føde da hun var fattig og
alt havde 2 Børn at sørge for (det
3de var dødt), og besluttede hun da
at enten maatte hun eller Barnet dø.
Efterfølgende kom hun til den Beslutning at Barnet skulde dø (…)”.13
Mulighed for at opfostre et barn?
I perioden fra 1850 til 1880 var der
overordnet set tre muligheder for at føde
og opfostre et uægte barn. Enten kunne
moderen gifte sig med barnets fader eller en anden mand, beholde barnet hos
sig og sørge for dets underhold ved at
arbejde eller sætte barnet i pleje hos familie eller andre. Kun i én af sagerne om
fødsel i dølgsmål og fosterdrab nævnes
det i retsmaterialet, at faderen til barnet
ønskede at gifte sig med kvinden. I de øvrige tilfælde kan vi med en vis rimelighed
gå ud fra, at ægteskab ikke var en mulighed. Derfor var der for kvinderne kun to
muligheder tilbage: enten at forsørge sig
selv og barnet ved at leje sig ind et sted
Karen Jensen som ses på billedet her, kunne have
hørt hjemme i denne undersøgelse. Ligesom Karen Christensdatter, der i 1868 dræbte sit nyfødte
barn, var hun mor til flere uægte børn. Endnu
et barn kunne være en ulykke af uoverskuelige
dimensioner for den fattige herregårdspige fra
Korup. Foto: Odense Bys Museer.
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og finde arbejde eller at sætte barnet i
pleje og selv tage plads som tjenestepige.
Ni ud af de 22 kvinder, som jeg har været
i stand til at genfinde, havde ikke længere havde deres forældre, eller også havde
de i forvejen uægte børn i pleje hos dem.
Det tyder altså på, at næsten halvdelen
af kvinderne kun havde en begrænset
mulighed for at få sat deres barn i pleje
hos den nærmeste familie. For de øvrige
13 kvinders vedkommende var der ikke
noget, der tydede på, at de ikke havde de
samme muligheder som pigerne i Espe
og Sønderby Sogne for at opfostre deres
uægte barn enten med hjælp fra forældrene eller fra fattigvæsenet.
Da de ikke havde børn i forvejen,
kunne de have haft rimelige muligheder
for at få barnet sat i pleje hos familie
eller venner eller for ved hjælp af alimentationsbidraget, som de modtog fra
barnefaderen, at betale for en plejeplads.
Endvidere var der heller ikke noget til
hinder for, at de kunne have lejet sig
ind hos forældre eller andre og levet af
at lave håndarbejde for andre, samtidig
med at de forsørgede deres barn. Men
det til trods valgte de alligevel at holde
deres graviditet skjult, og nogle af dem
valgte at slå deres nyfødte barn ihjel.
Mulige motiver
Baggrunden for undersøgelsen har været en undren over det misforhold, der
hersker mellem to opfattelser inden for
den historiske forskning. For det første
den traditionelle opfattelse, at forbrydelserne "fødsel i dølgsmål" og "fosterdrab"
kunne forklares med den store skam, der
var forbundet med at blive gravid uden
for ægteskab. For det andet den nyere
forsknings resultater, der har vist, at det
at få et uægte barn ikke var forbundet
med en marginaliserende skam.
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I min undersøgelse har jeg opstillet
nogle mulige motiver for, hvorfor nogle
kvinder valgte at skjule deres graviditet
og dræbe deres nyfødte barn. De mulige
motiver, jeg har fundet i sagerne, er ekstrem fattigdom, ungdom, motiver knyttet til barnefaderen og skam.
Fattigdom
12 af kvinderne kom fra fattige kår. For
de fattigste grupper i samfundet må
det have været særdeles svært at mætte
en mund mere, og derfor er det let at
forestille sig, at en ung pige frygtede, at
hendes fattige forældre ikke havde råd til
at tage hendes barn i pleje. Hvis der oven
i købet var flere uægte børnebørn i den
fattige husstand, kunne det måske yderligere vanskeliggøre situationen.
Havde kvinden i forvejen uægte
børn, kunne omgivelsernes (forældrenes eller sognets) accept af, at hun
indledte endnu en seksuel forbindelse,
som førte til et uægte barn, der skulle
brødfødes af sognets fattigvæsen eller de
fattige forældre, være meget lille. Dette
kunne være et muligt motiv til at begå
en forbrydelse.14 Imod tesen om fattigdom som den primære årsag til fødsel
i dølgsmål og fosterdrab kan anføres,
at der blandt de ugifte mødre i Espe og
Sønderby Sogne også var kvinder, der
var født og levede under ekstremt fattige
kår og som havde begrænset mulighed
for at modtage økonomisk hjælp fra familien. Flere af de ugifte mødre i de to
sogne havde desuden flere uægte børn,
som deres forældre i forvejen tog sig af,
og i flere tilfælde havde én eller flere af
deres søstre ligeledes uægte børn, som
var i pleje hos forældrene. Men man kan
ikke se bort fra, at en meget stor del af
de kvinder, der blev arresteret for fødsel
i dølgsmål og fosterdrab, havde rødder
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i de allerfattigste miljøer i det danske
landbosamfund. Derfor kan fattigdommen som motiv ikke ganske afvises, men
fattigdom kan heller ikke alene være forklaringen.
Ungdom
Ligeledes var 12 af kvinderne meget
unge, idet de var langt yngre end den
gennemsnitlige vielsesalder i Espe og
Sønderby Sogne i perioden 1850-1880.
Der er en mulighed for, at disse kvinder
endte i en særdeles vanskelig situation,
fordi de, og måske også barnefaderen,
var for unge til at stifte hjem.
Motiver knyttet til barnefaderen
Kun fem af kvinderne nævner motiver,
der direkte knyttede sig til barnefædrene.
Ud fra retsmaterialet ser det altså ud til,
at barnefædrene spillede en ringe rolle i
forbrydelserne. Men det, at barnefaderen
ikke nævnes eller knyttes direkte til motivet, er ikke nødvendigvis det samme,
som at deres optræden ikke har haft en
betydning for, at kvinderne valgte at
skjule deres graviditeter og i nogle tilfælde slå deres barn ihjel.
Vi kender ikke grunden til, at en del
af barnefædrene ikke engang nævnes i
retsmaterialet, så der kan kun gisnes om,
hvilke årsager der kan ligge bag dette.
Måske var der tale om en flygtig forbindelse, hvor kvinden ikke kendte mandens
navn eller vidste, hvor han kom fra. Der
kunne også være tale om et forhold, der
var gået i stykker, inden graviditeten blev
kendt, eller om en situation, hvor kvinden
af den ene eller anden grund blev svigtet
af barnefaderen under graviditeten. Det,
at kvinden stod alene med ansvaret for
barnet, kunne måske på trods af muligheden for at få alimenationsbidrag fra
faderen være en medvirkende årsag til, at
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Espe og Sønderby Sogne er begge landsogne på
Fyn. De havde omtrent samme størrelse og er
derfor sammenlignelige.

hun ikke kunne overskue sin situation og
derfor valgte at hemmeligholde graviditeten og/eller slå det nyfødte barn ihjel.
Skammen
Den skam, der var forbundet med at få
et uægte barn, optrådte som et muligt
motiv i fire af sagerne, enten direkte
eller indirekte. I to sager nævnte kvinderne selv, at de følte skam over deres
tilstand. En af disse kvinder var Caroline Nicolaisen fra Højby, om hvem der
i domsmaterialet står, at hun var meget
religiøs, og at hun derfor følte skam over
det uægteskabelige forhold, hun havde
haft til sin forlovede, og derfor havde
skjult sin graviditet, født i dølgsmål og til
sidste slået det nyfødte barn ihjel.15
En anden var den 22-årige Karen
Andersen, som efter egen forklaring,
følte sig skamfuld ved sin tilstand.
Hvorfor hun følte sig skamfuld, forklarede hun dog ikke nærmere i retssagen.16
Yderligere to sager kan indirekte
relateres til en form for skam, der knyttede sig til andre menneskers syn på
graviditeten. Ane Cathrine Nielsen fra
De hemmelige fødsler

Skalberg skjulte i 1863 sin graviditet
og fødsel for sin fader af frygt for hans
vrede.17 Ligeledes holdt Ane Marie Nielsen i 1864 sin graviditet og fødsel skjult
og dræbte sit nyfødte barn af frygt for, at
hun ikke længere måtte komme hjem til
sin morbroder, hvor hun var vokset op,
hvis hun havde et uægte barn.18 Ane
Cathrine og Ane Marie begik altså deres
forbrydelser af frygt for omgivelsernes
reaktion på, at de var blevet gravide
uden for ægteskabet. Der kan have været
tale om, at de ved at føde et uægte barn
kunne bringe skam over hele familien.
Flere forskere19 anser skam for en
væsentlig årsag til forbrydelserne, og
derfor kan det undre, at skam ikke optræder i flere tilfælde. Skammen skal
måske især ses i relation til den borgerlige moral, der som nævnt tidligere
prædikede imod seksuelle forbindelser
før ægteskabet. Men vi ved ikke, hvor
stor en betydning denne moral har haft
for almuestanden. Ifølge fængselspræsten S. M. Hafstrøm og historiker Georg
Hansen20 kom den borgerlige moral
især til udtryk i de rigere samfundslag
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stående familier på landet. Med til billedet hører også, at ca. 10 % af alle børn
på landsplan var født uden for ægteskab.
Især på Fyn var der mange uægte børn,
i Espe og Sønderby alene, som tidligere
nævnt, 14,4 % i perioden 1850-1880. Det
høje gennemsnit, sammenholdt med det
faktum, at langt de fleste piger vendte
hjem til deres forældre for at føde deres
uægte børn, antyder, at skammen ikke
har været så stor, at den ikke har været
til at bære. Meget tyder altså på, at det
ikke har været ekskluderende at få et
uægte barn.21

En fødsel i dølgsmål kunne skyldes, at moderen
var blevet forladt af barnefaderen, hvilket stillede
hende i en vanskelig situation både socialt og
økonomisk. ”Forladt”. Oliemaleri, 1888, Frantz
Henningsen. Aarhus Kunstmuseum. Kilde: Wikimedia.

og påvirkede ikke nødvendigvis den
brede befolkning på landet. Ud fra den
antagelse, at skammen var den vigtigste
årsag til fødsler i dølgsmål og fosterdrab,
bør man kunne konkludere, at de kvinder, der fødte i dølgsmål og dræbte deres
nyfødte barn, især kom fra de rigere
samfundslag. Men det er ikke tilfældet.
Resultaterne fra denne undersøgelse
viser derimod, at kvinderne især kom
fra de fattige dele af landbosamfundet og
kun i sjældne tilfælde kom fra mere vel-
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Resultaterne
Undersøgelsens resultater viser, at man
ikke kan stille en problemstilling som
fødsel i dølgsmål og fosterdrab så firkantet op, at man søger efter et dækkende
motiv, som gjorde sig gældende i alle
tilfælde. Skammen har haft en betydning i nogle sager, men det høje antal af
kvinder, der havde rødder i de allerfattigste miljøer, antyder at fattigdommen
heller ikke har været uden betydning,
når en kvinde blev gravid uden for ægteskabet. Dette skal især ses i lyset af
den i 1854 indførte tyendelov, som gav
husbonden ret til at opsige tjenestepiger,
der blev gravide i tjenesten eller som
mødte gravide op, når de skulle begynde
i tjenesten. En trussel om at miste sit
arbejde og dermed sit eksistensgrundlag
kan have været en væsentlig årsag til, at
nogle kvinder valgte at skjule deres graviditet for deres omgivelser, især hvis de
ikke havde mulighed for at skaffe hjælp
på anden vis, fx fra deres forældre eller
barnefaderen.
Undersøgelsens resultater viser, at
ingen af de mulige motiver kan stå alene.
De ydre forhold inden for de forskellige
sociale grupper blev delt af både de kvinAnnette Hansen
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der, der fødte i dølgsmål og dræbte deres
nyfødte børn, og de kvinder fra Espe og
Sønderby Sogne, som blev mødre uden
for ægteskab. Man kan derfor ikke alene
angive sociale vilkår som fattigdom som
hovedårsagen til fødsler i dølgsmål og
fosterdrab. I stedet tyder undersøgelsens resultater på, at der bag hver enkelt
fødsel i dølgsmål og bag hvert enkelt fosterdrab lå en beslutning, som var taget
ud fra en kvindes frygt for den trussel,
barnets fødsel ville blive for hendes eksistens. En frygt for ikke længere at være
velkommen i sit barndomshjem, for at
miste sit økonomiske eksistensgrundlag
eller måske for at miste en kæreste eller
den sociale anseelse i det samfund, hvori
hun levede sit liv. Denne frygt var ikke
betinget af det at få et uægte barn, for det
gjorde mange, uden at det nødvendigvis
truede deres livsgrundlag, men derimod
af det at få et uægte barn i den livssituation, hun stod i netop nu, hvor hun frygtede, at det ville have altødelæggende
konsekvenser for hendes videre liv.
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