
Referat fra foredrag onsdag den 26.10.2014: ”Faddere for barnets eller forældrenes skyld? ” v/ Asbjørn 
Romvig Thomsen.

Formand for ”DIS-Aalborg - Slægt og Data” Karl Erik Hansen bød traditionen tro velkommen til efterårets 
nu 2. foredrag. Der var 64 fremmødte deltagere, og heriblandt også medlemmer fra Aalborg Slægtshistoriske
Forening. 

Asbjørn Romvig Thomsen (ART) har de sidste 15 år arbejdet som arkivar på Rigsarkivet i Viborg og er 
seniorforsker.

Baggrunden for foredraget er en ph.d. afhandling, hvor ART har undersøgt de sociale relationer mellem 
faddere og forældre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 3 ud af 30 sogne i Salling (de nordøstlige 
nabosogne Junget, Selde og Torum).  De 3 sogne dækkede et areal på 45 km2. Befolkningstallet var (i 1801)
1000 ”sjæle”, som var en promille af Danmarks befolkning. Perioden er 1750-1830, hvilket vil sige årene 
før, under og efter landboreformerne. 

1. Der er i ART`s database 2.500 børn fra”vugge til grav”og ud af disse optræder et udsnit 11.500 gange
som faddere. Ca. 88 % er identificeret. Faddernes ansvar var at opdrage børnene i den kristne tro, 
hvis forældrene døde. Der var ikke tale om forsørgelse. IHT ”Danske Lov 1683” måtte der være 
højst 5 faddere, og IHT ”Forordning 1828” mindst 3 faddere. Gennemsnittet af antal faddere ved dåb
i de 3 sogne var i perioden 5.2. 

Foredragets opdeling var følgende:

1. Netværksmønstre: et ”nullermands” diagram, der bl.a. viser, hvor tæt fadderne var på familien.
2. Faddergruppen: hvor stor? hvem?
3. Til fadders på Eskov: konkrete eksempler på relationer mellem forældre og faddere.
4. Fadderne og forældrene: familierelationer, socialøkonomisk position, popularitet.

Til ovenstående punkter vistes materiale, som efter aftale med ART kan rekvireres ved henvendelse til 
formand Karl Erik Hansen eller webmaster Jørgen Als.

Konklusion på undersøgelsen: et yderst komplekst fænomen. 

Generelt kan følgende dog konkluderes vedr. fadderrollen:

2. Fordeling: uafhængigt af barnets køn var 55 % mænd og 45 % kvinder,
3. Alder: som forældrenes.
4. Civilstand: gifte mænd og ugifte kvinder.
5. Bopæl: 50 % fra samme landsby, 25 % fra naboby og 10 % ukendte
6. Typisk faddergruppe er: 2 gifte mænd, 1 ungkarl, 1 gift kone og 1 ugift kone. 
7. Usikkert om fadderne skulle være konfirmeret eller ej. 

Kilder til foredraget/ph.d.-afhandlingen er: alt fra kirkebøger til vejsager samt herredsfogedens indkomne 
dokumenter!

Der er på hjemmesiden en beskrivelse af ART`s bog ”Sociale relationer i en brydningstid”.

https://www.slaegtog  data  .dk/lokalforeninger/  aalborg

HUSK: Opfølgningsmøde onsdag den 2. november kl. 14.00-17.00 på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 
9000Aalborg.

https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/aalborg

