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Onsdag  3. april 2019, kl. 15.00
på Ringe Bibliotek 
Foredrag v/ Henning Frandsen 
Foredrag om kvindeskæbner  
i Danmark...

Den 8. maj 1904 føder min farmor, Ane Marie Kristine Jacobine 
Sørensen, 23 år gammel, en sund og velskabt datter, som får  
navnet Lise. Det var en stor skam, for hun er ikke gift med barnets 
far og bliver det heller ikke. Hun overlader derfor datteren til sin mor 
og flytter langt væk fra Dronninglund, hvor hun er vokset op. I Århus 
møder hun murersvend Søren Frandsen, som hun gifter sig med i 
1909. På intet tidspunkt fortæller hun sin mand om datteren, som  
når hun besøger dem går for at være en niece. Hun tier også  
overfor de fem fællesbørn, som først får sandheden at vide, da 
deres far, som den længstlevende dør i 1956. 
Ikke desto mindre må man sige, at min farmor får et godt og langt liv. 
Sådan gik det langt fra alle kvinder, som dengang fik børn uden for 
ægteskabet. Især ikke de fattige kvinde, der typisk arbejdede som 
tjenestepiger og mange gange kom fra hjem, hvor moren havde 
været igennem samme tur. 
Foredraget skal med udgangspunkt i min frarmors historie handle 
om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på  
samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder.  
Nogle af dem fødte deres børn i dølgsmål, og slog dem måske  
oveni købet ihjel.
Senere i perioden blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en 
kvaksalver. Også disse kvinder kom i fængsel, hvis ellers udåden 
blev opdaget.

Foredrag, kaffe og kage er gratis... 

Et kulturtilbud  der er gratis for medlemmer. Ikke  
medlemmer er også velkommen mod en entre på  
60 kroner. 
Foreningen serverer kaffe og kage i pausen... 
Tilmelding  mail: midtfynssenior@5750.dk eller  
SMS / Telefon 81350522 ...   

Henning Frandsen 
Historiker og Journalist..
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Men i 16-1700-tallet var det endnu værre.  
Den gang risikerede enlige kvinder, der fødte for 
tidligt eller aborterede, at blive halshugget og få 
hovedet sat på en stage. Forholdene ændrede 
sig først for alvor et stykke inde i 1900- 
tallet takket være bl.a. modige og indignerede 
kvinders kamp, et nyt syn på kvinder og  
kvinders seksualitet, sexualoplysning og fri 
abort samt at kvinder fik økonomisk mulighed 
for at klare sig som eneforsørgere. Og nok så 
væsentligt, at foragten for den enlige mor blev 
afløst af accept. 
Endnu et spændende foredrag på Biblioteket...

Haarlemmer Olie var et af mange midler som 
kvinder tog for at fjerne fostre..

Dagmar Overby, Barnemorder. Hun slog  
mindst 25 spædbørn ihjel i tiden op til 1920


