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Tvangsfjernet?
Fattigvæsen, familieliv og forsorgelse på 
Rodding-egnen ca. 1830-1880

I sin forste nytårstale den 2. januar 2020 varslede statsminister Mette Fre
deriksen en forøgelse af tvangsanbnngelser af bom. Synspunktet var, at ueg
nede forældre hidtil havde fået alt for mange chancer — og at det var sket på 
bekostning af bomenes tarv. Nytårstalen blev fulgt op af den brede politiske 
aftale “Bomene Forst”, som fra 1. januar 2023 vil gore det nemmere for 
kommunerne at tvangsfjerne og tvangsbortadoptere bom. Et af resultaterne 
har allerede været, at flere gravide kvinder kort for fodslen er flygtet ud af 
Danmark for i stedet at fode i udlandet i forsøget på at beholde barnet.1

I midten af det 19. århundrede var begrebet “tvangsfjernelse” ikke opfun
det. Det var først med bømeloven i 1905, at myndighederne fik mulighed 
for at tvangsfjerne børn, f.eks. med den begrundelse, at børnene blev van
røgtede eller levede under vilkår, der risikerede at lede dem i moralsk for
dærv.2 Ikke desto mindre var en form for tvangsfjernelse netop, hvad nogle 
forældre i realiteten oplevede også i århundredet før. Til grund for “tvangs
fjernelsen” lå ikke en vurdenng af forældrene som uegnede, uansvarlige eller 
amoralske. Vurderingen skete ene og alene ud fra økonomiske betragtnin
ger. Og de forældre, der var i farezonen for at få tvangsfjernet deres bom, var 
forældre, der var afhængige afhjælp fra fattigvæsenet. Det gjaldt især ugifte 
modre, men, som artiklen vil vise, også forældrepar som måske på grund af 
pludselig opstået nød ikke så sig i stand til at forsørge deres bøm.

Artiklen vil med eksemplet om Ane Dorthea Flansdatter vise, hvad en 
ugift mor og andre fattige var oppe imod. Flvilke vilkår levede en ugift mor 
under, og hvordan kunne omstændighederne tvinge hende til at give af
kald på sit barn? Den vil også vise, at det ikke kun er i det 21. århundrede, 
at kvinder kan kæmpe indædt for alligevel at få lov til at beholde barnet.

En ugift, gravid kvinde. 1828
Allerede inden sin fødsel skabte Ane Dorthea Hansdatter postyr. Hvis man 
spurgte fattigvæsenet, skabte hun i særlig grad bøvl og besvær for fattigvæ
senet i Rødding.



Men så længe Ane Dorthea lå i Maries mave, var det Marie, fattigvæse
net måtte håndtere.3 Marie boede på det tidspunkt ikke i Rødding, men 
i Vammen, på fattiggården dér. På fattiggården var der ikke meget plads, 
og de trange forhold betød, at hun måtte dele seng med barnefaderens 
mor, altså Maries “svigermor”. Snarere end at være venlig stemt over for 
den 23-årige vordende mor, beklagede barnets farmor sig over Marie, der 
jo utvivlsomt fyldte mere og mere i sengen. Og måske var det ikke kun 
sengen, de skulle dele, men også den ene halmfyldte dyne, for svigermor 
klagede i december 1828 over kulden, og at det altså ikke kunne lade sig 
gøre at ligge to i den seng også om vinteren.4

Pastor Zahrtmann, der var fattigkommissionsformand i Vammen, 
spurgte sig for hos en husmand, der for havde haft almisselemmer boende, 
men husmanden takkede bestemt nej til den lille ekstra indtægt, han ville 
opnå ved at give Marie husly. Pastor Zahrtmann kunne nok forstå, at det 
ikke gik an at få Marie afsat i sognet. Det skyldtes tilsyneladende barnefa
deren, Hans Sivertsen. For når Zahrtmann nævnte Marie, blev folk mindet 
om den forargelse, som Hans Sivertsen havde skabt i sognet. Hvad denne 
forargelse skyldtes, fremgår ikke af kilderne. Det var åbenbart bare almen 
viden på de kanter. Hvorom alting er: Ingen havde lyst til at hjælpe Marie 
i Vammen. Så hun var hjemløs, gravid og ejede ikke andet, end hvad hun 
gik og stod i. Imens blev vinteren kun strengere. Pastor Zahrtmann og 
Vammen Fattigkommission havde strakt sig så vidt, som de kunne; men

Vammen fa ttiggå rd  lå p å  Nørregade 41. f e n  blev senere taget i brug som skole og nedrevet i 
1960’eme. f e n  afbildede bygning er næppe den bygning hvor N ne fo r th ea s  gravide mor var 
indkvarteret i  året 1828. Foto Fjeleegnens Fokalhistoriske Nrkiv.



forpligtelsen hvilede egentlig på Rødding Pastorats fattigvæsen, for Marie 
var fodt i Rødding.

I Rødding var man godt klar over det, men her var det også vanskeligt 
at skaffe den gravide kvinde husly. Vammen Fattigkommission afslog et 
tilbud om en pengegodtgørelse mod at have Marie boende. Det afslag fik 
pastor Stockholm i Rødding til at skrive til amtet og klage over kommis
sionen i Vammen, der havde sat en højgravid kvinde på porten, som han 
skrev, selv om de havde indrømmet, at der faktisk var plads i fattighuset. 
Men med forsørgelsespligten fulgte også forpligtelsen til at finde Marie et 
sted at bo, så pastor Stockholms brev prellede af på amtmanden i Viborg, 
Johan F. G. Schønheyder. Lige før nytår fik Marie anvist et værelse i Rød
ding, som hun skulle betale 4 rigsbankdaler for om året. Lians Sivertsen 
gik ind på at betale et underholdsbidrag til barnet, og Marie fik besked om 
at finde sig en plads, når barnet var født.

Den 23. marts 1829 blev Ane Dorthea Hansdatter født i Rødding. Det 
lykkedes Marie at få en plads pr. 1. maj, men her løb hun ind i de fleste 
ugifte modres dilemma. For at forsørge barnet, måtte hun have et arbejde, 
men når hun havde et arbejde, kunne hun ikke passe barnet. En mulighed 
— og vi skal se på nogle af de andre i næste afsnit — var at sætte barnet i

Fødding Kirke, hvor^Ane Dorthea blev døbt seks dage gam m el den 29. marts 1829. Foto fra  
Tjeleegnens Foka/his tons ke sArkiv.
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pleje, og med de indtægter, en tjenestepige havde, måtte det være til billige 
penge.

Det var da heller ikke nogen fyrstelig plejelon, Marie kunne tilbyde 
Christen Nielsen, da de indgik en aftale om, at Ane Dorthea skulle sættes 
i pleje hos ham og hans kone. Christen Nielsen var en 58-årig husmand og 
daglejer i Vammen by. Konen var Else på 56 år. At ægteparret havde bopæl 
i Vammen, altså uden forRødding-Løvel Pastorat, hvorbåde Marie og Ane 
Dorthea var forsorgelsesberettigede, understreger, at fattigvæsenet i 
udgangspunktet ikke spillede en rolle i plejeforholdet. Men selv om en 
husmand og daglejer kunne have alle ekstraskillinger behov, så kunne ple- 
jelonnen dog alligevel være fo r  ringe, og barnet skulle trods alt have mad, 
husly og toj på kroppen. Tilmed hang Hans Sivertsens dårlige renommé 
måske stadig som en skygge over Marie, for for hun nåede at aflevere p i
gen, sprang Christen og Else i Vammen fra aftalen.

Marie var ikke lykkedes med at få sat Ane Dorthea i pleje uden om fat
tigvæsenet. Nu var hun tvunget til at vende sig mod Rødding fattigvæsen 
og pastor Stockholm igen. Det blev ikke taget venligt imod. Stockholm 
klagede sin nod til amtmanden. Hvad skulle man stille op? Man skulle 
da nødigt til at forsørge Marie, bare fordi hun havde et barn at passe. Og

mens hun således var “liensiddende 
i ledighed” for fattigvæsenets reg
ning, kunne hun endda imens “for
mere en større familie”!5 Pastorens 
reaktion viser i forening med andre 
kilder (se senere), at ugifte modre 
og deres bom ikke var hyppige 
modtagere af fattighjælp.

Pastor Stockholm bad amtman
den om at få fastsat det bidrag, som 
Hans Sivertsen skulle udrede som 
barnefar — til Ane Dortheas forsor-

C
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Johan ¥randscus Gottlieb S' chønheyder, fø d t  
1773, død 1850. s3mtmand i Viborg 1820
1831. M aleri i Viborg M useums eje. Foto 
Gert Gundorff.

ger.
Amtmanden svarede, men forst 

et halvt år senere, at fattigkommis
sionen var forpligtet til at give Ma
rie og hendes datter den hjælp, der 
var fornoden. Og gjorde kommis
sionen det, blev den også berettiget 
til at beslaglægge Hans Sivertsens



eventuelt tilgodehavende Ion op til det beløb, han var forpligtet til at be
tale.6

Det blev praksis i de kommende år. I løbet af 1830 kom Ane Dorthea 
i pleje hos jens Jørgensen Huus i Rødding. Når man regner sammen på 
det, fik han og hans kone i alt 12 rigsbankdaler for at have den ét år gamle 
pige i pleje i ét år. Hans Sivertsen bidrog med 5 rigsbankdaler. Marie, der 
i mellemtiden havde fået arbejde hos Laurs Bodker, kunne betale 4 rigs
bankdaler. Og så måtte fattigvæsenet bidrage med 3 rigsbankdaler for at få 
det til at hænge sammen. De følgende par år fulgte pastor Stockholm 
årvågent med, når Hans Sivertsen skiftede plads og underrettede amtet. 
Det betød, at Hans Sivertsens arbejdsgiver kunne få besked om at holde en 
passende del af Sivertsens Ion tilbage. Men allerede i 1835 stod fattigkas
sen og Marie i realiteten alene om at forsørge Ane Dorthea.7 Ane Dorthea 
figurerede ikke desto mindre fremdeles på kommissionens forsorgelsespla
ner som ‘Mans Sivertsens barn”.

Den ugifte mors muligheder afspejlet i de uægte 
borns skæbne

Det er nok lige flot nok at bruge ordet “muligheder”. For mulighederne 
afhang af forhold, som kvinden sjældent var ene om at have indflydelse på 
— om nogen. Men vi kan se på resultatet af kvindernes situation: Hvordan 
gik det med de bom, som i Rødding Sogn blev fodt uden for ægteskab?

Over de 60 år fra 1820 til 1879 blev der fodt 82 bom af ugifte modre i 
Rødding Sogn, tre af dem var dødfødte eller døde inden dåben. I samme 
periode blev deri alt fodt 871 levendefødte bom. Andelen af såkaldt uægte 
bom var 9 %.8 Det varlige under landsgennemsnittet, som også omfattede 
illegitimiteten i byerne, der traditionelt var højere end i landdistrikter- ne.9 
Men illegitimiteten i Rødding var noget højere end i nabosognene (i 
samme pastorat): Lovel og Pederstrup. I Lovel blev der i samme periode 
fodt 640 levende bom, 37 eller 6 % var fodt uden for ægteskab. I det noget 
mindre Pederstrup blev der fodt 333 bom, heraf 17 uægte eller 5 
%. Gennem hele perioden var andelen af bom fodt uden for ægteskabet 
større i Rødding end i de to øvrige sogne. I 1844 blev lovgivningen æn
dret, så bom var forsorgelsesberettigede i det sogn, hvor de var undfanget 
(og altså ikke i det sogn, hvor de var fodt). Fra 1844 fik kirkebogsføreren 
i Rødding (og i alle andre sogne) meddelelse fra andre sogne, når der var 
fodt et barn uden for ægteskab, som man —efter moderens opholdssted på



Sødal Hovedgaard 1946. Ifølge matriklen 1844 udgjorde hovedgårdsjorden til Sødal 23 tønder 
hartkorn. Det krævede både p ig er  og karle a t drive så stor en gård. Ved folketællingerne i 1840 
og 1850 var der 12 tjenestefolk, de fleste a f  dem i 20 ’eme. Bortset fr a  laden fr a  1600-tallet e r  de 
bygninger, der ses p å  billedet helt ombygget efter 1840 ’em e og 50 ’eme. D uffoto Sylvest Jensen, 
Djeleegnens Dokalhis toriske Arkiv.

“timånedersdagen”, 10 måneder for barnets fodsel — antog var undfanget 
i Rødding. Otte af de 22 bøm, der var født uden for Rødding Sogn, men 
registreret i kirkebogen efter 1844, havde modre der på “timånedersda
gen”, havde haft ophold på Sødal. Det var altså mere end en tredjedel af 
børnene.

I forhold til spørgsmålet om, hvad der skete med børnene, er det muligt 
at eftersøge børnene via Dansk Demografisk Database inden for hele Vi
borg Amt.10 Databasen er udarbejdet på grundlag af folketællingerne, og 
i denne forbindelse er folketællingerne i 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 
1860,1870 og 1880 interessante. Desværre er ikke hele folketællingen 1870 
indtastet, så det kan være svært at genfinde børnene, der er født i 
1860’eme. Det samme er til dels tilfældet med de bøm, der er født i 
begyndelsen af 1820’eme. 1834- og 1840-folketællingeme indeholder hel
ler ikke oplysning om fødested, hvorfor der kan være problemer med at 
fastslå, om det nu er det rigtige barn, man har fundet — selvfølgelig især 
hvis barnet har et navn som jens Petersen eller Ane Hansdatter. Ting som 
disse er baggrunden for, at der er en forholdsvis stor andel af børnene, der 
ikke kan genfindes i en senere folketælling. For nogles vedkommende



Nogle flere  fo lk  var der selvfølgelig p å  Sødal under høsten, l i e r  er det høs fo lk ene i 1883. Foto 
Tjeleegnens Fokalhistoriske Nrkiv.

findes der enkle forklaringer som den, at de er flyttet uden for amtet eller 
er døde. Bømedødeligheden var stor. Mens der var 871 fodte i Rødding 
var der i samme periode 186 dødsfald blandt de 0 til 15-årige. Ser man på 
Rødding Sogn isoleret og ikke tager højde for fra- og tilflytninger døde 21 
% af bomene, for de fyldte 16. De fleste, nemlig 103, døde dog allerede 
inden de var fyldt 1 år. Det giver en spædbømedødelighedpå 12%. For de 
uægte var tallene 19 (0 til 15-årige) og 15 (0-årige), og da der blev fodt 82 
uægte bom i perioden, tyder det på en klar overdødelighed blandt bom fodt 
uden for ægteskab.

Ser vi mere konkret på netop de 82 bom, der blev fodt i Rødding sogn 
af en ugift mor, var to dødfødte og for yderligere ni gælder, at de allerede 
i kirkebogen ud for fodslen blev anført som “død” umiddelbart efter eller 
få dage efter fodslen.

Eftersøgningen i folketællingerne retter sig mod de resterende 71. Af 
disse kunne 30 i forste omgang ikke genfindes — som nævnt kan de være 
flyttet uden for amtets grænser, eller de kan være døde for den næstkom
mende folketælling. Det var tilfældet med “Mette Cathrine An de rs datters 
Slegfredbam”, som ifølge Rødding Sogns forsorgelsesliste 1846 var “indac- 
corderet” (altså sat i pleje) hos Anders Skrædder i Lovel; men Johanne 
An de rs datter døde den 29. oktober 1846, ét årgammel, og nåede aldrig at 
komme med i en folketælling. Hun figurerer i skemaet herunder derfor



som “død” og ikke som “ukendt”. Tilsvarende er Ane Kirstine Christensen 
flyttet fra “ukendt” til “plejebarn”, fordi hun er genfundet i fattigvæsenets 
forhandlingsprotokol, hvor hun blev bortliciteret til en husmand i Lovel.

Ved hjælp af den nyligt udgivne Link Lives11, som bl.a. også medta- ger 
konfirmationer og hvor det er nemmere at søge på tværs af amter, er 
yderligere otte af de 30 fundet — og nye oplysninger er tilføjet fire. Det 
betyder, at 50 bom er genfundet i live. For de nis vedkommende dog forst 
i folketællinger, hvor de var blevet så gamle, at de er kommet i tjeneste. 26 
af bomene er på denne måde genfundet som plejebarn. 15 boede hos mo
deren, der enten boede alene eller hos sine egne forældre — eller hos både 
mor og far, der i mellemtiden var blevet gift.

Tabel 1. 82 uægte boms skæbne.
I tjeneste I pleje Hos mor eller hos 

mor og far
Ukendt Dod

9 26 15 20 12

Hos mor

Ane Sorensdatter, der i 1852 som ugift fodte Kirsten Marie, var otte 
år senere, ved folketællingen 1860, blevet gift. Ægteskabet blev dog 
ikke indgået med Kirsten Maries far. Kirsten Marie voksede altså 
op hos sin mor og stedfar. En anden ugift kvinde, Ane Marie Jen
sen blev derimod gift med den samme mollersvend Soren Christen
sen, som hun i 1857 havde fået sønnen Jens Christian med. I 1860 
havde de stiftet familie, og Soren Christensen var blevet husmand. 
Johanne Cathrine Pedersen valgte en anden vej. Hun boede i 1859, hvor 
hun fik sønnen Peder, i Kokholm. Ti år senere, i 1860, levede både hun og 
Peder hos Johanne Cathrines forældre i Ingstrup. Her var der altså tre 
generationer under ét tag.

I pleje

Moderens forældre kunne også bruges som plejeforældre. Men skal man 
konstatere, at det var moderens forældre, barnet var i pleje hos, kræves 
både lidt intuition og derefter videre eftersøgning i folketællinger og kir
kebøger. Med andre ord — hvor ofte det egentlig forekom, kan ikke siges 
118



med sikkerhed. Men f.eks. fodte Helene Marie Kirstine Jensen den 24. 
november 1874 en datter, Emilie Kirstine. Helene tjente på Sodal, men 
ifølge kirkebogen flyttede Helene den 3. december, for Emilies dåb, væk 
fra Rødding Sogn — og da Emilie blev døbt i Thorning Sogn, var det jo nok 
til Thorning, at Helene og Emilie flyttede. Ved folketællingen 1880 finder 
vi da også Emilie i Thorning Sogn, hos jens Jensen Grønbek og hustruen 
Ellen Pedersen. De var henholdsvis 61 og 57 år gamle. Går vi tilbage til 
folketællingen 1860 og finder Jens Jensen Grønbek, fremgår det, at Helene 
var deres datter. Her var moderens forældre altså plejeforældre.

En sjælden gang kunne også faderens forældre træde til. Det gjaldt for 
Jacob Jensen, der var født omkring 1832, men ikke i Rødding Sogn. Al
ligevel finder vi ham som “sønnesøn” i 1834 hos gårdmand Niels Pedersen 
i Batum. Det er også oplyst, at Niels Pedersen forsørgede Jacob. Det bety
der formentlig, at hverken fattigvæsen, barnefader eller barnemoder ydede 
bidrag til forsørgelsen. Maren Jensen, der var født i nabosognet Tøvel i 
1849 boede som plejebarn gennem hele sin barndom hos moderens bror 
og svigerinde.

Alt tyder på, at kun den ugifte mor, der stod helt alene og/eller var øko
nomisk uformående, tyede til fattigvæsenet — eller blev tvunget i armene 
på fattigvæsenet. Kun fire af de 26 plejebom stod under forsørgelse af Rød
ding Kommunes fattigvæsen.12 I folketællingerne for Tomborg 1845-1870 
finder vi 48 plejebørn, hvis mor var ugift. Blot 11 af dem blev forsørget af 
fattigvæsenet. I Temvig i samme periode var alle 31 plejebørn, der var bam 
af en ugift mor, forsørget af moderen og/eller plejeforældrene uden 
fattigvæsenets indvirken.13

Kvinderne var i høj grad (bl.a. økonomisk) tilskyndede til at indgå æg
teskab enten med barnefaderen eller en anden mand. Var der ikke lige 
udsigt til ægteskab, så kunne en 2. prioritet være at få barnet anbragt hos 
slægtninge eller andre bekendte. Det var næppe unormalt, at et bam blev 
anbragt i pleje i nogle år, for at komme tilbage til moderen, når hun blev 
gift. Det skete f.eks. for Ane Dorthea Jensen, der som treårig ved folketæl
lingen 1880 var i pleje i Tøvel, men ved konfirmationen boede hos begge 
sine forældre.

Tå barnets forsørgelse i hænderne på fattigvæsenet, var moderen uden 
indflydelse på, hvor det blev anbragt. At hun fik lov til at beholde bar- net, 
var nærmest utænkeligt. Dermed hensatte man nemlig — med pa- stor 
Stockholms ord — moderen i lediggang. Ognår moderen intet tjente, skulle 
både mor og bam forsorges af fattigvæsenet. Fik hun derimod ar- bejde, 
kunne hun, som det var tilfældet med Marie, i det mindste være med til at 
forsørge barnet. Det bidrag betød dog ikke, at moderen fik



indflydelse på, hvor barnet blev anbragt — endsige på antallet af gange 
barnet blev anbragt.

Ane Dortheas omskiftelige tilværelse

Ane Dorthea blev ikke hos jens Jørgensen Huus i Rødding. Ved folketæl
lingen den 18. februar 1834 boede hun, fem år gammel, hos husmand 
Peder Pedersen Hyrde i Pederstrup (i Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorat). 
Han var en 52-årig husmand, som sammen med sin kone på 55 år havde 
en hjemmeboende datter på 10 år.

Men allerede i juni 1835 var Ane Dorthea igen blevet flyttet, denne gang 
til jens Degn, for blot et halvt år senere at komme tilbage til Peder Hyrde 
i Pederstrup. Han modtog årets restbeløb for Ane Dortheas pleje, 3 
rigsbankdaler af fattigkassen og 4 rigsbankdaler af Marie. Ved samme 
lejlighed blev der dog indgået akkord for hele det følgende år. Plejelonnen 
blev nu udbetalt delvist i kom. Fattigkassen skulle af rede penge blot yde 
3 mark, mens Marie stadig betalte 4 rigsbankdaler. Ane Dorthea blev dog 
også gennem fattigkassen forsynet med en katekismus og en ABC. Hun 
var nu seks år gammel og skulle snart i skole. De forste tre-fire skoleår fik 
Ane Dorthea lov at blive boende hos Peder Hyrde.

Peder Pedersen Hyrde var måske ikke nogen gammel mand, men han 
var svagelig og uarbejdsdygtig. Det fremgår af pastoratets forhandlingspro
tokol for fattigvæsenet, hvor han i alle årene 1832-37 blev opfort på det 
følgende års forsorgelsesplan (altså for 1833-1838) — ikke til at modtage 
nogen egentlig fattighjælp, men til Vi legatportion. I sogne, hvor man ikke 
— som i Rødding — holdt licitation over bomene, var det ikke usædvanligt, 
at bom blev sat i pleje hos fattighjælpsmodtagere. Det var ofte gamle men
nesker, som med en plejelon (fra fattigvæsenet) til gengæld kunne sættes 
ned i fattighjælp.

I maj 1839 blev Ane Dorthea, nu 10 år gammel, flyttet hen til den 
40-årige gårdmand Christen Thorsager Pedersen i Vrå (også i Peder- strup 
Sogn).14 Eftersom udgiften til plejelonnen samtidig steg med 2 
rigsbankdaler (fra 10 skalper rug, 10 skæpper byg samt 2 rigsdaler 
(fattigvæsenets bidrag) til samme kombidrag, men nu 4 rigsdaler), har det 
ikke været en besparelse, som lå til grund for flytningen. Snarere end 
en stigning kunne man have forventet et fald i plejelonnen, for Ane 
Dorthea kunne jo nu for alvor gore noget gavn i huset, stalden og på 
markerne. Baggrunden for stigningen i fattigvæsenets bidrag var 
sandsynligvis, at Marie ikke længere kunne betale de 4 rigsbankdaler,



En flok  skolebørn med deres lærere uden f o r  Peders trup Skole. Pilledet er desværre ikke dateret. 
Foto fr a  Tjeleegnens Eoka Ihis toris ke s\rkiv.

men kun så sig i stand til at betale 2. Desuden måtte Christen Thorsager 
allerede i august 1839 bede om yderligere bidrag, fordi Ane Dorthea 
igen manglede boger m.v. til sit skolearbejde. I 1839 lykkedes det dog 
fattigvæsenet at få opkrævet 2 rigsbankdaler, 2 mark fra Hans Sivertsen 
i refusion.

I 1841 blev det igen overvejet at flytte Ane Dorthea, for Made 
kunne heller ikke længere betale de 2 rigsbankdaler. 25-årige Mads 
Thorsager, som havde “arvet” Ane Dorthea fra sin stedfar, måtte tage 
til takke med fattigvæsenets bidrag, hvis han skulle beholde hende. Det 
gjorde han tilsyneladende. Men indtil sin konfirmationsalder var Ane 
Dorthea altså flyttet (mindst) seks gange. Efter den forste tid hos sin mor 
blev hun anbragt hos fire forskellige plejeforældre, med det mest stabile 
placedng hos Peder Pedersen (Hyrde) i fire-fem år, i 1834 og fra 1835 
til 1839.

Da Ane Dorthea forst var konfirmeret, kom hun ud at tjene. For Rød
ding Pastorats fattigvæsen betød det, at man omsider kunne spare udgiften 
til hende. For Ane Dorthea, at hun nu i højere grad kunne bestemme over 
sit eget liv. Ane Dorthea og Rødding fattigvæsen var dog ikke færdige med 
hinanden. Men i forste omgang skal vi se nærmere på, hvor stor en an- del 
de fattigunderstøttede plejebom i Rødding-Tøvel-Pederstrup Pastorat 
egentlig udgjorde.



A.ne Dorthea blev konfirmeret i  Døvel kirke den 23. april 1843 sammen med 11 andre p iger  
og 6 drenge fr a  hele pastoratet (Kødding, Døvel og Peders trup). Dommen over hendes opførsel 
og kundskaber lød: M eget godt. Foto fru  Døvel Sogns kirkebog p å  Mrkivalieronline.
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Plejebørnene i pastoratet
Ligesom det langt fra var alle uægte bom, der kom i pleje, således var hel
ler ikke alle plejebørn resultatet af et udenomsægteskabeligt forhold. Der 
kunne være andre grunde til, at bom kom i pleje — moderens eller faderens 
dod, generel eller pludselig opstået fattigdom, i sjældne tilfælde til gunst 
for et barnløst ægtepar.

I skemaet herunder fremgår antallet af plejebom i pastoratets tre sogne, 
Rødding, Lovel og Pederstrup, i folketællingerne 1834-1860.

Foruden plejebørn er også medtaget en kolonne for tjenestefolk, der 
var under konfirmationsalderen samt deres gennemsnitlige alder. Bag
grunden for det er, at enkelte af disse born kan have været i gråzonen 
mellem plejebarn og tjenestefolk. Det gælder f.eks. pigen Ane Jensdat- ter, 
som fem år gammel i 1834 blev benævnt som “tjenestefolk” hos Anders 
Jacobsen i Havris, Lovel Sogn, men seks år senere, i 1840 hos samme 
Jacobsen i folketællingen blev opfort som plejebarn. Bom blev inddraget i 
arbejdet på gårde og husmandssteder. Plejebom var ingen undtagelse. Og 
tilsyneladende kunne en husbond under tiden være i tvivl, om det var et 
plejebarn eller et tjenestetyende, han havde i sin husstand.

Tabel 2. Antallet af plejebom og tjenestefolk under konfirmationsalderen i 
Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorat 1834-1860.

Folketællingsår Antal plejebørn 
i alderen 0-15 år

Antal tjenestefolk 
i alderen 0-13 år

1834 30* 21 (M=10,7 år)

1840 19** 11 (M = ll,7 år)

1845 19 4 (M=12 år)

1850 13 14 (M = ll,4 år)

1855 16 15 (M = ll år)

1860 19 26 (M =ll,6 år)

') Herunder én “sonneson”. 2 “disciple” hos skolelæreren ikke medregnet,
' ') Herunder én “datterson”.

Frem til året 1859 er der bevaret forsorgelsesplaner i de tre fattigkommis
sioners fælles forhandlingsprotokol.
1 1834 havde pastoratet 1 søskendeflok og 2 bom under forsørgelse.
1840: 2 soskendeflokke og 3 bom.
1845: 2 soskendeflokke og 1 barn.



Og på planerne for såvel 1850 som 1855 og 1859 figurerede blot et 
enkelt bam.

Af disse bom var i hvert fald ét bam vanfor og ikke i pleje. Langt hoved
parten af bom i pleje var altså anbragt i pleje uden om fattigvæsenet. Sam
menligner vi igen med Lomborg og Lemvig i det fattigere Vestjylland, var 
101 bom i pleje i perioden 1845-1870 i Lomborg. Heraf var 21 forsorget 
(eller medforsorgelse) af fattigvæsenet. I Lemvig i samme periode var der 
92 plejebom. Syv var under fattigvæsenet.

Ane Dortheas bom

Den 1. februar 1860 var Ane Dorthea ved folketællingen 30 år gammel og 
tjenestepige på Terrupgård i Ulstrup, Sonder Onsild Sogn, Randers Amt. 
Hendes liv havde indtil da utvivlsomt vekslet mellem forskellige pladser, 
men der var sket større begivenheder end det. Knap tre år tidligere, i maj 
1857, havde hun i Bigum Sogn fodt en datter, Hansine. Faderen var en 
svensk tjenestekarl, Andreas Magnusson.

Barnet var formentlig undfanget i Vejrum-Orum Pastorat i Randers 
Amt, så umiddelbart skulle man tro, at dér et sted havde både Ane Dor
thea og Andreas Magnusson nok haft tjeneste i august 1856. Siden 1844 
var det som nævnt blevet vigtigt at få noteret i kirkebogen, hvor et uægte 
bams mor opholdt sigpå “10-månedersdagen”. For i den kommune havde 
barnet fødehjem — og det var dermed den kommune, barnets forsørgelse 
faldt tilbage på, hvis moderen ikke havde muligheden for det.

Men Ane Dorthe havde åbenbart ikke haft noget rigtigt fast ophold 
i Vejrum-Orum Pastorat, for Vammen-Lindum-Bigum Kommune, hvor 
Hansine jo var fodt, fik i hvert fald ingen penge fra Vejrum-Orum. Så 
måtte man i henhold til anordningen af 24. januar 1844 rette blikket mod 
moderens, i dette tilfælde Ane Dortheas forsorgelseskommune. Ane Dor
thea havde ikke siden sin barndom haft fast bopæl i et sogn i fem år, så 
hendes forsorgelseskommune var stadig Rødding-Løvel-Pederstrup.

Den nye præst i Rødding, Pastor Foersom, var dog ikke umiddelbart til 
sinds på kommunens vegne at påtage sig forsorgerbyrden. Han argu
menterede med, idet han så at sige tilbageskrev forordningen fra 1844 
til tiden omkring Anna Dortheas fodsel i 1829, og hans lidt kringlede 
argumentation endte med at slå fast, at Hansine måtte være forsorgelses
berettiget i det sogn, hvor hendes mormor, Marie, på 10-måndersdagen 
for Ane Dortheas fodsel, havde haft ophold. Og det var i Foulum, påstod 
Foersom. Hvor han havde det fra er et godt spørgsmål, for i sagens natur



er der ikke under Ane Dortheas fodsel i kirkebogen noteret, hvor hendes 
mor opholdt sig på 10-månedersdagen. For forst 15 år senere blev det en 
pligt for kirkebogsførerne at notere dette.

Stiftamtmanden, der nu hed de Bretton, brugte et andet udtryk end 
“noget vrøvl”, men meningen var den samme. Foersom fik at vide, at hans 
indsigelse var “ubetimelig”. Stiftamtmand de Bretton forlangte nu en be
stemt erklæring fra kommunens fattigvæsen om, at det ville anerkende Ane 
Dorthea Flansdatter forsorgelsesberettiget i Rødding-Løvel-Peder- strup 
Kommune — og dermed også Flansine.

Flansine var i denne tid i pleje i Bigum, hvor hun var fodt. Rødding- 
Løvel-Pederstrup Kommune skulle nu tage stilling til, om Flansine kunne 
få lov at blive hos sin plejemor, den 53-årige (1. februar 1860 ved folketæl
lingen) husmandsenke Maren Christensen, hvor Hansine boede sammen 
med Maren Chhstensdatters 18-årige son, Christen, og 79-årige Ellen Ma
rie Pedersdatter, som kunne tænkes atvære Maren Chhstensdatters sviger
mor eller eventuelt mor. For Ellen Mane Pedersdatter boede ikke bare hl 
leje. Hun blev forsorget af Maren Chhstensdatter.

Hansine fik ikke lov at blive boende. Senest i 1862 blev hun flyttet hl 
sin forsorgelseskommune. Den 16. juni 1862 kom hun i pleje hos gård
mand Niels Nedergaard i Vrå, Pederstrup Sogn. Plejeforholdet skulle fore
løbig vare et år og for det år skulle Niels Nedergaard modtage en plejeløn 
på 25 rigsdaler. Ved samme forhandling den 16. juni besluttede sognerådet 
at give Ane Dorthea lov ril selv at finde sig en plads.15 Umiddelbart en 
mærkelig formulering, skulle man synes. Men sagen var, at sognerådet ikke 
kunne styre Ane Dorthea.

Aret for, den 21. oktober 1861 havde hun fodt endnu en datter, Ellen, 
mens hun opholdt sig i Hobro. Faderen var også denne gang en svensker, 
Hans Petersen, som havde plads hos konsul Sørensen i Hobro.16 Rødding 
Pastorats fattigvæsen var ikke længere i vildrede med forsørgelsesregleme, 
man var godt klar over, at også denne pige var forsorgelsesberettiget i kom
munen. Men Ane Dorthea ville for alt i verden ikke blive i Rødding, og da 
sognerådet snakkede med hende om at sætte Ellen i pleje, blev hun helt vild 
og protesterede højlydt og indædt. Ellen ville hun beholde hos sig. Og så 
ville hun tilbage til Hobro og skaffe sig et arbejde og klare sig selv.

Det var nok i den situation, at sognerådet den 16. juni 1862 kapitule
rede og lod Ane Dorthea rejse, hvorhen hun ville. Så måtte man i stedet 
søge en ordning med Hobro Kommune. Og derom skrev man til Hobro 
Kommunalbestyrelse den 24. august 1862, jo altså et par måneder efter, at 
storesøster Hansine var kommet til gaardmand Niels Nedergaard i Vraa, 
der i øvrigt var medlem af sognerådet/sogneforstanderskabet:



Da Sogneforstanderskabet anseer det f o r  umuligt at holde Ane Dorthea 
Hansdatter, eftersom hun vil lobe herfra, naar Hellighed dertil gives, har det 
besluttet at lade hende foreløbig blive i Hobro, og understøtte hende noget der 
[. . .] Hendes ældste hiam er udsat hos en Gaardmand i Pastoratet, hvor hun 
har det overmaade godt, og bliver behandlet, som hans eget Bam i enhver 
Henseende. D et mindste skal der også blive sørget for , naar det bliver større, 
men man har anseet det urigtigt at Peme det fr a  Moderen allerede nu, hvori
mod ogsaa denne nedlagde den ivrigste Protest, da Talen var at fa a  det udsat til 
skikkelige Tolk. Moderen har vel tænkt at sørge f o r  sig selv, uden at fa ld e 
Communen tilbyrde, naar hun blot har Barnet hos sig, men det Hefte vil hun 
nok have ondt ved at holde i det mindste saalænge hun har Barnet hos sig, og 
derfor skal den herværende Pattigcommune indestaa f o r  de Udgifter, den ærede 
Fattigbestyrelse i Hobro fremdeles maatte have paa hende, indtil hendes Bam  
bliver saa stort, at man kan forsvare at taget det fra  h end ef1

Det blev ikke nødvendigt at tage Ane Dortheas bam fra hende. Ellen 
døde af krampe den 1. september 1862, 10 måneder gammel.18

1 V'2  år senere, den 28. januar 1864 fik Ane Dorthea sit tredje bam, igen 
en datter, Marie Cathrine. På 10-månedersdagen havde Ane Dorthea 
ophold hos konsul Sørensen i Hobro. Barnefaderen var denne gang Karl 
Andersen. Arbejdsmand Karl Andersen blev Ane Dorthea gift med i efter
året 1864, og i 1870 boede de alle tre — og endnu en datter, treårige Ane 
Sine — i Hobro, på Skibsgade, matrikel 125.19

E tparti fr a  Hobro med Hobro Kirke i baggrunden. H er blevHne Dorthea og KarlHnders en g ift  
i 1864. Skibsgade ligger lige i nærheden. Foto fr a  2010, Wikimedia Gommons.



I pleje under fattigvæsenet — “Tvangsfjernelser”?
Kom man under fattigvæsenet, så mistede man en række rettigheder: 
Stemmeretten, retten til uden videre at gifte sig, retten til at bo, hvor man 
ville. Men værre end alt andet kan en hidtil ubemærket gene have været: 
Risikoen for, at ens bom blev fjernet.

Det var ikke en situation, som de ugifte kvinder var ene om. Da Lene 
Hedvig Andreasdatters mand, murermester jonas Dyrberg blev fængslet 
omkring 1835, måtte Lene efter noget tid søge hjælp hos fattigvæsenet. 
Fattigvæsenet sørgede for, at mandens værktøj blev solgt, så hans ophold 
i arresten kunne blive betalt. Lene havde ventet så længe med at kontakte 
fattigvæsenet, at murermesterens hus allerede var på grænsen til det ube
boelige. Fattigvæsenet overtog også huset og bekostede nogle reparationer 
og ville herefter holde huset under opsyn. Det gjorde man ved at lade en 
nytilflyttet skrædder, Poul Sundstrup, hans kone og deres små bom flytte 
ind. Lene og det yngste af hendes og jonas Dyrbergs bom skulle så have 
kost og logi hos skrædderfamilien. De andre to bom, hvoraf den ene kan 
tjene, skrev fattigkommissionen til amtmanden den 1. marts 1836, haabe 
ti til Maj dag atfa på  anden billig Maade placeret, den ene hos]onas Dyrbergs Broder 
i Lemiig, den anden mod at amises Tjeneste? 0

To år tidligere, i 1834, havde familien boet i Ingstrup by, Rødding Sogn, 
og Lene og jonas havde fem hjemmeboende bom: Niels jonasen på 16 år, 
Andreas på 13, Sophia Cathrine på 11 år, Ellen Kirstine, 5 år og juliane på 
1 år. Ret hurtigt efter faderens arrestation var Niels og Andreas sikkert kom
met ud at tjene, så de ikke belastede familiens økonomi. Nu fik også Sophia 
Cathrine tjeneste, og Ellen Kirstine kom i pleje hos en onkel i Lemvig.

I 1840 boede ægteparret i Rødding by, Skrædder Sundstrup var blevet 
boende i Ingstrup. To dotre boede nu hos jonas og Lene, juliane og Sophie 
Cathrine. Hvor Ellen Kirstine egentlig blev af, vides ikke — hun er ikke 
fundet i folketællingen 1840, hverken i Rødding eller Lemvig.

Hvis et bam var otte år, kunne det sendes i tjeneste, mente sogneforstander- 
skabet i Rødding-Lovel-Pederstrup Kommune. Det mente Niels Vibroe og hans 
kone ikke. Niels var husmand og snedker, i slutningen af 50’eme og hans kone, 
Anne små ti år yngre. De boede på Mejlgård Mark i Rødding Sogn og havde et 
par tvillinger, Geert og Anne, som i 1843 kun lige kan være fyldt otte år (1. fe
bruar 1845 var de ni år). Niels og Anne fik besked om, at hvis de ikke ville sende 
bomene ud at tjene, så kunne de ingen fattighjælp få. Det var trods alt til bome
nes opdragelse, atpengene gik. Niels Vibroe oghans kone måtte søge arbejde.

Det var sandsynligvis ikke, fordi Niels og Anne begge var arbejdssky. 
Aret efter, da forsorgelsesplanen skulle lægges, kom bomene, trods hjem-



Et arbejderhus i Eøvet Foto Tje/eegnens Eokalhistoriske .Arkiv.

meboende, alligevel på planen — med en smule fattighjælp. 2 skæpper mg, 
ikke meget, og det steg da også det følgende år til 2 skalper mg og 2 
skæpper byg. I 1846 var begrundelsen for fattighjælpen, at “Moderen er 
Enke og svag”. Niels’ helbred havde sikkert også skrantet. Han døde den 
27. april 1846 — og efterlod sig en ligeledes svag enke. Det var dog stadig 
til bomene, at fattighjælpen blev givet, og i 1848 var det slut med hjælpen. 
Datteren Anne var sikkert kommet ud at tjene. I 1850 boede Geert alene 
med sin mor, der “leve(de) af sin jordlod”.

De fattige bom var fattige, ugifte kvinders bom. De var fattige foræl
dres bom, og det var bom, hvis forældre døde uden at efterlade sig ret me
get. De fattigforsørgede plejeboms andel af plejebørnene i alt var dog ikke 
stor. Det siger mere om frygten for fattigvæsenet, end det siger om tran

gen. Et barn fodt uden for ægteskab kom fortrinsvis under fattigvæsenet, 
hvis moderen i forvejen fik hjælp af fattigvæsenet. Det var tilfældet med 

Marie, som fattigvæsenet i Vammen lod bo i fattighuset under den forste 
del af hendes graviditet. Som det var tilfældet med datteren Ane Dorthea. 

Fattigvæsenets udliciteringer af bom til plejefamilier anses vel nok 
med nutidens øjne som et mørkt kapitel i dansk socialhistorie. Det 

er imidlertid ikke blot nutidens dom over fortiden. Ordningen havde 
langt fra heller et godt ry hos bomenes modre og fædre, og det må 

antages, at langt de fleste gjorde, hvad de kunne for at undgå fattigvæ
senet. Det gjorde de for ikke at blive frataget deres bom — eller i det 
mindste for at bevare muligheden for at bestemme, hvad der skulle ske 

med bomene.
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Noter
1 Artikelserie i netmediet Zetland med første artikel 7. februar 2022, artikelserien omtalt 
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2 Lov af 14. april 1905 om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Perso

ner.
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Marie Pedersdatter, som Marie (Pedersdatter).
4 Brev fra pastor Zahrtmann (Vammen) til Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommission 
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5 Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommissions brev til amtmand Schønheider den 4. 
maj 1829, ligeledes afskrevet i kommissionens forhandlingsprotokol.

6 Amtmand Schønheiders svar den 9. januar 1830. Samme sted.
7 Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommissions forhandlingsprotokol, 25. december 

1835.
8 Rødding Sogns kirkebog (fødte) såvel som Løvel og Pederstrup Sognes kirkebøger er 

gennemgået for perioden 1820-1979.
9 Thomsen 2005, Bilag 1, side 167.

10 Dansk Demografisk Database tindes på web-adressen www.ddd.dda.dk. Siden begyn
delsen af 1990’erne har frivillige indtastet data fra kirkebøger og folketællinger ind i 
databaser, udarbejdet af dengang Dansk Data Arkiv, nu Rigsarkivet. Senere er andre 
kildetyper kommet til.

11 Link-Lives er et forskningsprojekt fra 2019-24, der rekonstruerer simple livsforløb for 
(næsten) alle danskere ved at forbinde spredte historiske oplysninger fra folketællinger, 
kirkebøger og begravelsesprotokoller fra 1787-1968. Efter 2024 forventes hjemmesiden 
link-lives.dk at fortsætte og blive opdateret løbende.

12 Rødding Sogns forsørgelsesplaner 1820-1860 samt forhandlingsprotokol 1860-1880: 
Børn af ugifte mødre anbragt i pleje: Ane Dorthea Hansdatter, f. 1829, Johanne An

about:blank


dersen, f. 1845, Karen Marie Kirstine Jensdatter f. 1848 og Ane Kirstine Christensen f. 
1853.

13 I folketællingerne for Lomborg og Lemvig i den pågældende periode fremgår det, når et 
barn var forsørget af fattigvæsenet. I samme periode, altså 1845-1870, fremgår barnets 
fødesogn af folketællingen, så det er altså muligt at slå op i kirkebogen (hvis oplysningen 
om fødesogn stemmer), hvem barnets forældre var (og herunder om der var tale om en 
ugift mor).

14 Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommissions forhandlingsprotokol 24. april 1839.
15 Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommissions forhandlingsprotokol 1844-1878, 16. 

juni 1862.
16 Hobro Sogns kirkebog, fødte kvindekøn 21. oktober 1861.
17 Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneforstanderskabs brev til Hobro Kommunalbestyrelse 

den 24. august 1862, kopi af brevet findes i fattigvæsenets forhandlingsprotokol. Se note 
15.

18 Hobro Sogns kirkebog, døde kvindekøn 1. september 1862.
19 Hobro Sogns kirkebog, viede 1864 samt Folketællingen 1870, Hobro Købstad, Skibs

gade 125.
20 Rødding-Løvel-Pederstrup Fattigkommissions forhandlingsprotokol med afskrift af bre- vet 

til Viborg Stiftamt 1. marts 1836.
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