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Forord. 

Undersøgelsen over forholdet mellem kriminalitet og social 
forsorg publiceres her i næsten samme form, i hvilken den i 

april 1979 blev indleveret som speciale i historie ved Odense 
Universitet. 

Det skal allerede her kraftigt understreges, at der ikke 
optræder et eneste personnavn i undersøgelsen. Grundmaterialet 
indeholder naturligvis personnavne, men disse er overhovedet 
ikke anvendt ved behandlingen af materialet. Kun fødselsdatoen 
uden CPR-nummer er anvendt, og det har således ikke på nogen 
måde været muligt for nogen uvedkommende at se, hvem oplysnin~ 
gerne vedrørte, ligesom det er fuldstændigt umuligt at identifi= 
cere enkeltpersoner i undersøgelsen. 

En tak skal rettes til de institutioner, der på en eller 
anden måde har ydet bistand til undersøgelsens gennemførelse, 
samt til de personer, der har hjulpet med oplysninger og råd. 

Specielt takkes arkivar magoart. Poul Thestrup for uvurderlig 
bistand. 

Odense, november 1979 

Carsten Egø Nielsen. 
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lo Indledning med problemstilling og af5;iænsningero 

Denne undersøgelse har som hovedformål dels at konstatere 
omfanget af kriminaliteten i Odense i perioden 1920-1939, dels 
at konstatere en del forhold om de registrerede lovovertrædere, 
herunder specielt forholdet til offentlig forsorge 

Her skal med det samme fastslåes, at undersøgelsen først 
og fremmest er en historisk undersøgelse af ovennævnte emne og 
ikke en kriminologisk unders0gelseo Hovedvægten er således lagt 
på den statistiske udnyttelse af materialet med de fordele og 
ulemper dette medførero Fordelene vejer dog tungest i en under= 
søgel se af et messefænomen som kriminalitet, i det individuelle 
tilfældigheder reduceres - dette er så samtidig den største ind= 
vending mod denne metode. (l)a Undersøgelsen vil ikke komme ind 
på videregc?iende lcrj.minologiske drøftelser af resultaterne, fx 
stillingtagen til fængsel som sanktionsform, men vil udel ukkende 
søge ud fra kildematerialet at belyse de forskellige forhold og 
sammenhænge semt søge at give forklaringer på disse ting i det 
omfang, det lader sig gøreo 

Problemstillingen kan altså, med de nedenfor nævnte defini= 
tioner, formuleres som : Kriminalitet en og dens sammenhæng med 
offentlig forsorg i Odense 1920-1939. 

Ved 11kriminalitE:.t " vil jeg forst å overtrædelse, der straffes 
med højere straf end bøde, af den i perioden til enhver tid gæl= 
dende borgerlige straffelov" Med borgerlig straffel ov menes selve 
loven samt diverse senere tillæg indenfor periodene (2)o I den 
her valgte periode er to straffelove gældende på hver sit tids= 
punkt. Indtil 31. december 1932 drejer det sig om almindelig 
borgerlig straffelov af 10. februar 1866 og fra lo januar 1933 
om almindelig borgerlig straffelov af l 5o april 1930. (3). End= 

(1) Om kvantitativ metode , se Ottar Dahl Pa 117 f. og Sociale 
studier Po 23. 

(2) Denne definitj.on er den normalt anvendte i kriminalsteti= 
stikken og i kriminologiske undersøgelser, se fx Christian= 
sen & Hurwitz p" 22 og Høgh, Kaarsen & Wolf Po 114. 

(3) Straffelovene findes trykt henholdsvis i Departementstidende 
1866 p. 2?5-?56 og pa 273- 304 samt i Lovtidende A 1930 p. 
f-97- 753. Det er ikke rtmel igt her at opremse diverse senere 
till ægo Disse kan konstateres via Lovtidendes sagregister 
under "Forbrydelser, straf". De fleste ændringer i perioden 
er ubetydelige i denne undersøgelses sammenh~ngo 
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videre er der for perioden op til 1. januar 1933 registrer et 
overtrædel ser af lov af 3. marts 1860 om l øsgængeri og bet l er i. 
Dette skyldes, at disse forseelser indgi lc i den nye straffelov 
af 1930 og for at opnå en rimelig sammenligning af disse fors e= 

el ser før og efter lo januar 1933, har denne registrering været 
nødvendiga (4)a Yderligere skal det forhold omtales , at der ved 
kriminal itet nødvendigvis kun kan forståes domfældte lovovertræ= 
dere" Dette betyder , at hele undersøgelsen er baseret p å ant81 
domfæl del s er, ikke på antal domfældte personera Antallet af dom= 
fæl dte vil ogsh stort set af spejle den opdagede kr iminalitet i 
jurisdiktionen, idet domfældel sen som regel foregik i den rets~ 
kreds, hvor forbrydelsen var begåeto (5 ) a En r egistrering af den 
tota l e lcriminali t et i Odense i perioden er umulig" Årsagen t i l 
dette er, at j.kke a lle kriminelle handlinger bliver opklaret , 
samt at ikke alt anmeldt og opklaret kriminalitet behøver med= 
føre domfældels e a (6 ) n Sl uttel i g skal bemærkes, at undersøgelsen 
kun vi l omfatte domfældel ser pådømt i l " instans af Odense byret 
og altså ikke lands- og/eller høj est er etsdomme. 

Følgende forhold vedrørende krimina l itet en og de domfældte 
vil bl ive undersøgt : 

A) Kriminalit etens omfang og udviklingo 
B) De domfældtes: 

1) køn 
2) al der 
3) fødested 
4) bopæl 

5) erhverv 
6 ) første gangs dømte el l er recidivister 

7) kriminalitetens art og straffen herfor 
C) De domfæl dt es forhol d til offent l ig f orsorgo 

1'1ed "sammenhæng med offentl ig forsorg" vil j eg søge at 

konsatere omfanget af sammenf a ldet mellem de domfældte og de 

(4 ) Loven er aftrykt i Departementstidende 1860 pq 331-33n I de 

officielle kriminalstatistikker op til 1933 er denne lov 
ikke medtaget . Imidler tid er der f oretaget selvstændige op= 
gørel ser over overtrædelser af denne lov, se fx statistikken 
fra 1926-32 i StaTo 5arko B nro 9, p. 82-830 

(5) Hurwitz: Strafferetsplejen Po 170 f o 
(6 ) Om skjult kriminalitet, se fx Sociale studier pa 27 f. samt 

Chris tiansen & Hurwitz Pa 250 
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sociale klienter, og i de til fæld e , hvor der er sammenfald , at 
konstatere hvor stor en ydelse kli enter ne har modt aget, del s 
selv e Aret ~ hvor domfældelsen har fundet sted, dels året før 
og eftero Det vil blive undersøgt hvilke af de dømte , der havde 
fået, eller senere f ik sociale ydelser, men ikke hvil ke af de 
sociale klienter s om hel hed, der blev dømt. Registreringen sker 
i et forsøg på At klarlægge i hvor stort omfang, de dømte er 
forsorgsklienter f ør de begår forbrydel ser, eller om de b liver 
det ef ter dorr -:·ældelsen - og i disse tilfælde , hvor l ang tid efter. 
Derfor er det første år den domfældte eventuelt optræder i de 
s ocia l e arkiver tillige blevet r egistrer eta 

Ved "Odense " menes i denne sanunenhæng det område , der var 
omfattet af pol itikreds nra 27 og r etskreds nra 38n Kommunenæs -= 
sigt dækker området Odense købst ad samt Odense Sankt Hans Sogns 
Landdistrikt. (7)o Sidstnævnte kommune indgik pra l n apri l 1932 
også komrounei.æessigt i Odense købstad. (8) . Pr. 1. april 1936 
blev området udvicl€t til også at omfatte Odense Vor Frue Land ... 
sogns Distrikt. Denne kommune i ndgik på den nævnte dato l i gele= 
des i Odense købstad og kom i verdslig hens eende samtidig under 
de nævnte politi- og r et skredse. (9). 

Kronologisk er undersøgelsen a f grænset til 1920-1939. Grun~ 
den t i l at denne periode er vnl gt? er i et forsøg på at følge 
udvikl ingen 01? til og eft er den øl~onomiske kris e med den s t ore 
arbejdsløshed i begyndel sen af 1930' erne . (10) . 1920 er val gt 
som b egyndelsesår, fordi dette er det f ør s t e hele år efter rets~ 

reformens ikraftt!ffldel se 1. oktober 1919. (11) . Perioden før 
og eft er denne l ovs ikrafttræden er vanskelig sammenlignelige , 

især på grund af det indf0rte opportunitetsprincip. (12). Be~ 

(7) Inddelingen i pol iti- og r etskredse skete pr. 1 . olctober 

1919. Se inddel ingen i Lovtidende A 1916 p. 666 og 669. 
(8 ) Bekendtgør else nr. 56 af 17/3 19320 Lovtidende A 1932 p. 136. 
(9) Bekendtgørel se nr . 72 af 28/ 3 1936" Lovtidende A 1936 Pa 192a 
(10) En oversigt over periodens økonomiske udvikling kan fåes 

hos Svend Aage Hansen p. 22-89a Arbejdsløshedsprocenten 
fremgår af figuren p. 85. 

(11) Hurwitz : Str aff er etsple j en p. 15. 
(12) Om dette princip, se udførligt hos Hurwitz: Strafferetsple~ 

jen p. ,310 ffo Høgh & Wol f skriver P.a 67 kort : 11 øødet i dansk 
r etspl eje B133ldende , mEJget vide opportunitetsprincip , der gi"" 
ver anklagemyndigheden bemyndi gelse til at slutte ell er und= 
lade tiltal e mod en sigtet per son efter et ret frit skom " . 
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grundelsen for at slutte med 1939 er , at dette er det sidste hele 
år inden Tysklands besættelse af Danmark. Denne besættelse skabte 
mulighed for store ændringer i kriminalitetsmønsteret fx i form 
af overtrædelse af mørkelægning, rationeringer, sort-børshandel, 
valutalove Ooligno (13)o 

Efter således at heve gjort rede for problemstillingen og 
dens afgrænsninger, vil jeg behandle den tidligere forskning på 
omr~det samt forskningens aktuelle stadeo 

2. Forskningsoversigto 

Litteratursøgningen har været koncentreret om dansk litte~ 
ratur, idet herværende undersøgelse ikke vedrører andet end dan= 
sk0 forholde Den væsentligste begrundel se er imidlertid, at for= 
skell ige landes kriminologiske undersøgelser er mere eller mindre 
usammenligneligea Dette hænger sammen med forskellig samfunds= 
struktur , lovgivning, lovanvendelse og ikke mindst i registre~ 

ringspraksis indenfor de forskellige landes kriminalstatistik . 
Endelig må det tilføjes, at herværende undersøgelse ikke er af 
kriminologisk-teoretisk art. Om dette emne er der skrevet en 
stor rrængde udenlandsk litteratur, især amerikansk. (14). Kun en 
enkelt norsk undersøgel se, der efter titlen at dømme kunne have 
interesse for denne undersøgelse, er inddraget. 

Den systematiske litteratursøgning (15) gav til resultat, 

(13) Om kriges indflydelse på kriminalitet, se Christiansen & 
Hurwitz Pa 289-308 , specielt p. 303 f. 

(14) Vedrørende problemet med forskell~.~e i de enkel te landes 
kriminelstatistikker, se fx Møglestue Po 14, Kjærgeard p. 
16 , note L1. , samt Christiansen & Hurwitz p" 308 ffo 

(15) Den systematiske søgning efter dansk litteratur er foretaget 
i Dansk Bogfortegnelse 1901-november 1978, hæfte 11. (Kbha 
1901-1978). Sø@ningen er startet i 1901, idet det i forsk= 
ningsoversigterne hos Kjærgaard p. 20 og Kallestrup Po 30 
er godtgjort, at der ikke tidligere end dette tidspunkt er 
skrevet noget af interesse for denne undersøgelseo I perio= 
den 1901-1914 er søgt under "III Lovkyndighed" og "XVI His= 
torie og '.fopografi", specielt under "Dansk Specialhistorie" . 
Fra 1915 og fremefter anvender bogfortegnel sen folkebiblio= 
tekernes decimalsystem, hvor der er søgt dels under 34.3 
"Strafferet, Kriminologi , Fængselsvæsen", dels under 38.9 
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a t der ikke eksister er s~rli~ mange danske unders0eelser med en 
lignende probl em8ti lli.ng som herværende. Der er altså ikke tid= 
liger c foretaget en undersøgelse identisk med den herværende , 
hverken i problemformulering eller i topografislc og/eller krono = 
logisk afgrænsning. 

De r esultatet li tt <~ratursøgningen g:Rv, kan del es i to grup= 

per, nemlig: 
1) Generelle kriminologiske værker. 

Her sks.l kort omta l es de vi gtigste af de værker , der i under= 
søgel sen er anvendt som nødvendig baggrundsforståels e samt i for= 
bindelso med definitioner og forst1i.e l se af begreber. Samtlig an= 
vendt litteratur, herunder håndbøger, ops l agsværker og lignende , 
vil iøvrigt vær e at finde i litteraturlistene 

Vigtig - og grundlæggende indenfor den kriminologiske forsk= 
ning , er Karl Oo Chri stiansen & St ephan Hurwitzs: "Kriminologi " 
i to bind. (16). Med stor grundighed gives her en indføring, dels 
i selve kriminologien som videnskab, dels en oversigt i gr ene af 

den kriminologiske forskning , fx kriminalitet ens biologiske bag= 

grund , psykiske abnormitet ers betydni ng, samt de to gr ene af 
størst b etydning for denne under søgel se, nemlig kriminal itetens 
a l mene sociologiske baggrund og kriminalitet ens socialpsykologis= 
ke baggrund. Di sse afsnit a fspej l er - på grundlag af sAvel danske 
som udenl andske enkoltundersøgel ser - forskningens stade indtil 

C8. 1970. 
Hans Chr. Kjær gaards: "Kriminalitetens Aarsagcr" (17) fra 

( "Forbryderforsori;i; " se.mt under 96 "Danmarks hi storie ". End= 

vider e er søgt i Dansk Tidsskriftindex fra dets s t art i 1915 
til november 1978. (Kbho 1916-1978). Her anvendes se rmne de= 
cimalsystern_ som i bogfortegnelsen fra 1915 og fr emeft er, og 
de all er ede nævnte grup:oer ei· l igeledes undersøgt e her. I 
de forskellige danske historiske bi bliografi er : Erichs en & 
Krar up : Dansk historisk J3ibli ogra.fi indtil Udgangen af 1912 

(Kbh. 1917-27), H. Bruun: Dansk histori sk Bi bliogr afi 191 3-

L~2 og 1943-L+7 (Kbh. 1966- 68 og 1956), Dansk historisk års = 
bibliografi 1967 , 1968 og 1969 (Kbh. 1972, 1973, 197L1.) 0r 
søgt under "Strafferet". Endelig €r søgt i "Historiske spe= 
cinl er - en bibliografi " (red. N.Ho Frandsen, Kbh. 1978) og 
i Vo Hedcmann & Ao Tiodj e: Litteretur om Odc::nsc , Odense 191+5. 

(16 ) Karl O. Christ j.ens0n & St . .;phan Hurwi tz : Kriminologi. Bd. 1 

og 2. Kbh. 1968 og 1971. 
(17) Hans Chr. Kjærgnard : Forbrydelsens Aarsager. Kbho 1940" 
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1940 afspej l er forskningens stade netop på det tidspunkt hvor min 
-u ~ .Jersøgelse slutter , og kan sål edes s i ges at være mere "samtidig " . 
Bogen bygger dog ikke pti. materiale udover det almindeligt tilg-æn= 
gel ige st~tistiske materiale, men medt ager en del rimelige Årsags= 
forkle.ringera 

Værdifulde oplysninger er desuden hentet fra "Den danske 

kriminalret ", almindelig og speciel del, samt "Den danske straffe= 
ret splej e ", Rlle tre af Stephan Hurwit zn (18). Disse bøgers hoved ... 

anvendelse er som lærebøger f or jurastuderende. 
2 ) Undersøgelser, der tangerer denne undersøgelse. 

Her skal kun omta l es undersøgelser, der i emne tangerer stør"' 

r e del e af herværende undersøgelse , mens undersøgelser, der kun 
b erører ot enkelt emne , har jeg fundet det mere rimeligt at omta le 
under behandlingen a f det pågældende emnea 

Som nævnt findes der ingen undersøgelser, der er fuldstændig 
analog med denne a Jens 11augaard Jensen har i bogen "Sociale stu=: 
dier i Århus 1870-1906" behandlet kriminaliteten i Århus i s lut= 
ni ngen af det l9o århundrede. (19). Haugaard Jensens kildemateri= 
a l e er hovedsagligt politiets strafferegistre, der giver oplys= 
ninger om a lle domfældte for overtrædelse af str affeloven i Århus 
købstads jurisdiktion. Herværende og Haugaard J ensens undereøgel= 
ses problemstilling kan altså siges til del s a t være identiskeo 
Dog må "til dels" understreges kraftigto For det første er der 
tale om en kronologisk og geogr afi sk forskel, og for det andet 
har H.;tugaard J ensen iklce i nddraget sammenhængen mell em kriminali= 

tet og social forsorg i sin under søgel se. I samme værk, hvor Hau= 

gaard Jensans undersøgel se er offentliggjort, findes desuden en 
undersøgelse af Lilla Voss om fattigdom og forsorg i Århus i 

1880/ erne , men der gøres ingen forsøg på a t sammenstill e de to 
undersøgelser. 

I Socialforskningsinstituttets undersøgel se "Langvarigt for= 

(18) StephHn Hurwitz : Den danske kriminalr et . Almindelig del. Kbho 
1971. Stephan Hurwitz: Don danske kriminalreto Speciel del. 
Kbha 1965 . Stophan Hurwitz : Den danske straff er etspleje. 

Kbh. 1949. 
(19) J9H. J ensen , E9Hansen & LaVoss : Social e studier i Århus 1870-

1906. Århus 19750 
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s orgsunder støttede '' (20) findes s om et bilag P.H. Klihl: "Socin.1-· 
psykologisk undersøgelse Rf kriminal itet og offentlig forsorg ". 

HovedundersøgGlsens form:~1l er at give en analyse ef de individuel""" 
le årsager til, at forsorgsklienterne er kommet i trang. Under= 
søgelsen er foretaget via spør geskemaer udfyl dt uf BOcialvæscnct, 
interwiev med klienter ne og for bilagets vedl~ommende med supple~ 
r ende oplysninger fra politiets kriminalregi stratur . Materialet 
omfatter 1035 .klienter, nemlig L~32 m:and og 603 kvinder. (21). På. 

gr und af hovedunders øgelsens formål er kli enterne udvalgt ef ter 
hel t andre kriteri er , end hvio der alene havde været tale om en 

kriminologisk undersøgelse , jvf. fx fordelingen mellem kønnene, 
der er helt utypisk for kriminologiske undersøgelser, hvor det 

lcvindel ige materi~le oftest er for spinkelt til at drage konklu= 
sioner af~ (22)~ Der er - som titlen antyder - netop tale om et 
grundmateriale a f langvariBt f orsorgsunderstøttede , i gennemsnit 
har understøttel s esperioden været mindst 10 år for nænd og mindst 
9 år for kvinder. Det kan således med rette s i ges , at social= 
f or skningsinstituttets undersøgelse f ørst og fremmest er en social 
undersøgel se, hvor man så på socia l materialet har l avet et b i lag 
med det formål at "konstatere den straff ede undergruppes størrelse 
og kriminelle egenart samt den tidsræessige forekomst af lovover= 
trædel ser i relation til kommunehjælpen " ( 23) . Undersøgelsen 
viser, at 38 9b af de 4 32 mandl ige klient er har modtaget en fæng= 
s el sstraf inden 31. marts 1945, hvor undersøgel sen b l ev påb ~g-yndt . 

For kvinderne er det samme tal 3 %" En anden konklusion er , a t 
17 % a f de mandlige klienter begik kriminalitet samtidig med, at 
de modtog hjælp. Af dette drages den konklusion, at en økonomisk 
nødsi tuation er en k rimogcn faktor af betydning, mens det omvend= 
t e : At kr iminal itet i større omfang forårsager en forsorgssi tua = 
tion ikke skulle være tilfældetn 

Konkl uderende om denne undersøgel se kRn siges, a t den rummer 
interessRnte konklusioner, men at den ikke direkte kan sammenlig= 

( 20) Langvar igt forsorgsunderstøttede. Undersøgel ser af langvarigt 
kommunehjælps - og f attighjæl psunderstøttede foretaget undor 
l edel se af H. Friis og E. Warburg. En redegørelse ved B. 
Andersen , N. Halck og P.H. Ki.ihl. Kbh. 1960. 

(21) Fr iis & Warburg p . 286- 89 . 
( 22) Om den nor mal e kønsfordeling , se Chrif.'tiansen & Hurw:i. t z :p . 

421 ff o 

(23) Friis & Wnrburg p . 289. 
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nes med min undersøgelseø En del a f undersøgels ens oplysninger er 
således fremkommet ved interwi ev med klienterne, hvilket åbner 
mulighed for at klarlægge ting, der ikke afspejler sig i mit kil= 
dema t eriale, fx forholdene i barndomshjemmet, skolen, til foræl = 
drene o.s.v. Undersøgel sen har også en meget s tor fordel i forhold 
til herværende , nemlig at have de ustraffede social e klienter, 
der for :rrændenes vedkommende var 62 %, som kontrolgruppe. Dette 
betyder noget i forbindels e med fx sammenligning af antal f aglærte 
kontra ufa gl ærte, hvor det så umiddelbart er muligt at konstatere 
om den ene gruppe optræder hyppigere blandt ustraffede end blandt 
strA.ff ede. 

Sluttelig skal omtales den enest e inddragne udenlandske un~ 
dersøgelse, der ud fra titlen kunne antages at hav e inter esse , 
nemlig Idar Møglestues: "Kriminalitet og sosial bakgrunn". (24) o 

Undersøgelsen bygger på lægejourna l er udarbejdet af overlæge Johan 
Scharffenberg, der i perioden 1920-39 var l æge ved det norske 
Botsfængs el. Iægejournal erne , der er nedskrevet i forbindelse med 
mundtlige samt~ler med personerne , er suppleret med oplysninger 
fra det norske politis rigsr cgi s traturo Undersøgel sen omfatter 
4 327 fanger indsat i perioden 1920-39 , og formål et har været at 
konstat ere 11 6.sammenbængen mellem fangernes kriminell e aktivitet 
og deres sosiale bakgrunn" (25) o Ved social baggrund forståes her 
opvæksts-, uddannel ses- , arbejds- og ædrulighedsforholdo Konklu= 
sionen er, at der 11 for storparten av de registrerte faktorer kon= 
stat ert klare statistiske sammenhenger· mell om høy f orbrytelses= 
intensitet og forekomst av slike bakgrunnsforhold som vanligvis 
r egnes som mindreverdige. Denne saromenheng er påvist både for 
oppvekst-, utdannings-, arbeids -, edruelighets- og bostedsforhold11 ø 
( 2E.). 

Konkluderende om de tre omta lte undersøgel ser set i rel~tion 

til herværende må siges, at all e undersøgel serne fremstår som en= 
k eltundersøgelser uden indbyrdes saI!llilenhængo Hver for sig rummer 
de tre omtalte undersøgel ser interessante konklus ioner , men på 
grund a f den store forsk elligh ed i det anvendte kildemateriale, 
forskellig indsamling og bearbejdelse af data samt forskelligt 
mål med undersøgelserne, kan der kun med oprrærksomheden henledt 
pA disse forhold, drages sammenligninger mellem de tre omtalt e 

( 2L~) Idar Møglestue : Kriminalitet og sosiB.1 bakgrunno Semfunosøko -= 
nomiske studier nr o ll o Oslo 1962ø 

( 25) Møglestue p ø 5- 6 0 
( 26) Møglestue pø 157ø 
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og her-w".'rende unders0gelse " 
Efter denne konstatering af forskningens stade på området, 

vil jeg herefter gøre rede for arbe,idsforløbet samt kildemateria= 
let til denne undersøgelseo 

3o Arbejdsforløb og kildematerialeo 

Ar"bejdet med at nA undersøgelsens formål: At f å konstateret 
kriminalitetens omfang og udvikling samt de på side 4 nævnte øna 
skede oplysninger om lovovertræderne, blev påbegyndt i de officiel= 
le udgivne kriminalstatistikker for perioden, samt i indberetnin= 
gerne fra politi- og retskredsene til Det statistiske Departement. 
Af flere årsager er dette materiale uanvendeligt til mit formAlo 
De officielle kriminalstatistikker anvender fx ikke landets juris= 
diktionelle inddelinf:!: i tabellerne, men opererer med inddelingen: 
København og Frederiksberg, provinsbyerne ( i nogle tabeller delt 
efter indbyggerantal) samt landkommunero Det er således umuligt i 
disse statistikker at f å oplysninger vedrørende bestemte re·ts- og 
politikredseo (27)o 

Politi- og retskredsenes indberetninger til Det statistiske 
Departement indeholder for retternes vedkommende summariske over= 
sigter over afgjorte retssager, forberedte retssager, f a llitboer 
movo, og for politikreds~nes vedkommende SUllllllariske oversigter 
over antal anmeldte forbrydelser, antal anholdelser o.lign. Over=
sigterne er godt nok delt ud på de enkelte rets-/politikredse, men 
indeholder ingen oplysninger til mit formål o Pal{ken indeholder 
desuden summariske oversigter om kriminalstatistikken, men da disse 
oversigter er identiske med de officielle trykte s tatistikker, kan 
disse heller ikke anvendeso (28 )o 

Efter s åledes at have konstateret, at hverken de officielle 
kriminalstatistikker eller det centralt bevarede arkiva lske mate~ 

(27) De officielle kriminalstatistikker er trykt i: 

1916-25: St. Tabelværk 5orko B, nra 8 0 
1926-32: Sta Tabelvr:P.rk 5.rko B, nra 9a 
1933-37: Sta Meddelels er 4,111, 3. 
1938-39: St. Meddelelser 4,11 3, 2. 

(28 ) RA: Det statistiske Departements arkivQ Summarisk oversigt 
over Hnta l forretninger i retskredsene 1921-60, 1 pko Tilladel= 
s e til at anvende mat er i alet er venligst meddelt mig af 
Danmar ks s t ati s tilt i brev a f 29. november 1978 0 
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riale var anvendeligt for mit formål, pAbegyndtes undersøgelsen -
inspireret af Hau!!Rard Jensen - i Odense købstads politimesters 
arkivs strafferegistre9 (29)o 

Strafferegisteret fra denne perj.ode består dels af et alfabe:::: 
tisk navnekartotek , dels af nogle bind kaldet "Omskrevne straffere"" 
gis tre 11 

o Kartotelce t indeholder kun oplysninger om personernes n~vn, 
fødselsdato, fødeEted (altid Odense) samt henvisning til nogle re o 

gistre kaldet A, B, C og D9 De lige nævnte omskrevne strafferegis= 
tre kaldes netop A, B, C og D, hvilket blot angiver en kronologisk 
orden, s&ledes dækker A perioden 1897-1921, B 1921-32 , C 1933-39 
og D 1939-450 Disse omskrevne strafferegi~tre indeholder V'X'sentlig 

flere 09lysningt)r end kortene i kartoteket, n ørolig udover kortenes 
oplysninger tilligo: Stilling, forbrydels esart udtrykt ved paragraf 
i straffnloven, den idømt e straf, domsdato, evto over- og høj este= 
rets domsdato O@: domsud fald, h envisninger til andr e steder i r cgis== 

t f! r <?:t hvor den på@Eldende evt p findes , samt aniIRrkning r:-: r. 
Det falder straks i øjnene , at samtlige optagne personer er 

født i Odens 10 . Forlclaringcn or , at straff t:r (;gist 0r et kun r:r r egis= 

ter for pt:rsoncr født i Odens<~ købstads jurisdilctiono I Haugaard 
J ensens undersøge lse kunne politi ets strafforegistr8 anvendes som 

kilde til oplysning0r om kriminaliteten i Århus købstads jurisdik= 
tion, mLn i herværende undersøgel s e oplyser strafft:register e t altså 

kun om kriminali t ~~t on blandt personer født i Odens El lcøbstads juris::= 

diktion. Dc-tte hrenger sammen m0d den omlægning , d~r skPt e af poli = 
ti 0ts strafferegistre prq lo januar 1897- På initiativ af Det sta= 
tistiskc Depa rtomc-mt b l ev de t h vr cft (.r si'.ll ed8s , at forbrydl'.~ lser 

bl e:v r~ gistrr·rot i d Em pÅ&-eld t:::ndos .fød0jurisdiktion, uans f~t hvor 
i l andet d Gn -pågældt>nd.E=' bl ~:v dømto Tidlig-ur o - og altså for Hau= 
gaard J dlSPns pc='riod.C:' - var dc't domst c•d,;:t, der r egistrf'd (' forory" 

d l ls i:nq Det vi l sige , e.t Od0nsc lcøbstads pol i tim;.:;sters straff Pr P ="' 

gistr0 er uanvcndf'lig~ som lcildr> til mit f ormål, idc,t j P.f?. her nok 

find(:r oplysningf' r om folk, der or født og dømt i Od.E"nse , mens folk 
født andr ? st0der, men stadig d0mt i Odens0 , er rngistrer~t i deres 
r \·:'sp0kti ve~ fød e jurisdiktion. Straffcrcgist (:r 1"t kan altså i mit til= 

(29) LAO: Odens ~' købstads pol i tim· ·str:rs arkiv o Straffer ( gister. 

Kartot(:k mr·d 10 skuff(:r samt omskr1 ·vnc, straff 1~r-~'gistr<" 18 97-

1945, 4 bdo - Tillad' .. ~ l sc til at anv r-mdo dctt \~ a rkiv {·r VPnligst 

mc,dd c· lt: mig fif landserkivar dr.philo Ann,: Rii s ing, Landsarkiv.' t 

for Fyn. 
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fælde kun anvendes til at give kontroloplysninp:er på dømte født i 

Odense. ( 30) . 
Efter at det var konstateret , at strafferegistrene ikke er 

anvendelige, undersøgtes straffeakterne. Ved hver overtrædelse af 
Rtraffeloven oprettes i den politikreds, hvor forbrydelsen er begå~ 

et , en straffeakt på vedkommende personu Normalt indeholder en 
straffeakt en feneralierapport med oplysninger om personens fødsels= 
data , stilling , boræl o. ligno, sagens rapporter oe_~ bilag f:lamt en 

domsudskrift. Det var derfor nærl iggende at antage, at straffea.k= 
terne i Odens~ købstads politimesters arkiv ltunne anvendes som kil= 
de til donne undersøgelse, idet akterne skel opbevares pA domstodct 
uansot personens fødestE!do ( 31). Indgangen til straffuakterne skf!r 
via on såkal dt aktfortegn0lsc med ot alfabotisk navner egi ster. ( 32). 
I fort l~e;nolsc n <:r Akt~rne opført i numm(1rordon startnnd~· mc~d nummer 
1 hvc·rt år. Dl:SUd8n 1:~r cb 'r oplysning om domsdato samt navn og fød= 
s~ lscato o Imidl ~rtid viotc d~t sig, a t mang0 numre r ent fysisk 
mangl1~d(' i o"lvc· stre.ffC'akti"rn:.' o Forklaringc-n ·pe de mangl0ndi:' numr C> 
.... r, at straff t•etkt l rn '' fung (·r cr •·ft r-.r r t såkaldt r cnt1 kammlor syst cm" 
(33) o Dt·t vil t=1ig - , at • ·n sRg 0'9står i d'.··n jurisdiktion, hvor r:-n 
person først ·.' gang <~r bl<'V•"t dømt, Uflnw 1t p :-·rson, ns fød cst 1 Cl. Bli== 
ver samme person senere dømt i en anden juri sdiktion, s endes hele 
s traffeakten fra den første e:i traff er::ag til den på.gældende nye juris = 
diktion. Samtli ge s traffeakter på en person aka l altsA søges i den 
jurisdiktion, hvor p?~ldende s ids te gang er dømt. Forklaringen p5. 

de mange manglende numre i otraffeakterne ~:kyldes a 1 t f;A, at di~~ f'e 

( 30) Vedr. den ru:evnte omJ.ægnin~, ~e Stp Tabel værk 5. rl<: B nr. 4, 

forordet samt p. 7. Omlægningen blev indført ved cirkulære 

nr . L~8 13.f 11. december 12.96 (I""rini s t erialtidende A 1 196 p. 

241-49). Der skete flere administrative ændringer i førel s en 
af regis tre, akter m.v. i min neriode, men der ændredeB i kke 
vecl det anført e principo De væcentligE:te ændriager er trykt i 

Minis t erialtidende A 1925 p . 95-103 - 1932 p . 233-93 og 1939 
p. 145-57. 

(31) LAO:OdGni::o køb ::"tE!dr: politimQE;tcrf' a rkiv. Straffcekter 1921-
39, 199 pk . Reflerne for rtr~ffeakters f ørel s e , placering 
m.v . ·:·indeE aftrykt do s amme f,ted.er s om for ~'trafferegi= 

f· teret, ~ e note 30. 
' 

( 32) LAO: Odens e købPtadf' poli tim~sterE. a rld v. AktfortegnelPe 
1913-1940, Ll. bd . 

( 33) Om dett e i;·y~tem , rte 6rdli:- te udf' enF· t A.f Rigr·F.J rkivets 2 . 
a fdeling 19?7, ~ . ?00. 
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personer senere er blevet dømt i en anden jurisdiktion eller igen 
i Odense købstads jurisdiktion, hvor akten så er blevet overflyt= 
tet til et nyt nummer. I aktfortegnelsen er der som regel i ekspe= 
ditionsrubrikken anført, hvor akten er sendt hen, dog ofte kun et 
personnavn og ikke jurisdiktionens navno Straffeakterne kan altså 
i princippet anvendes til denne undersøgelse, men rent praktisk 
ville det være umuligt, idet der skull e skaffes akter fra alle, 
eller næsten alle, jurisdik~ioner i l andeto For at skaffe akter fra 
hyppige lovovertrædere mette der foretages henvendel ser i mange ju= 
risdiktioner, før det endelig vill e lykkes at få selve akterne. Det 
må således konstateres, at det via materiale opbevaret i Odense 
købstads politimesters arkiv , ikke er muligt at lave den ønskede 
undersøgelse over kriminaliteten i Odense. 

Efter denne konstatering påbegynd.tes undersøgel se af materia= 
let i retskreds nr. 38, Odense købstads dommers arkiv. (34). Ar= 
kivet er delt i henholdsvis civil- og krimina ldommerens arkiv, hvor 

det for mig er kriminaldommerens arkiv, der er af interesse. I 

dette arkiv findes dombøgerne for den valgte periode. (35). Di sse 
dombøger indeholder samtlige afsagte domme kronologisk efter dom= 
fældelsesdatoen, hvorfor sagsnummerne ikke er i nummerorden, da 
indførelsen jo netop afbænger · af domfældelsestidspunktet og ikke at 
sagens oprettelsestidspunkt. Det viser sig, at sagsnummeret i dom= 
protokollerne er identiske med straffee.kternes numre - drejer det 
sig fx om sag nra 127 i 1920, hedder straffe~kten til denne S8g nro 
127/19200 Det k~n derefter via aktfortegnelsen konstateres om akten 
stad.ig er fysisk tilstede i Odense købstads pol i timesters arkiv. 

Domprotokollerne indeholder kun selve domsforhandlingen med 
dom - ofte er kun i f å linjer opført sagsnummer , nRvn samt den i~ 
dømte domo I sådanne tilf~lde er der en henvisning til et protokol~ 
nummer og et sidetal. Dette er en henvisning til de såkaldte rets= 
bøgero (36)o I disse findes så p8 pågældende sted selve domsforhand= 

(34) LAO; .Midlert:i.dig registratur over Odense købstads dommers ar"' 
kiv. Tilladelse til at benytte dette arkiv er venligst meddelt 
mig a f l andsarkivar draphilo Anne Riising, Landsarkivet for 
Fyno 

(35) LAO: Odense kriminaldommers arkiv. Dombøger 1919-41 , 9 bdo 
( 36) LAO: Odense kriminaldommers arkiv. Retsbøger 1919-40, 

40 bd. 
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lingen og i det hele taget hele sagens forløb med forundersøgel se , 
afsagt e kendelser, fortegnelser over fremlagte dokumenter o.lign. 

I følge retsplejeloven skulle retsbøgern e indeholde - udover 
almindelige oplysninger om tid, sted, dommerens navn, sagens num= 
mer og parter movo - en kort fremstilling af forhandlingerne . Det 
kan siges , a t retsbogen skal tjene til dokumentation for alt, hvad 
der er foregået i retten. Samtidig skulle samtlige kendelser og 
domme indføres - di sse skulle tillige indføres i dombøgerne o (37). 

I Odense købstads jurisdiktion er det foregået på den måde , at 
samtlige domme er indført i dombogen - nogl e som nævnt dog kun 
meget kort med henvisning til retsbogen. Retsbøgerne i ndeholder ~ · 
imidlertid ikke samt lige domme , idet der ofte, når man i en sag 
nåede til domafsigelsen , står: "Dom, se Dombogen side oooao 11 o Kun 
uhyre sjældent er det relevante sidetal tilføjet - trods noget be= 
svær kan det dog lade sig gøre at finde dommen , idet såvel r et s = 
bogen som dombogen er f ørt kronologiskea 

Ved hjæl p a f rets- og dombøgerne fr~ Odense købstads krimi= 
na ldommer er det e.l tsÅ muligt i første omg.~mg at f å konstciteret 
omfanget og udviklingen a f krimin~ liteten, som den t idliger e er 
definereto Rets- og domprotokollerne i ndeholder f øl gende oplys= 
ninger a f b etydning for denne undersøgelse : 

1) dRto for domafsigelsen 
2) den dømtes navn, f ødselsdato og fødested 
3) vedkommendes eventuelle tidligere straffe 
4) den aktuelle overtrædelse udtrykt i paragraf 
5) dommeno 

Dett e betyder , a t det er muligt Rt få oplysni nger til alle de på 
side 4 nævnte punkter undtagen bopæl og er hverv S8mt social for= 
sorga 

Et sidste forhold skal her omtal eso Ved kun at benytte de her 
omtalte dom/retsbøger opnåes ikke et fuldstændigt bill ede af den 
pådømte kriminalitet i Odense , idet der via de ovennævnte dom/rets= 
bøger lrun bliver registrerøt str affesager afgjort i 1 o i ns tans i 

Odense byreto Det vil s i ge, at der ikke i undersøgelsen bliver 
ts.get hensyn til en eventuel ændring i dommen foretaget efter 
appel til l ands-/højest er et , men kun til den afsAgt e dom i 1. i n= 
stanso Ligel edes kan der heller ild{e t ages hensyn til sager, der 

(37) Om r etsbøger, se Lovtidende A 1916 , Po L~26-27 samt Lovtidende 
A 1919 , Po 1062-63~ Der skete i min periode ingen principiel= 
l e ændringer i førelsen. 
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påbegyndes ved l 8ndsr etten , ?. ltså får en l andsretsdorn som lo instans. 
Det dre j er sig imidlertid om et beskedent ~ntal sager, idet en be= 
tingelse for at en sag start er i l andsretten er, at loven hjemler 
enten livsstraf eller fængsel i 8 år ell er derover - og vel at 
n:rerke uden at sådant er betinget "af erhvervs- eller vruien:æssig 
udøvelse af forbrydel se eller af gentagelse". ( 38)o Manddrab og fx 
større r øverier vil således blive påbegyndt ved l andsretten og er 
derfor ikke med i nærværende undersøgelse. 

Angående pålideligheden e.f de oplysninger man kan få fra dom/ 
r etsbøgerne mener jeg , at der vil være grund til At tillægge dem 
stor værdio DRtoen f or dornafsigels en er nedskrevet af rettens per= 
sonale og kan næppe drages i tvivl. Vedrørende personens navn, fød= 
selsdato og fødest ed kunne me,n stille sig mer e skeptisk, hvis op= 
lysningerne byggede p~ personens egne udsagn. Dette er imidler tid 
ikke tilfældet. I de prøver, der er foret~get i sRgens ~kter (straf~ 
feakterne), er der næsten a ltid til udfyldelsen af den omtalte ge= 
ner~lierapport indhentet kopi a f dåbsattesten. (39). I de tilfælde, 
hvor en sådan kopi ikke findes, kan det skyl des , at vedkommende har 
medbragt sit eget eksemplar a f denne attesto Oplysningerne om v ed= 
kommendes eventuelle tidliger e straffe er i ndhentet fra politiets 
strafferegistre i den jurisdiktion, hvor på8FJeldende er f ødt - dette 
ses a f., Rt der i straffeskten ofte ligger en straffeattest o Endelig 
er selve straffeakten fra en tidligere sng jo overse~dt . Disse op= 
lysninger må derfor også anses for fuldt pålidelige , ligesom det 
er tilfældet med oplysni nger ne om, hvilken paragraf vedkommende har 
overtrådt samt dommeno 

Arbe jdet med a t i ndhente de til min undersøgelse ønskede op= 
l y sninger bl ev dereft er påbegyndt i dombøgerneo Samtidig blev alle 
henvisninger til retsbøgerne noter et ned, hvoreft er disse blev 
gennemgåeto Dett e var nødvendigt, idet dombøger ne som nævnt ofte 
kun l ige omt~ler dommen med for få og utilstrækkelige oplysninger 
til mit formål. I henvisningerne blev konstateret nogl e f å t ilfældo 
af administrative f e jl - oft e v ed, at der va~ henvist til en forkert 
retsbog, idet der b lev anvendt flere forskellige retsbøger s idel ø= 
bende, antagelig f ørt på hver sin afdeling/kontor. Samtlige forkerte 

(38) Hurwitz: Straffer etspl e j en Po 153 ff , hvor em.net behandles 
udførligt. Det kan oplyses , at den offici ell e kriminslstati~ 
stik også kun omf~ tt er straffesager afgjort i lo instans. 

(39) Der er f oret aget prøver i straffeakt erne fra 1921, 8 pko 
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henvisninger lyklcedes det at verificereo Omvendt blev der ikke ved 
en systematisk gennemgang af retsbøgerne fundet domme, der ikke op= 
trådte i dombøgerne" 

Efter at de ønskede oplysninger fra dom/retsbøgerne var ind~ 
hentet, fortsatte arbejdet med at finde oplysninger om personernes 
bop:el og erhverv" Dom/retsbøgerne indeholder kun disse oplysninger 
i f å tilfælde, hvor det har direkte betydning for sagen, fx hvis 
forbrydelsen har fundet sted på vedkommendes bop&alo Ved gel1!l.emgan= 
gen af dom/retsbøgerne blev det konstateret, at bopæl og erhverv 
altid er angivet, når der er tale om fx en færdselssag, men som 
nævnt ikke når der er tale om en straffelovssago Forklaringen på 

dette må være, at man ved straffesagens behandling har haft s t raf= 
feaktens generalierapport l iggende ved siden af, mens dette ikke 
var tilfældet i fx færdselssager, hvor der ikke blev opr ettet en 

straffeakt" 
En undersøgelse af retsl i sterne (40), der indeholder oplys= 

ninger om hvilke personer, der er indkaldt til at møde i retten 
de forskellige dage, gav intet resultato 

Det var hermed konstateret, at der ikke var rimelig mulighed 
for at få oplysninger om de dømtes bopa:ll og erhverv via materiale 
afleveret til Landsarkivet fra Odense lcøbstads politimester og 

Odense købstads kriminaldommero Grunden til at jeg ønsker disse op= 
lysninger er for bopa::!lens vedkommende et forsøg på at konstatere , 
om de dømte boede i bestemte gader/kvarterer i Odense, og for er= 
hvervs vedkommende et forsøg på at se, om kriminaliteten i min de-= 
finition er mere udbredt i nogle erhverv end i andreo 

Vedrørende bopæl ville det således være tilstrækkeligt at 
skaffe 0plysninger p å de personer, der på domfældelsestidspunktet 
boede i Odense, mens dømte, der boede udenfor Odense købstads ju"" 

risdiktion, ville være ligegyldige i denne sammenhængo Et f orsøg 
på at skaffe disse oplysninger i Odense Vejviser, der har sine op~ 
lysninger fra folkeregisteret , gav ikke noget resultat, idet vej= 
visernes navneoplysninger var for mangelfulde og upræciseo Havde 
jeg en person, der fx hed "Hans Jensen", stod der i vejviseren 
måske 30, der hed "Jensen, H'' " (4l) o 

En sidste mulighed var at hente oplysningerne direkte i Odense 
kommunes folkeregistero Dette ville betyde, at jeg fik de ønskede 

(40) LAO; Odense kriminaldommers arkivo Retslister 1919-41, 11 bdo 
(41) LAO: Odense vejviser 1920-390 Føl gende årgange mangler : 1922, 

1926 og 19310 
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oplysninger om bop::el, men kun er hvervsoplysninger på de per soner, 
der boede i Odense o Da det som nævnt er umuligt at skaffe samtlige 
s traff eakt er og ligeså umuligt a t gennemgå alle landet& folkeregis= 
tre , besluttede jeg mig til at indskrænke erhvervsoplysninger ne til 
kun at omfa.tte beboer e i Odensen Dett e betyder, at oplysninger om 
erhverv ikke vil blive ful dstændige, men antageligt hentet fra et 
tilstrækkeligt stort materiale til at vise en tendenso 

Follceregistrene blev oprettet ved lov af lL~. marts 1924 og 
trådte i kraft den 5a november samme år . (Ll-2). Registreringen af 
samtlige indbygger e i l andet skulle foregå på den måde, Rt der 
blev uddelt b estemte skemaer til hver ejendom. Den 5~ novemb er 
1924 skulle skemaer ne udfyldes med blaao oplysninger om navn, køn , 
f ødselsdata, stilling og bop::el. (43)o Fremgangsmåden var stort set 
den samme som bl ev anvendt ved de officielle folketællinger . De 
udfyldte skemaer gav således i princippet oplysninger om det antal 
personer , der var bosat eller opholdt sig midl ertidigt i kommunen 
den pågaaldende de.go Det blev samtidig pÅ.lagt den enkelte borger 
fremover at melde enhver f l ytni ng til folkeregisteret, hvorved det 
ville være muligt - hvis regl erne blev overholdt - altid at vide , 
hvor samtlige landets borgere havde bo:i;æl o (44)o 

På grundlag af de indlcomne skemaer slculle lcommunerne oprette 
et register bestående a.f de såkaldte hovedregisterkort" På disse 
kort blev de tidligere nævnt e oplysninger opført , samt eventuelt 
oplysninger om idømte straffe , umyndighedsgørelse, konkurser, f at= 
tighjælp og skatter estancera Kortene skulle stå ordnet topografisk , 

det vil sige efter bopaelo Når en person fyldt e 15 år , fik vedkom"" 
mende selvstændigt hovedregisterkort og blev slettet på forældre= 
neso Ved et t:::igteskabs indgåelse bl ev lrvinden ført sammen med menden 
på hans hovedr egisterkort. 

På kortene skulle desuden noter es når vedkommende meldte f l yt"" 
ni ngo Foregik denne flytning til en anden kommune , b l ev vedkommendes 
hovedregisterkor t taget op og sat over i de.t såkaldte a f gangsregis= 
ter, her ordnet alf8betisk ef ter navno Skete flytningen indenfor 

(L~2 ) Lovtidende A 1924, Po 141-440 l"Iinisterialtidende A 1924, Po 
llL~-22. 

(43) Vedro oprett el se og førelsG , se l"Iinisterialtidende A 1924, Po 
114-22 og Po 132-36. Gener~lt om fo l keregistrene, se Bonde & 
Dalgaard: ]1olkeregistreringen i Danmarlco Nordislc statistisk 
Tidsskrift, bd. 8, Stockholm 1929, Po 387-4200 

(1+4) Bekendtgørel se af 25. oktober 19240 Lovtidende A 192L1., p. 
1185-1188. 
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kommunen, blev vedkommendes kort blot flyttet hen under den nye 
adresseo Ved tilflytninger skulle udfærdiges nyt kort på den til= 
flyttede på grundlag a.f den flytt emeddelelse, vedkommende medbragte 
fra sin tidligere bo]:ælskommuneo Hovedregisteret viste altså prin~ 
cipielt den til enhver tid i kommunen boende befolkning , mens a f= 
gangsregisteret indeholdt de forhenværende hovedregisterkort på per= 
soner, der var flyttet til en anden kommune eller var dødeo 

Som nævnt skulle hovedregisteret ordnes topografisk, hvilket -
i hvert fald i større kommuner - ville gør e det umuligt a t finde 
en bestemt person uden at kende v edkommendes adresseo Derfor skulle 
der tillige oprettes et såkaldt navneregister i alfabetisk ordenq 
Dette skulle i ndeholde samtlige personer , der var eller havde været 
opført i hoved.registeret" Navneregistorkortene indeholder kun op~ 
lysninger om navn, stilling , fødested, fødselsdato samt boJ;ælo Ved 
flytning til en anden kommune eller indenfor kommunen, påførtes 
dette navneregisterkortet, der der0fter blev sat på plads i det 
a lfabetiske system~ Disse kort fjernes altså ikke ved fraflytning 
og vil derfor til enhver tid vise hvilke personer, der enten bor 
eller har boet i kommuneno 

Odense kommunes folkeregister i perioden består af de tre om= 
talte registre, nemlig hovedregisteret, a f gangsregisteret og n~vne= 
kort til hovedregistereto Kommunens navneregister er blevet delt 
pr. 1. januar 1960 såled0s, at kun personer, der boede i Odense 
lo januar 1960 eller har boet der siden, opt:ræder i det "nye" 
registera 

I det "gRmle " navneregister , der altså dækker 1924-59 , findes 
oplysninger om Rll e personer, der er fraflyttet Odense kommune i 

den nævnte periode eller er dødeo Kortene på den aktuelle befolk~ 
ning pro 1. j~nuar 1960 er overflyttet til det "nye" registero 

Til brug for herværende undersøgelse er navnekortene 1924-59, 
ialt ca. 160.000 stko, gennemgnet ved opslag under de r egistrede 
domfældtes navneo Navnekortene giver som nævnt oplysninger om 
navn, fødest ed, f øds elsdato, sidst anmeldte adresse samt erhverv, 
det vil sige de oplysninger, jeg mangler, men ikke fandt i politi/ 
dommerarkiverneo Navnekortene 1960-78 er af flere grunde ikke ind= 
draget i denne undersøgelseo En væsentlig årsag til dette forhold 
er, at materialet r ent fysisk for tiden ikke befinder sig hos 
Odense kommune , men er til mikro.f:i lmliing i forbindelse med omlæg= 
ning af registeret til EBD" En anden ursag vil senere blive nævnt 
i forbindelse med vurderingen af materialets lcildeværdio 
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Folkeregistermateria l et fra de sammenlagte kommuner, Odense 
Sct u Hans Landsogn i 1932 og Odense Vor Frue Landsogn i 1936, er 
ved sammenlægningen indsorteret i Odense kommunes registreo (45)o 
Dette betyder, a t beboerne i Odense Vor Frue Landsogn er inddraget 
i denne undersøgels e i hele perioden 1924-39 for oplysninger om 
bopæl og erhverv, selv om disse indbyggere som nævnt ikke hørte 
til Odense købstads jurisdiktion før pr. 1" apri l 19360 Dette vil 
imidlertid ikke på væsentlig måde ændre v ed den tendens, der vil 
fremkomme , idet Odense Vor Frue Landsogn kun havde 2287 indbyggere 

i 19350 (46)o 
Det vist e sig hurtigt på l andsplan, at folkeregisteret ikke 

umiddelbart kom til at fungere efter hensigt en, idet folk enten 
ikke var registreret overhovedet, eller måske registreret i to kom= 
muner, ligesom en del undlod a t melde flytninger. Grundet disse for= 
hold udsendtes der i 1926 et cirkulære, hvor det blev indskærpet 
kommunerne at afholde 8.rlige mandtal t i l kontrol a f folkeregistrene" 
Tællingerne slrulle foretages overalt i lru:.tlet den 5. november" (47) o 
I cirkulæret erkendes vanskelighederne ved indkøringen af f olkere= 
gisteret således: 11 ooomaa det dog antages, et der stadig Landet over 
findes en stor ~ngde uberigtigede Flytninger" o ( Ll-8). 

Odens e kommune afholdt her efter folket ælling hvert er ved hjælp 
ef udsendelsen af skemaer til hver e j endomo (49) o Det skal b em:erkes; 
at skemaerne netop gik til hver ej endomo Det vil sige, ~t i e jen= 
domme, hvor der boede fl er e famili er, cirkulerede skemaet rundt 
blandt beboerne til udfyldel seo DGtte forhold medførte efterhånden 
megen kritik, således bliver sagen r ejst i Fyens Stiftstidende den 
60 november 1936 under overskriften: "Bliver Folketællingsskemaet 

(45) Pro lo marts 1979 var alt materiale endnu ikke kommet fra 
mikrofilmning. Tilladelse til at benytte mat erial et, er ven~ 
ligst meddelt mig a f kontorchef Svend Ni el sen, Odense folke= 
r egister, mens L"Lomholt har ydet værdifulde oplysninger. 

(46) Sto Meddelelser 4,101,l p. 60" 
(L~7) Ministerialtidende A 1926, p. 1 30-32 n 

(48) Ministerialtidende A 1926 p. 130. 
(49) Dette kan konstateres ved, at der hvert år bevilliges penge 

til udsendelse af skemaer (Uddra.g nf Odense Byråds Forhand= 
linger 192L!./25-1939/L1,Q). At t ællingerne fandt stod, konsta= 
teros i Odense Vejvi ser 192L~-39, hvor r Gsultat erne a f de kom= 
munale folketællinger hvert år er angivet. 
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nu hemmeligt ?" (50)o I artiklen fremhæves det , at det ikke altid 
var i folks interesse at få personl ge oplysninger ud blandt hele 
ejendommens beboereo Dette forhold betyder uden tvivl , at nogle 
f olk bevidst har opført forkerte oplysninger på skemaerneo Omfanget 
heraf er dog svært a t vurdere ø 

En stor ulempe for mit formål ved disse årlige kontroltællin~ 
ger er, at fol ks erhvervsangivelse ofte ændres, og at det ikke på= 
føres navnekortene hvornår en ændring er meddelt r egistereto Ofte 
s tår der 4 forskellige erhvervsangivelser på et kort uden, at det 
kan v erificeres, hvornår vedkommende har angivet hvado I nogle til = 
fælde kan det l ade sig gøre forholdsvis simpelt at tidsidentificere 
ændringer, nemlig via håndskriften/blæktypeno I tilfælde, hvor dett e 
ikke har været muligt med sikkerhed, har j eg anv endt den først op= 
givne erhvervsbetegnelseo 

Sluttelig må det konstateres , a t da folkeregistrene først blev 
oprett et pro 5o november 1924, betyder det, a t folkeregistermateri ~ 

alet i lcli::e eksist er er i 25 % af den her undersøgte periodeo Det er 
Rltså ikke muligt at konstater e nogl e sikr e adress er pe folk f ør 
den 5o november 1924a 

Sammenf attende må det siges om folker egistrenes ki ldeværdi i 
denne period~- , a t den er forholdsvis ringen Alene det forhold, at 
fo l k sel v angav oplysningerne - i nogl e ti lfælde endda til naboer= 
nes frie beskuel se - styrker ikke værdien. Der er så l edes også kon= 
s t a teret over 100 fejl i angivelser af fødselsdato i forhold til 
nngivelserne i dom/retsbøgerne. Nogle f ej l kan selvføl gelig skyl = 
des simple læsefejl i folkeregisteret, andre vil skyldes folks 
manglende evne til selv at opgive rigtige data , og andre igen vil 
være bevidste for fx a t skjule ens rigtige alder for naboerne a 
Endelig er der en del mennesk er, der enten ikke optræder i systemet 
eller glider ud a f det i perioder grundet gl emte flytt eanmeldel ser 
eller lignende, idet dette kræver en aktiv i ndsats af folk for at 
kunne fungereo Ved de årlige kontroltællinger forekommer det også 
af og til , at der mått e stemples "Forsvundet " på navneregister = 
kortenca Så sent som i 1936 udtal er Odenses skatteinspektør , at der 
er alt for mange , der glemmer at melde flytningø (5l)o 

Et sidste forhold, der spill er i nd, er noteringerne på navne~ 
registerkortene ved indgåelse af ægt eskab o På kvindens tidligere 

(50) Fyens Stiftstidende 60 november 1936 , Po 8. 
(51) Fyens Stiftstidende 290 oktober 1936, Po 8 e 
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selvstændige kort anføres fx: "1927. Gift med Hans Jensen " . Skal 
kvindens adresse findes i fx 1929, skal den søges på H~tns J·ensens 
kort, men da der ikke er angivet fødsel sdata på ham på kvindens 
kort , er det umuligt at verificere vedkommende i rækken af Hans 
Jensnera 

Trods disse indvendinger er navneregisteret alligevel brugt 
som kilde til bop.æls- og erhvervsoplysninger. En del sikre bopæls= 
oplysninger vil der naturligvis a l tid kunne hentes, mens der om 
erhvervsoplysninger ikke vil blive tale om mere end en tendens. Den 
erhvervsopgivel se, j eg anvender, er blevet opgivet af personen selv 
på et eller andet tidspunkt i perioden. Hvor sand den er - om den 
eventuelt dækker over en arbejdsløshedssituation - kan ikke afgøres . 

Grundet de anførte indvendinger har jeg ikke fundet anledning 
til at inddrage mnteri alet fra. det "nye" register, idet jeg allige= 
v el aldrig pÅ. grund nf usikkerheden i registeret, vil f å fuldstæn"" 
digt sikre boµels- og/eller erhvervsoplysninger for samtlige per= 
soner boende i Odense i peri oden. Som det senere vil blive vist, 
er genfindelsesprocenten fra det "gamle " r egister omkring 50 %0 
En gennemgc:=t.ng a f det "nye " regist er vil formentlig give ret få sik= 
re oplysninger , da identifikationsproblemerne her vil være større~ 

Den forholdsvise ringe genfindelsesprocent i folkeregisteret 
kræver dog overvejelser over, hvad dette betyder med hensyn til 
evta skævhed i det indsamlede materia l ea Det er klart, at når man 
ikke får oplysninger for personer , der stadig boede i Odense lo 
januar 1960 , vil dette f å størst betydning f or domfældte dømt i 
den sidste del af undersøgelsen. Væsentligere er dog om den for = 
holdsvise ringe genfindingsprocent betyder, at det materiale, der 
kan bearbejdes, har en anden social/erhvervsnæssig sammen&~tning 
end totalmaterial eto Man kan således forestille sig, at hvis lav 
social status hører sammen med høj geogr afisk mobilitet og hvis det 
er disse personer , der ikke melder flytni nger, vil sådanne blive 
underr epræsenteret i det materiale, der kan behandleso 

Konkluderende om værdien af folkeregistermaterialet i denne 
periode må det siges, at værdien for de personer, der kan findes, 
er forholdsvis ringe vedrørende erhvervsoplysninger og fødsels= 
data, mens adresseoplysningerne må formodes at være forho l dsvis 
sikre forudsat, at folk har meldt flytningero Problemet med fød= 
selsdata er ikke aktuelt i denne sammenhæng, idet jeg henter fød= 
selsdata fra mere pålidelige kilder - sål edes har jeg også altid 
taget fødselsdata fra dom/retsbøgerne i de over 100 tilfælde, hvor 
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der var uoverensstemmelse mellem disse og oplysningerne fra folke = 
registereto 

Efter sg.l edes at have indhentet de ønskede opl ysni nger til 
under søgelsens punkter A og B, påbegyndt es materialeindsflmlingen 
til punkt C: En konstatering af sammenfaldet mell em kriminelle og 
sociale klientero Målet vil vær e at sammenligne de r egistrede 
domfældte med kli enterne i socialarkiverne hos de to kommuner i 
jurisdiktionen: Odense og Odense Scto Hans Landsogno Det forholder 
sig imidlertid således, at disse to kommuner havde fæll es fattig= 
væsen, hvilket betyder, at det kun er nødvendigt at undersøge 
Odense kommunes soci a l arkiv. (52)o Pro 1. april 1936 inddr ages 
ligel edes klienter fra Odense Vor Frue Landsogn, da disse over= 
føres til soci alvæsenet i Odense kommune i forbindelse med sammen= 
l ægni ngeno (53). Denn e del af undersøgelsen vil altså ikke blive 
fuldstændig , idet domfældte i Odense, men boende og dermed for= 
s ørgelsesberettigede i andre kommuner, ikke inddrages, fordi det 
ikke er praktisli:: muligt at gennemgå SB.mtlige r el evante soci alsr:: 
kivero (54) . 

Ved denne r egistrering af sammenfaldet mellem domfældte/ so= 
ci ale klienter, blev følgende søgt konstater et : 1) hvor når de på= 
gældende har modtaget hjælp første gang, 2) om de har modtaget 
samme år, som de blev domfæl dt og eventuelt hvor meget og 3) om de 
har modtaget året før samt 4) hret efter domfældelsen, og da i 
e;ivet f e.ld hvor megeto 

Lovgrundlaget for tildelin~ af hjælp i perioden er dels fat= 
tigloven af 1891 og del s socialreformen af 19330 (55) ø Det er 

(52) Tilladelse ti l ;:it benytte dette arkiv er venligst meddelt 
mig af landsarkivar drøphilo Anne Riis i ng, Landsarkivet. 

(53) Se Uddrag af Odense ByrAds Forhandlinger 1935/36 p. 289 ff : 
"Over enskomst angaaende Indlemmel se af Odense Vor Frue 
Ui.ndsop:n i Odense Købstad " § 13, pa 2920 

(54) Før lo oktober 1933 var en person forsørgelsesberettigede i 
den kommune, hvor vedkommende senest havde haft 5 års uaf= 
brudt fast ophold (Lovtidende A 1891 § 16, p. 202)0 Efter l ø 
oktober 1933 var bopælskommunen og den .forsørgelsespligtige 
kommune stort set identisk (Socialministeriet (udg) : Social = 
reformen ~ed Notero Kbho 1933 , § 22 Po 66-670 I praksis ud~ 
bet al tes hjccl pen i hele perioden af bopælskommunen , der så 
senere modtog refusion af forsørgel scskommuneno 

(55) Lovtidende A 1891 Po 199-218n Lov nr. 67 af 9o april 18910 
Lovtidende A 1933 Po 890-991 0 Lov nr . 181 af 20. mej 19330 
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ikke rel evant her at gennemgå disse love nærmer e, idat det i for= 
hold til probl emstillingen kun er interessant, hvor maget den 
enkelte klient har modtaget i kroner, uanset de kriteri er , der lå 
til grund for hjælpeno (56). 

Der vil i herværende under søgelse ikke blive taget hensyn t i l 
eventuelle kommunale refusioner eller B.lldre til bagebetalinger a f 
hjælp, idet denne undersøgelses formål ikke er at konstatere Odense 
kommunes r eelle socia l e udgifter, men at konstatere, hvor meget de 
domfældte, der sDmtidig er s ociale klienter, har fået i lcroner 
uanset hvem, der har betalt eller skulle betal e pengeneo Meningen 
er at vise noget om disse personers økonomiske situation , ikke om 
Odenses eller andre kommuners. 

Der vil l igel edes heller ikk e blive taget hensyn til even= 
tuel hjælp fra Den kommunale Hjælpeke.sseo Disse kassers opgave 
var "ci. t støtte værdige trængende " (57 ) . J eg kan naturligvi s ikke 
udeluklce , at nogl e a f de kriminelle er b l evet anset s.om "værdigt 
trængende", men det er næppe tilfa~ldet i &'llrlig stort omfang. 

Odense kommunes soci alvæsens arkiv er i perioden indrettet 
på to forskellige måder med skel ved socialreformens ikrafttræ= 
delse pro lo oktober 19330 

I peri oden op ti l denne dato er der af betydning for denne 
undersøgelse bevaret selve fattigsagerne , samt nogle personhoved= 
bøger med registreo (58). Fattigsagerne indeholder korrespondance , 
ansøgninger, ~fhøringer m.v. vedrørende den enkelte klient og 
starter med løbenummer 1 hvert åro En kl ients sag findes via det 
Dl fabetiske navneregister til navneregistranten" (59) o Da f attig= 
sagerne ikke indeholder oplysninger om den ydede hjælp , f år de 
kun sekundær interesse i denne sammenhæng, nemlig ved vurderingen 
F.l f mat eri alets kildeværdj_. Dette omta l es senereo 

(56 ) Detal jeret om 1891-loven, se HRrald Jørgensen: Det offent= 
l i ge fsttigvæsens hi storiske udvikling i Danmark i det 19" 
år hundredeo Kbho 1975, p . 181-2080 Om sociRlreformen , se fx 
Politikens danmarkshistorie bdo 13, ~o 432-380 Kbh. 1971. 

(57) Hjælpekasseloven § 3. Her t aget fra JoLn Cohen : HjælpekRsse= 
loven. Kbho 1925 , Po 4 u 

( 58) LAO. Odense kommunA.le Arkiv. Social væsenet. Fattigsager 
1869- 1933, 601 pko Hovedbøger rk 1 (cao 1867-1900) , 16 bd. 
Hovedbøger rk. 2 ( ca. 1890-1933), 33 bdo Hovedbø~er rk o ) 

(1930-33), 13 bd o Der mangl er et bind frA 19300 
(59) LAO. Odense kommunale arkivQ Sociulvæsenet. 1901-33 , Navne= 

registrant , 2 bdo 
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Af større interesse er personhovedbøgerneo Via registeret er 
det muligt at finde frem til den enkelte klient. Personhovedbøger= 
ne er delt i tre rækker. Den først e ræltlce dækker perioden c~. 1867-
1900 , 2. række ca~ 1890-1933 og 3. række 1930-330 De ·to første 
r-ækl~er er bindene delt alfabetiek , sål edes at et eller flere bind 
kun omfatt er et enkelt bogstav. Det vil sige, at allo personer 
med begyndels~sbogstavet A i efternavnet er samlet. Indenfor selve 
bindene er personerne ikke anført Rlfabetisk, men i den kronolo~ 
giske orden, de er kommet ind i systemroet. I anden række er der 
yderligere for visse meget benyttede bogstavers vedkommende fore~ 
taget en opdeling mellem :nænd og kvinder således, at nogle bind 
kun indeholder nænd og andre kun kvinder. 3. række er ikke delt 
eft er bogstaver, men efter år. Fx er der til 1931 3 bind og til 
1932 4 bind. Bindene er pagineret fortløb ende fra bind ti l bind 
indenfor hvert år. 

Personhoved.b0gerne indeholder o-plysninger om klienternes 
navne, stilling, fødselsdato og -sted samt den ydede hjælp -pro 
~r Q Da der netop er tale om hovedbøger, er det kun den samlede 
ydede hjælp pr~ år , der oplyses - hvorl edes d0nne hjælp er for= 
delt på måneder, uger og dage, må antages at være ført i en eller 
anden form for kassebøger~ Da det imidlertid kun er den saml ede 
årlige hjælp, der har interesse her, er dett e forhold ilcke under= 
søgt nærmereo 3. række indeholder udover de nævnte oplysninger 
ligeledes oplysninger om ind- og udgåede korrespondance vedrørende 
den pågældende klient og er eltså samtidig korrespondancejournalo 

I denne undersøgelse er indhent et oplysninger fra alle tre 
rækker - for række l' s vedkommende dog kun i ringe omfang oe; 
udelukkende til at konstatere det f ørste år for hjælpeno Indgan= 
gen til personhovedbøgerne er som nævnt nogle alf abetiske r egis= 
tre. Disse d~kker dog kun :række 1 og 2ø Et specielt -probl em op= 
står således vedrørende perioden 1930-33. Via de nævnte registre 
er det nomlig kun muligt at konstatere hjælpen til folk i perio= 
den 1930-33 forudsat, at de har f ået hjælp før 1930 og altså er 
inde i systemet før l ~ januar 1930. Skel man finde en person, der 
første gang har fået hjælp i perioden 1930-33, skal anvendes nogle 
andre registre, nemlig registrene til navneregistrant en. (60)o 
Disse registre er indgangen til selve fattigsagerne for hele 
perioden - det vil sige , skal selve korrespondancen pA en klient 
findes, søges under klientens navn i disse r egistre , hvor der fx 

(60) Som note 590 
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henvises til 365/23 , der så er sag nro 365 i 1923. I perioden 
1930-33 forholder det sig sådan , at den kli ent, der f år tildelt 
sagsnununer 33 i 1930 samtidig får side 33 i personhovedbogen fra 
1930. Sagsnummeret svarer altsA til sidetallet i det pågf:eldende 
års personhovedbøgera 

Rent praktisk betød dette, at arbejdet med at nå undersøgel= 
sens formål startede med en sammenligning af de registrede dom= 
fældte og registrene til personhovedbøgerne hvorved alle , der 
havde fået hjælp indtil l o olctober 1933 og var kommet i nd i 
socialsystemet inden 1 . januar 1930, blev registreret. Derefter 
blev registrene til navneregistranten gennemgået ud fra de re= 
gistrede domfældte og ved kun at registrere de tilfælde, hvor 
løbenummeret endte med 30, 31, 32 og 33 (årene 1930-33), blev de 
personer, der havde fået hjælp første gang i denne periode, 

registreret. 
Hjælpen er i personhovedbøgerne angivet i finansår dækkende 

1. april til 3ln marts. I min registrering betyder dette, at hvis 

en person er dømt fx 2. april 1931 , betragtes hjælpen i finansåret 
1931/32 som den, hjælp, der er ydet i domfældelsesåret , og hvis 
vedkommende er dømt 28. marts 1931 vil hjælpen i 1930/31 tilsva 0 

rende blive betragtet som ydet i domsåret. 
I 3~ tilfæl de opstod det problem, at et beløb ikke var ud= 

specificeret på n..~rmere bestemte åro Fx kunne der st3 1923/24-
1927 / 28 1000 kro i hjæl po I disse 36 t ilfælde er hjælpen udreg= 
net ved simpelt hen at dividere det aktuel l e antal år op i be= 
l øbet - i ovennævnte eksempel bliver h jælpen således 200 kr. pr. 
år. Da det kun drejer s i g om så få tilfælde , vil det intet betyde 
for undersøgel sen som helhedo 

.Mens systemet i socialvæsenets arkiv op ti l lo oktober 1933 
således efterhånden var blevet forholdsvis besværligt at arbejde 
med - der skulle fx slAes op i flere forskellige registre før 
man kunne være silcker på, om en person fi g1.lrede eller ej - er 
~ystemet efter socialreformens ikrafttræden enkelt. (6l)Q 

Det bevarede materiale af interesse for denne undersøgel se 
består af 5 bind alfabetiske navneregistre dækkende perioden 
1933-ca. 1950. (62). Registrene er indgang til nogle mapper med 

(61) Socialministeriet gav visse retningslin jer om førelse af en 
registrant over understøttede , se Lovtidende A, 1933, p. 

1565-1573. Bek endtgørel se nr. 268 af 6/9 1933. 
(62) LAO. Odense kommunale arkiv. Social væsenet . 1933-cao 1950 

Navneregistrant til OD-numre, 5. bd. 
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regnskabskort, såkaldte OD-korto (63)o Kortene er fort l øbende 
nummereret i hele perioden og ved at s l å op på det akyuelle navn 
i registeret, f år man henvisning til vedkommendes OD-nummer og 
kan så hurtigt f inde korteto Her får man oplysning om navn, 
adresse, stilling, fødse l s dato og -sted samt størrelsen af den 
hjælp, der er ydet de forskellige år" Kortene er mere "kassekort" 
end 11 hovedkort", idet hver eneste ydet hjælp i løbet af et år er 
indført, hvorefter disse ydelser l ægges sammen ved årets udgango 
Ligesom i personhovedbøgerne anvendes her fina ·r.sår" På samme måde 
som registrene t il personhovedbøgerne er gennemgået for hel e den 
bevarede periode cao 1867-1933, er regi s trene til OD-numrene gen= 
nemgået hele perioden 1933-ca n 1950, hvilket betyder, at det op '; 
til cao 1950 og altså ud over mine valgte 20 år kan konstateres, 
hvornår folk første gang har modtaget hjælp. 

Ved gennemgangen af OD-kortene blev det konst a t eret, at over 
100 kort, der henvistes til fra registrene , mangledeø Disse per= 
soner er i denne undersøgelse registreret som eksist er ende i 
socialRrkivet , men uden angivelse af første år for hjæl p samt 
hjælpens størrelseo Desuden forekom der 25 henvisninger til et 
bestemt nummer - det tilhørende regnskabskort på nummeret eksis= 
t er ede ikkeo Ved en telefonisk henvendelse til Odense kOmmW1es 
socialvæsen 300 januar 1979, bl ev der på det forho l d givet det 
svar, at korten e sandsynli~vis var taget ud i forbindelse med 
en adn1ini str ativ flytning af klientens sag, fx henlæggel se under 
et sener e oprettet omrAdekontoro Vedrør ende det andet forhold 
blev oplyst, at sager på det pågældende nummer ikke var familie= 
sager, men såkaldte etableringssager. Det var ikke praktisk mu= 
ligt at skaf f 0 sagerne frem, og beløb og år stal for de nævnte 
sager, har derfor ikke kunnet inddrages i W1dersøgelseno 

Sluttelig skal tilføjes, at der fra socialarkivet er indhen= 
tet en del erhvervsopgivel ser på personer, hvor denne i forvejen 
ikke var kendt fra fo l keregi stereto Disse erhvervsoplysninger vil 
jeg ikke till ægge større værdi end de fra folkeregisteret indhen= 
tede , da det kun er den still ing, personen har opgivet ved f ørste 
henvendelse til social væsenet , der findes, og sål edes ikke senere 
stillingsændringeru 

Værdi en af socialvæsenets arkiver som kilde, mA siges at 
være stor 9 Der kan overhovedet ikke vær e tvivl om rigtigheden 

(63) LAOo Odens~ kommunale arkivo Social væseneto 1933-cao 1950 
OD- regnskabskort, 316 pko 
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af de oplyste ydede beløb, der jo også er underlagt den kommu~ 
nele revision med kontrol af bilag Ooligno Vedrørende folks per= 
sonlige oplysninger om fødselsdato og -sted, fremgår det ved en 
prøve i selve fattigsegerne for 1933, at der ikke sjældent i 
disse sager ligger kopi af dåbsattestr Det er da egs~ ty?isk, 
at hvis der på en person er tvivl om den rigtige fødselsdato, 
er dom/retsbøgerne og socialvæsenets oplysninger næsten eltid 
overensstemmende, mens det er oplysningerne fra fo lkeregisteret, 
der er afvigende~ Der forekommer kun få tilfælde af det modsa.tteo 
Adresseo~lysningerne, der findes på fo l k i materialet fra 1933-
39, er jeg ikke i stand til at vurdere værdien af~ Hvis det for= 
holder sig sådan, at folk selv skulle melde flytninger til so= 
cialvæsenet, er værdien forringet - da folk formentlig selv af""' 

hentede hjælpen, var det ikke en nødvendighed for klienten at 
melde flytninger, hvilket også kan have været i nogles interesse 
af hensyn til tilbagebetaling og senere kamouflering af, at man 
havde modtaget hjælpe Til en rimel ig vurdering af dette forhold 
er det nødvendigt nærmere at undersøge forbindelsen mellem folke= 
register og socialvæsen - en sådan Undersøgelse er iklce foretaget 
her9 Havde hele den valgte periode ligget efter 1933 således, at 
der eventuelt kunne have været indhentet adresser på et betyde= 
ligt antal i socialvæsenets arkiv, havde en sådan undersøgelse 
været r entabelo 

Konkluderende må det siges, et vedrørende de opl ysninger, 
der er relevante for denne undersøgelse, er social væsenets ar~ 
kiver som kilde pålidelige9 

Indsamlingen af de ønskede opl ysninger var hermed tilende= 
bragt, hvoreft er følgende oplysninger blev overført til hulkort: 
Dom.måned, domår, sagsnummer, personens køn, a lder ved domfældelc 
sen, fødselsdag og -år med et løbenummer i tilfælde af forske l= 
lige personer med samme fødselsdato, fødested i Odense el l er ej, 

adresse ved hjælP. af en udarbejdet vejkode, erhverv ved hjælp 
af en udarbejdet erhvervskode, første gangs dømt ell er recidi~ 
vist, i tilfælde af det sidste, da hvor mange gange tidligere 
dømt, de eventuelle to sidste overtrædelser udtrykt ved para= 
graf i strafføloven, nuværende overtrædelse udtrykt p å samme 
måde, dommens art samt om den er betinget/ubetinget, dommen i 
dage, eventuel fortabelse af de borgerlige rettigheder, om ved= 
kommende optræder i socialvæsenets arkiv eller ej , eventuel 
hjælp i domfældelsesåret samt året før/efter, eventuel hjælp 
udover disse tre år og sluttelig første år vedkommende optræder 
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i socialvæsenets srkivo 
Derefter blev disse data bearbejdet ved hjælp af simpl e sor= 

teringsprogrammer og SPSS-systemeto (Statistical Package for the 
Social Sciences ) (64)o Her vil først blive gjort rede for krimi= 
nalitetens omfang og udvikling i periodeno 

4 A Kriminalitetens omfang og Hudvikling_o 

Det er som nævnt ikke muligt at foretage en fuldstændig op= 
gørelse over kriminaliteten i Odens e i perioden, kun den opdagede 
domfældte kriminalitet l ader sig registrere, og for denne undersø= 
gelses vedkommende kun den registrede kriminalitet i l~ instans o 
Til gcn~ld kan omfanget af domfældte konstateres med meget stor 
sikkerhed" 

Resultatet for perioden ser sål edes ud: 
Tabel I: Antal domSældelser i Odense 1920-39" 

År 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
Total 

Antal domfældelser 

148 
140 
146 
138 
133 
141 
156 
223 
?30 
208 
179 
18? 
163 
135 
174 
228 
252 
223 
200 
206 

3605 

Indekstal (1920~100) 

100 
95 
99 
93 
90 
95 

105 
151 
155 
ll.J·l 
121 
123 
110 

91 
118 
15Ll· 
170 
151 
135 
139 

Kilde : LAO" Dom/retsbøgerne fra retskreds nro 38 1920- 390 

I periodens 5 første år er kriminaliteten let faldende, mens 
der fra 1925-28 sker en meget voldsom stigningo Hvad denne stig= 
ning skyldes , l ader sig ikke entydigt fastslå, men en medvirkende 
årsag kan være Madsen-Mygdal regeringens spareprogram, der blev 

(64) Om dette system, se Norman Ho Ni0 et al: SPSS, sec" edo, 
New York 19759 
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gennemført i 1927 - de sociale ydelser blev fx i gennemsnit redu~ 
ceret med cao 15 %0 (65)o Dette vil senere blive søgt bevist ved 
at Wldersøge hvil ke former for kriminalitet, der specielt var sti~ 
gendeo Efter kulminationen i 1928 fa l der kriminaliteten stort set 
til 1933, hvor den endda er under 1920-niveauo Derefter sker der 
igen en brat stigning med kul mination i 1936 og efterfølgende 
stort fald til 1938, hvorefter den så stiger lidt igen i 19390 

I tabel I er vist den rent nummeriske udvikling af krimi nali= 
teten i periodeno Det fremgår imidlertid i kke af tabellen , om der 
er tale om et reel t fald eller en reel stigning - dette vil her 
blive undersøgt ved at sammenhol de kriminaliteten med. befolknings= 
udviklingen i jurisdiktionen i periodena Her spiller i~idlertid det 
forhold ind , at ikke samtlige dømte i Odense var bosatte i Odense 
købstads jurisdiktion , men omvendt vil der vær e beboere f r a denne 
jurisdikti on, der dømmes andre stedero Antages dette forho l d nogen= 
lunde at o~hæve hinanden, er det muligt med en lille grad af usik~ 
kerhed at fastslå udviklingeno Forholdet vil blive regnet ud på 
grundlag af antal indbyggere over lL~ år, idet personer under denne 
alder ikke blev dømt i periodeno 

Fra de officielle folketæl l inger i 1921, 1925 , 1930 og 1935 
er først i ndhentet oplysninger om befolkningens størrelse for delt 
efter køno Befolkningstallet fra de øvrige år er resultaterne 
fra de årlige kommunale fol ketællinger og er ikke nogle steder 
fundet publ iceret fordelt på køno (66)q Tallet for antal indbyg= 
gere i 1920 i Odense Sete Hans Landsogns kommune, kan ikke som 
de øvrige tal findes i Odense Vejviser, hvorfor tallet er bereg= 
net som tallet fra folketællingen i 1921 minus 1/5 af tilvæksten 
1916- 210 

På grundl ag af resul taterne fra de officielle folketællin~ 
ger er den procentvise fordeling mellem kønnene regnet ud - denne 
procent er så anvendt til at udregne bBf olkningens fordeling p å 

køn i den øvrige del af periodeno For årene 1922-2L~ er den mand= 
lige befolkning således udregnet som værende 46,2 % af den samle= 
de befolkning, den kvindelige som 53,8 % og sn videre. 

Resultatet aer således ud : 
Tabel II : Odense købstads jurisdikti ons befollcnin~stal 1920-39 

fordelt på køno 

(65) Politikens Danmarkshistorie , bdal3 , Po 371 ff , Kbh. 1971 . 
( 66 ) Odense Vejviser deler indbyggerne efter køn til og med talle= 

ne for 19240 Iøvrigt afviger de kommunal e fo lketællinger fra 
de officielle med f ølgende t a l (for Odense købstads vedkom= 
mende) : 1921: + 262 , 1930 : 1- 3830 
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År I1:end Kvinder Ialt % fordeling 
l.""ænd Kvinder 

1920 25489 29681 55170 
1921 26063 30311 56374 46,2 53,8 
1922 26164 30467 56631 
1923 26370 30707 57077 
1924 27140 31604 58744 
1925 28331 32285 60616 46, 7 53 , 3 
1926 2851.1.3 32576 61119 
1927 28868 3291+8 61816 
1928 29669 33861 63530 
1929 30647 3L~979 65626 
1930 31711+ 35793 67507 47,0 53 ,0 
1931 32268 36387 68655 
1932 32660 36830 69490 
1933 33582 37fl68 71'~50 
1934 34718 39151 73869 
1935 36065 40051 76116 L~7 '4 52,6 
1936 38129 42312 80441 
1937 39214 43515 82729 
1938 40168 44574 8L~742 

1939 41284 45812 87096 

Kil der : 1rall ene fra. de årlige kommunal e folketællinger er hvert 
år off entliggjort i Odense Vejviser. 
Folketæl l ingen 1916: Stn M. 4,51,1, p. 19. 
Folket ællingen 1921: St. M. 4,63,1, p. 3 og 19. 
Folket ællingen 1925: St. l'10 4,76,l, p. 3 og 18. 
Folk€tællingen 1930: St. M. 4,86 , 2, p. 16 og 60. 

Folketællingen 1935: St. M. 4,105 ,1, p. 55 

Fra de officiell e befol kningsstatistikker 1921 , 1930 og 1935 
er det ligeledes muligt at konstatere den procentvise fordeling 

af befolkningen efter alder. Resultatet ser således ud : 
Tabel III : Procentvis del af befolkningen under 15 år i Odense 

købstads jurisdiktion. 

1921: 
1930: 
1935 : 

27 , 3 % 
23 ,0 % 
22,2 % 

Kilder : 1921: St.T. 5ørko A 16, Pn 36n 
1930 : St.T.?5.rk. A 20, p. 42. 
1935: St.M. 4 ,105,1, p. 55. 

PA grundlag af disse procenter udjævnet blev befolkningen over 
14 år regnet ud, idet de i kolonne A angivne procenttal udgør den 
skønnede befolkning over 15 år. 
Tabel IV: Befolkning over l'+ år rundet op/ned til hele hundrede 

i Odense købstads jurisdiktion 1920- 39. 
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År A Befolkning over 14 år Procentvis år'lig 

1920 27,8 
stigning 

39800 
1921 ~ 41000 3 ,0 
1922 LH500 1, 2 , 
1923 26 ,L~ L~2000 1, 2 
1924 26 ,0 43500 3 ,6 
1925 25 , 5 45800 5 , 3 
1926 25 ,0 L~5800 0,0 
1927 21.1. ,5 Ll·6700 2 ,0 
1928 24 ,0 48300 3 ,4 
1929 23 , 5 50200 3 ,9 
1930 ~ 52000 3 ,6 
1931 53000 1 ,9 , 
1932 22 , 6 53800 1,5 
1933 22 ,5 551.~oo 3 ,0 
1934 22 , 3 57400 3 , 6 
1935 ~~ 'f 59200 3 ,1 
1936 62700 5,9 ' 1937 22 ,0 64500 2 , 9 
1938 21 , 9 66200 2 ,6 
1939 21,8 68100 2 ,9 
Kilde: Som tabel I I og tabel III . 

Tegnes befolkningsudvikli ngen f or personer over 14 år ind på 
en kurve, ses det, at befolkningen var jævnt stigende. 
Fig. I : Befolkningsudviklingen for personer over 14 år i Odense 

købstads jurisdiktion 1920-39 . 
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Kilde: Tabel IV. 

Odense købstads j urisdiktion oplevede altså en jævnt sti= 
gende befolkningsudvikling i perioden. Som helhed er stigningen 
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på 71,1 % for bei olkningen over 14 ~r . Derfor ville der ikke 

vær noget rrærkeligt , at kl'.' i.mi.nali teten også var stigende i 

perioden. Dette vil ·u blive konstateret ved at t age forholdet 

mellem antal domfæl delser o:· befolkningen \r for år. 

Tabel V: Antal domfældte p 1 10000 indbyggere over 14 å.r i 
Odense købs ,1ds jurlHd ik tion 1920-39. 

År Antal domfældte lndekstal (1920=100) 
1920 37 ,2 100 
ig21 33 ,1 89 
1 :)2? ~,, lf 

- ' 92 
1923 - ') 87 -- ' L 
1924 30, ? 81 
1925 31,0 83 
1926 3'1·' 1 92 
1927 L~8, l 129 
1928 48 , 3 130 
1929 4? , 3 114 
1930 3ll-, 2 92 
1931 34 , 2 92 
1932 30, 3 81 

' 13 24 ,4 65 
1c1:.v+ 30 ,4 82 
19Y:.> 38 , 6 104 
1936 40 ' Lj. 109 
197>7 --.1,_ , 8 94 
19)8 50,2 81 
1939 30 , 5 82 

Kilde : Tabel I og tabel IV. 

,- -. På en figur ser resul catet således ud : 

Fig. II : Forholdet mellem antal domfæl delser og befolkningen 
over 14 år i Odense købstads jurisdiktion 1920- 39. 
1920=100. 

~!-- ... --· l 

Kriminalitet og sociale forhold HISTORISK SAMFUND FOR FYN



- 34 -

Kilde: Tabel Vo 

I perioden 1926-29 er der altså tale om en r eel ret kraftig 
stigning i kriminaliteten, idet antallet af domfældte her stiger 
stærkere end befolkningstalleto Det samme er tilfældet for perio= 
den 1934-36. I slutningen af perioden er kriminaliteten reelt 
f aldet til under 1920-niveauo 

Tages der hensyn til befolkningsudviklingen fremkommer der 
således et helt andet billede af kriminalitet ens udvikling end 
indekstallene i tabel I viser o I f ølge tabel I skull e kriminali= 
t eten med undtagelse af 1933 ligge over 1920-niveau hele perioden 
1926-39, men som det er vist , er dette ikke tilfældet. 

Den krimina l itetsstigning man kunne forvente i forbindelse 
med den økonomiske krise i begyndel sen af 1930 ' erne , udebliver . 
Tværtimod er kriminaliteten fa ldende. Først et par år efter kri= 
sens høj depunkt kulminerer kriminaliteten, men ikke på et særlig 
højt niveau. Dette forhold gælder også for landet som helhed. (67)o 
En forklaring er vanskelig at give , men vil blive forsøgt senere. 

Tabel I giver en oversigt over det s amlede antal domfældte 
personer pro år i perioden. Tallene vis er derimod intet om hvor 
mange enkeltsager, der er faldet dom i, idet der jo udenrerket 
kan være domfældt mer e end en person i hver sago 

Nedenstående tabel viser for 4 udvalgte år antallet af 
sager , der er sluttet med domfældel se, samt hvor mange personer, 
der er domfældt i hver sag. Det samlede antal er ikke overens= 
stemmende med tallene i tab el I, da herværende· .. t abel er l avet 
ud fra sagsnumrene - en sag kan udenærlcet få sagsnummer i 1919 , 
men f ørst blive af gjort i 19200 Forsk ellene er imidlertid for 
små til at have betydningo 

Tabel VI: Antal dømt e personer pr. sag med sagsnummer 1920 , 
1925, 1930 og 19350 

Sagsnummer 
med år: 

1920 
1925 
1930 
1935 

Antal sager 

125 
123 
1'+1 
174 

Antal personer 

142 
111·9 
182 
216 

Antal personer 
pr. Sc9go 

1,1 
1, 2 
1, 3 
1, 2 

(67) Christiansen & Hurwi tz p. 2L1.90 Lanclsarbejdsløshoden kulmi= 
nercdc i 1932 med 31,7 % (StoMo Li-,100,2 Po 131-32). Om 
arbejdsløshed og kriminalitet, se opocit. pA 27LJ·- 77 og 
Kjærgaard Po 151~52. 
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Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39. 

Fordel es sagerne efter antal dømte personer, ser resultatet 
således ud: 

Tabel VII: Antal dømte pr. sag uds11ccificeret" 

Sagsnummer 1 per. 2 per. 3 per. 4 per. 5 per 6 per. og 
med år: derover 

1920 111 12 1 1 0 0 
1925 104 16 0 2 1 0 
1930 121 9 6 3 0 2 
1935 154 13 3 0 3 1 
Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39-

Der er sÅledes k:un i ringe udstrækning tale om "bandekrimi= 
nalitet 11

, idet langt størstedelen af sagerne kun udføres af en 
enkelt person" Med sagsnummer 1920 88,9 %, 1925 1'.)4,6 %, 1930 85,8 
% og 1935 88 ,5 %. Forbrydelser udført af mere end 2 personer er 
kun sjældent forekommende - en ekstrem, men tilfældig Undtagelse, 
er en sag med sagsnummer 1935, hvor ikke mindre end 12 personer 
bliveT domfældt i samme sag. 

Efter således at have redegjort for kriminalitetens omfang 
og udvikling i perioden, vil jeg påbegynde undersøgelsen R f de 
domfældte, f ørst deres køn. 

4 B 1 De domfældtes køn. 

Der skal her gøres et forsøg på a t konstatere fordelingen 
af domfældte mellem rcænd og kvinder i perioden. Kildematerialet 
giver ganske vist ingen steder direkte oplysninger om køn , men 
ved hjælp af navnene har kønnet kunne lade sig festslå mt"d. stor 
sikkerhedo De få tilfælde, hvor der har været tvivl, er blevet 
afklar et via dom/retsbøgern~s omta le af vedkommende, ent en som 
"arrestanten" eller "arrestantinden". 

Som det fremgår af tabel I har der i perioden fundet i a lt 
3605 domfældelser stedo Disse fordeler sig på de to køn sål edes : 

I'1Bnd 

Kvinder 
2904 domfældte 
701 domfældte 

Det vil sige, at 80,6 % af samt:ige domfældte er :rrænd , mens 
19,4 % er kvindero Den procentvise del af domfældte kvinder i 
denne undersøgelse, er en del højere end tallet for landet som 
helhed: 
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T~bcl VIII: Domfældte kvinder i forhold til samtlige domfældte o 

1921-19? 5 
1926-1932 
1933-1937 

Hel e l andet (68 ) 
13 ,9 % 
10, 3 % 

9 ,9 % 

Denne under søgelse 
22,6 % 
20 ,4 % 
15,7 % 

Forklaringen p å dette forho l d ska l søges i den oms t ændi gh ed, 
at overtrædel s er af loven om løsgcengeri og betleri er medregnet 
i denne under søgel seo Endelig spiller det sikker t ogs å i nd, at 
mat erial et er indsRmlet netop i en storby, hvor fx prostitution 
er udbredto Dette f orhold : hvilke f or brydel ser , der er begå et 
a f henholdsvis nænd og kvinder, behandles s enere i afsnit 4 B ? . 
om forbryd€l sens c-·art o 

For hver enkelt Ar i per ioden er f orholdet sål edes for hver 
af de to køn : 
Tabel IX : Anta l domfældte nænd og kvinder 1920- 390 

År ~nd Indeks tal Kvinder Indeksta l 
1920=100 1920=100 

1920 96 100 52 100 
1921 102 106 38 73 
1922 J.1 ~ l ?l 30 58 
1923 102 106 36 69 
1924 107 111 26 50 
1925 113 118 28 54 
1926 127 132 29 56 
1927 162 169 61 117 
1928 18Ll· 192 46 88 
1929 159 166 49 94 
1930 148 154 31 60 
1931 152 15B 30 58 
1932 136 142 27 52 
1933 111 116 24 L~6 

1934 11+7 153 27 52 
1935 18E· 194 42 81 
1936 214 223 38 73 
1937 195 203 28 54 
1938 174 181 26 50 
1939 173 180 33 63 

Total 2904 701 
Kilde : LAO. Dom/ret sbøgerne f ra r et skreds nr. 38 1920- 390 

Tegnes i ndekstallene fr~ t abel IX i nd på en f igur , f å s 
fø l gende r esultat: 

----------
(68) Chris tiansen & Hur wi t z Po 4230 
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Fi.g . III : Fordelingen mellem domfældte n:ænd og kvinder i Odense 

købstads jurisdiktion 1920-39- 1920=100. 

r 
l 

' - -i 

-j 

.\ 
I 

---' . 

-1 •• _." ,. 

. . I 
I . " I 
J ___ :· . ~ -1 
: . : I 
, . 
l ~ 
! 

i " 
I 

: -.. ~~J~ 
-\ ... -:"1. 

i . I 
r· _i.:_! 

I 

I 

1. ' 
I JOO · 

' ' I 

I • . ;- ' " ·1 ·· :·;1·.: I l ' ! : I ! 
,_.L :. ; ~:'ij ~ ~2U ~ . !J.9, 1~111 _.1l .3t- J3 1~ ?:; ~ .~9-1~ 1t 

1:i.11· : : ~. : ; . . l . I . i ' . I : I . . l . 1 · ;· . I • I 1. • I . I I 
; ~ :;_;L_ L . ...:..:..:.L.._. ! ~1 • .: ___ J_ .. ~:: .. _ :_: ! . I : .•. 

Kil de ; Tabel IX. 

De 2 kurvers forløb er nogenlunde identiske med hensyn 

til op- og nedgange. Det er dog tydeligt, at den mandlige krimi~ 

nalitet stiger i perioden, mens den kvindelige omvendt falder. 

Med udgangspunkt i 1920 ligger den mandlige k riminalitet i hele 

perioden over dette niveau, mens den kvindeli5e ligeledes med 
udgangspunkt i 1920, kun i 1927 når O\ter dette niveau . 

Tabel IX viser lcun noget om stigning/fald indenfor de to 
køn, men ikke dir ekte procentfordelingen mellem lrnnnene . Denne 

fremgår af figur IV. Procenten af domfældte kvinder er , som 
man kunne v ent e af indekstallene , nogenlunde jævnt faldende . 

Fig. IV : Procent af kvinder blandt samtlige dømte i Odense 

købstads jurisdiktion 1920-39 . 
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Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne f:ra retskreds nr . 38 1920-39. 

Konkluderende om kønsf ordelingen i denne undersøgelse er 
det klart nænd0ne , der domin erer blandt de domfældt e . Dette er . 
ikke noget usædvanligt - på landsplan 0r omkring 89 % af samt= 
lige domfældte i perioden n:ænd. Denne undersøgelse skiller 
sig af de nævnte gr·unde ud fra disse tal, idet kun omkring 
8 0 % af samt lige domfældt e her er n:ænd . Der domfældes altså 
p~) grundlag af denne undersøgelse flere kvinder procentvis i 
Odense end på l andsplan . Det må imidlertid samtidig konstateres , 
at den kvindelige andel er jævnt faldende gennem perioden , såvel 
på landsplan s om i denne under søgelse . En forklaring på dette 
vil blive søgt givet senere i afsnit 4 B 7. 

Årsagen t i l den generelle lavere kvindelige kriminalitet 
skal der ikke gøres rede for her. Forholdet er uderrærket skil= 
dret hos Christiansen og Hurwitz, , der frembæver fø l ge)fl.de f or= 
hold , der kan 'Qetinge forskellen : Kriminalpolitisk praksis , mils: 
jøforholdene, den s ociale rollefordeling og biologiske · falcto"" 
rer . (69). 

Efter at have behandlet kønsl'ordeline;en , vil j eg gøre rede 
for aldersfordeli11gen blandt de domfældte . 

4 B 2 De domfældtes alder . 

En oversigt over de domfældtes alde1" bringes her for at kon= 
statere , hv i lke aldersgrupper , det især er , der bliver dorn"" 

(69) Christiansen & Ilurwi tz p . 421-'146 . 
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fældt i perioden. En s~dan oversigt kan l ade sig fremstille med 
r et s tor s ikkerhedo Ganske vist er de dømtes a l der ved domfældel~ 
sen ikke direkte opl yst i kildematerialet, men den kan beregnes ud 
fra den angivne fødselsdato samt domsdRtoen. Begge disse angivelser 

må som nævnt tillægges stor pålidelighed. 
Resultatet ser sål edes ud: 

Tabel X: Aldersfordelingen på domfældte ved domfældelsestidspunk= 
tet i Odense 1920-39 fordel t efter kønø 

.Alder 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
2lJ-
25. 

26 
27 
28 
29 
2Q_ 

36 
37 
38 
39 
40 

41-L~5 
L~6-50 

51-55 
56- 60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 

Total 

A 

3 
27 

111 
183 
181 

505 
179 
170 
18 1 
1 57 
1 58 

845 
136 
105 
113 
112 

93 
559 
82 
84 
76 
78 
E9 

389 
65 
57 
'+8 
50 
37 

257 
172 

90 
47 
19 
10 

7 
3 
0 
1 

- 349 
2904 

B 

0,1 
0,9 
3,8 
6,3 
6,2 

17,3 

6,2 
5,9 
6 , 2 
5 ,4 
5' Li. 

29 ,1 
LJ-' 7 
3,6 
3,9 
3,9 
3 ,2 

19,3 
2 ,8 
2 ,9 
2 , 6 
2 ,7 
2,4 

13,4 
2 , 2 
2 ,0 
1,7 
1, 7 
1 , 3 
8,9 
5,9 
3,1 
1, 6 
0,6 
0,3 
0, 2 
0,1 
0,0 
0,0 

11 ,8 

99,8 

c 
0,1 
0,7 
3, 1 
5,1 
5,0 

14,0 

5,0 
4,7 
5,0 
4,4 
4,L1-

23, 5 
3 ,8 
? ,9 
3,1 
3,1 
2 , 6 

15,5 
2 , 3 
?. ' 3 
2 ,1 
2 , 2 
1 , 9 

10,8 
1 ,8 
1" 6 
1, 3 
1 , L~ 
1 ,0 

7 , 1 
4 , 8 
2,5 
1, 3 
0 , 5 
0 , 3 
0, 2 
0, 1 
0,0 
0 , 0 

9,7 
80 , 6 

D 

0 
6 

58 
64 
66 

l 9Ll· 
71 
54 
53 
33 
3'"~ 

245 

36 
37 
24 
22 
22 

lLt·l 

9 
17 
22 

8 
3 

59 
12 

8 
5 
3 
6 

3L~ 

14 
6 
3 
L~ 

0 
0 
1 
0 
0 

28 

701 

E F G 
o,o o?o 0,1 
0,9 0,2 0,9 
8 , 3 1 ,6 4,7 
9 , 1 1 , 8 6 , 9 
9 ,4 1 ,8 6,8 

27,7 5 , 4 19,4 
10, 1 2,0 7,0 
7,7 1,5 6,2 
7,6 1 ,5 6 , 5 
4,7 0,9 5,3 
4 ,9 0,9 5 , 3 

35 ,0 6,8 30,3 
5, 1 1,0 L1. ,8 
5,3 1, 0 3,9 
3,4 0,7 3,8 
3,1 0,6 3,7 
3,1 0, 6 3,2 

20 , 0 3, 9 19,4 
1, 3 0,2 2,5 
2 ,4 0,5 2,8 
3, 1 0,6 2,7 
1,1 0,2 2,4 
O,L~ 0, 1 2 ,0 

8' 3 1 '6 12 'Lj. 

1,7 0,3 2,1 
1,1 0,2 1 , 8 
0,7 0,1 1,4 
0 ,4 0,1 1,5 
0,9 0,2 1,2 

4,8 0 , 9 8,0 
2,0 0,4 5 , 2 
0,8 0,2 2,7 
0,4 0, 1 1, 4 
0?5 0,1 0,6 
o,o o,o 0, 3 
o,o o,o 0 , 2 
0,1 0,0 0,2 
0,0 0,0 o,o 
o,o 0,0 0,0 
3,8 0,8 10,5 

99 ,6 19,4 100 ,0 
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Op/nedrundinger medf'ørcr, at proecntcn ikke alle steder bliver 
100. 
Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra r·ot ~kreds nr . 38 1920-39. 

A : AnLal c1ømte rrænd. 
1-3 : % af alle dømte mænd (29011 =100 %) 
C: % af alle dømte (360~=100 %) 
D : Antal dømte kvinder· 
E: % af a l l e dømte kvinder (701=100 %) 
F: % af a lle dømte (360)=100 %) 
G: Summen. af C og F. 

Tegncn procenttallene fra kolonne C,F oe; G ind på et søj le= 

diagram, fremkom""er følgende .fig;u.c: 

Fig . V: Procentvis fordeling af de dømte 19?0-39 i Odens0. 

købstads ju:r:isdiktion el'Lcr køn oe; alder . 
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Til sammenligning anføres her den procentvise aldersfordeling 
for indbyggerne i Odense ved folketællingen i 1930: 

Alder M:end % 
;14 11,7 

15-19 3,9 
20-24 4,6 
25-29 L~' 1 
30-34 4,0 
35-39 3,5 
L~Q-Lj.L~ 7, 3 :;, 
l~5-49 2,7 
50-54 2,2 
55-59 1,9 
60-64 1,7 
65-69 1,2 
70-74 0,9 
75-79 0,6 
80-8L~ 0,2 
85-89 0,1 
90-94 o,o 
95-99 o,o 
Uoplyst ~ 

Kvinder % 
11,4 
4,7 
5,8 
5,2 
4,8 
4,0 
3 'L~ 
2,9 
2,7 
2,1 
2,0 
1,6 
1,3 
0,9 
0,4 
0,2 
o,o 
o,o 

_Q& 

Ialt % 
23 ,1 
8,6 

10,4 
9,3 
8,8 
7,5 
6,7 
5,6 
4,9 
4,0 
3,7 
2 ,8 
2,2 
1,5 
0,6 
0,3 
0,0 
o,o 
0,1 

l~6, 7 53,4 100,1 
Kilde: St" Tabelværk 5orlco A nr. 20, Po Ll·2 o 

Det fremgår tydeligt af figur V, At det blandt kvinderne især 
er de yngre, der begår kriminalitet, mens det blandt rrændene l ige= 
ledes er højest i de unge år, men derefter jævnt faldende. M:ends 
kriminalitet er godt nok størst i de yngre år, men mere jævnt for"" 
delt end kvinderneso 

Den kvindelige kriminalitet kulminerer ved 21-års alderen, 
roens den mandlige topper ved 19-års aldereno 62,7 % af al kvinde"" 
lig kriminalitet bliver begået af kvinder under 26 år - for Il!end 
er det samme tal 46,4 %0 Inddrages yderligere 5 år er resultatet, 
at 82,7 % af al kvindelig kriminalitet er begået inden det 31 . år, 
mens det for nmnd kun er 65 ,7 %A 

En del af forklaringen på dette forhold må ligge i den rolle= 
fordeling, der normalt hersker i samfundet med manden som forsør~ 
ger og kvinden som hjemmegående. Det må antages, at en stor del 
kriminelle kvinder ophører med kriminalitet v ed ægteskabs indgåelse~ 
En anden del af forklaringen, der behandles nærmere under behand= 
lingen af forbrydelsens art, kan være, at den del af den kvindelige 
kriminalitet, der vedrører sædelighedsforhold, har sine naturlige 
aldersgrænser. Kun unge kvinder har chance indenfor denne forbry~ 
delsesgruppeo (70)~ 

(70) Aldersfordelingen blandt prostituerede i Århus 1878-1906 er 
aftrykt i Sociale studier i Århus Po 215. Næsten 80 % er 
under 26 Å.r. 
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Kriminaliteten blandt ældre, især kvinder, må karakteriseres 
som minimal - kun 19,1 % af den samlede kriminalitet begåes af 
personer over 35 åro 

Der er ikke i litteraturen konstateret nogle tal, der direkte 
tjener til sammenligning med denne undersøgelseso Kjærgaard viser, 
at hvis tallene fra den officielle kri mi nalstatietik tages fra 
peri~den 1916-25, kulminer er den mandlige kriminalitet mellem 
20 og 25 år, og den kvindelige i samme aldersgruppe. Denne kons 
statering er overensstemmende med herværende undersøgelses resul~ 
tat, men ikke direkte sammenlignelig, da her er inddraget overtræ= 
delser af bet l eriloven af 18600 (7l)o 

Konkluderende må altså siges, at kvinder i gennemsnit alders• 
Il'J:'l3ssigt er yngre end ll'lEend, når de begår forbrydelseo Langt stør= 
stedelen af kriminaliteten blandt kvinder bliver begået inden 
det 31. år. M:Ends kriminalitet er også størst i de unge år, men 
er generelt mere jævnt fordelt over årene end kvindernes. 

~ . ..!L.3 De domfældtes fødestedo 

Efter således at have foretaget hovedopgørelser over de dom= 
fældtes køn og alder, skal her kort nævnes de domfældtes fødea 
sted, fordelt på Odense eller ikke-Odenseo 

Tabel XI: Fødest edet for domfældte 1920-39 i Odense købstads 
jurisdiktion. 

Født i Odense Ikke født i Odense Uoplyst Ialt 
M:end 839 2064 1 2904 
Kvinder 151 550 0 701 

Ialt 990 26ll~ 1 3605 
Kilde : LAOo Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39. 

Grunden til, a t der i denne undersøgelse er skelnet netop 
mellem Odense og ikke-Odens e som fødested, er ikke fordi f ødeste= 
det antages at være en krimogen faktor, men skyldes udelukkende 
en interesse i at vide på hvor stor en del af material et, ~oli= 
tiets strafferegistre eventuelt ville kunne anvendes som kon= 
troloplysning" 

(71) Kjærgaard p. 117. Om kriminalitet og alder, se desuden 
Christiansen & Hurwitz P o '+46-69, der dog mest behandler 
teorier om ungdom:akr:biri.nalitet~: Knut Sveri har i bogen 
"Kriminalitet og alder" lavet en undersøgelse p å norsk 
materiale fra 1957-58. 
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Det kan konstateres , at hvis der kun var indhent et oplysnin~ 
ger fra Odense købstads politi mesters arkiv , vill e antallet af 
domfældte behandlet i denne undersøgels e, kun have været 37,9 % 
af det nuværende antal, nømlig kun de domfældte, der både er f ødt 
og dømt i jurisdiktionen. For en stor del af disse , vil le der des~ 
uden kun kunne hentes oplysninger fra selve s traff er egi steret, idet 
de tilhørende straffeakter kan være sendt til en anden jurisdik= 
t ion. Alt i alt er kontrolmulighederne i Odense købstads politi= 
mest ers arkiv ikke særlig gode og frem for alt svært tils:engelige. 

L1. B L~ De domfældtes bopg:l. 

I det føl gend e behandles hvor de domfældte boede i Odense. 
Som nævnt er det ikke muligt i hverken politi- eller dommerarki~ 

verne a t f å oplysninger om adress er på de domfældte på en rimelig 
må de . Derfor blev unders øgel sen indskrænket til kun at omfatt e 
dømte, der samtidig havde bop:el i Odense. Disse personer skulle 
kunne findes i Odense kommunes folker egister fra dets oprettelse 
pro 5. november 1924 . 

Undersøgelsen vil del s blive foret aget på den del af de 
dømte , hvor adressen med sikkerhed kan kons t a t er es på domfældel= 
sestidspunktet. Dels inddrages - for at se om t endensen fra de 
sikre oplysninger ændres - adresserne på den del a f de dømte , hvor 
det ikke nøjagtigt har været muligt a t skaff e adressen på domfæl= 
del sestidspunktet, men derimod på et tidligere/senere tidspunkt 

indenfor perioden9 
Det må lige tilføjes , a t den for EDB-bearbejdelsen udarbej= 

dede vejkode , er lavet på grundlag af v ejfortognelserne i Odense 
Vejviser i perioden, således a t alle nye/ nedlagte veje er registre~ 
ret samt ligeledHs eventuell e navneændringer på eksister ende v ej e. 

Der er fundet sikre adr esseoplysninger ved domfældelsestids= 
punktet på i a l t 803 domfældte. Adresser på et andet tidspunkt 
end domfældelsestidspunktet - i det følgende lidt misvisende kal= 
det "usikre adresser " - er fundet på i a l t 1038 domfældte. Over= 
hovedet i ngen a dresseoplysninger fra Odense kommunes folker egis= 

t er er konst a t er et på 1764 dømte. 

Tabel XII : Adresseoplysninger på de domfæl dte i Odense købstads 

jurisdiktion 1920-39. 
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Sikker adr esse 
Usikker adresse 
Ingen adresse 

803 
1038 
1764 
3605 

22,3 % 
28,8 % 
'-1.S,9 % 

100,0 % 

Kilde: LAOo Dom/retsbøgerne fra retskreds nro 38 1920-390 
Odense kommune: Navnekortene 1924-59 fra Odense kom
munes fol k er egi s t er o 

I det følgende bringes en oversigt over de domfæl dtes bopa=l . 
Først en oversigt over gader, der fremkommer, hvis kun de sikre 
adresseoplysninger inddrages, dog sål edes, at kun gader, hvor der 
i perioden er registreret mindst 4 dømte med tilmeldt boi;x.el, er 
medtagetø Tallet 4 svarer ti l 0,5 % af samtlige domfældte , hvor 
adressen ved domfældelsestidspunktet samtidig er kendt med sikker
h edo 

Tabel XIII: Bo:i;:æl for de domfældte i Odense købstads jurisdiktion 
1920-39, hvor a dressen med sikkerhed kendes på dom= 
fæl delsestidspunkteto 

Gade 

As l økkehaven 
A8sumvej 
Absalonsgade 
Albanigade 
Allegade 
Dannebrogsgade 
Dronningensge.de 
Frederiksgade 
Færøgade 
Gcrsdorf f sgade 
Helenevej 
KlA.regade 
Kongensgade 
Langegade 
Neder gade 
Nørrebro 
Nørregade 
Overg8de 
Overstr.=.ede 
Paaskcstræde 
PjentedamsgAde 
Ramsherred 
Ridehusgade 
Set~ Jørgensgade 
Si gvaldsvej 
Sort ebrødretorv 
Store Graabrødrestræde 
Vosterbro 
Vester gade 
Vestre Stationsvej 
Vindegade 

A 

4 
5 
5 
5 
6 

14 
4 
8 
7 
5 
5 
5 
8 
4 
9 

17 
4 

12 
8 
6 
7 
4 
4 

20 
5 
5 
4 

10 
7 
5 

12 
Østre Stationsvej --2 

229 

B 

ingen 
ingen 

313 
759 
713 
159 

1285 
697 

38 
69 

238 
401 
614 
266 
405 
905 
805 
918 
126 
102 
469 
190 
275 

1663 
53 

171 
63 

1366 
1020 

4.15 
1073 

425 

c 
oplysninger 
oplysninger 

1, 6 
0,7 
0,8 
8 ,8 
0, 3 
1,1 

18,4 
7,2 
2, 1 
1, 2 
1,3 
1,5 
2,2 
1,9 
0,5 
1, 3 
6,3 
5 , 9 
1,5 
2,1 
1 , 5 
1, 2 
9 ,L.~ 
2 ,9 
fi' 3 
0,7 
0 ,7 
1, 2 
1,1 
1, 2 
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Kilde : Som tabel XII SBmt Odense Vejviser 1930. 

A: Antal domfældte, der var tilmeldt den på@:'l3l dcnde gade på 
domfældelsestidspunkteto 

B: GRdens indbyggertal 5. november 1929a 
C: Kolonne A i procent ef kolonne Ba 

H0rtil skRl l ægges de 176 domfældte, der bor pA andr e end 
de nævnte gader , me.n ikke f or den enkelt e gade udgør 0,5 % Rf de 
dømt e . Endelig er der pA domfældelsestidspunktet 24, der er meldt 
''Forsvundet " , 50 er tilmeldt adress en Klaregade 42, hvilket vil 
sige tvangsarbe jdsanatalton, 29 er ti lmeldt på epidemisygehuset, 
87 ~rresthuset og endelig er 208 f lyttet til en anden kommune 
lige inc'len dornfældelsesdatoen. 

Tegnes de gBd8r op på et bykort (72), hvor kolonne C har 
givet mindst 1 %, fremgår r esulta t et a f kortet side 45a 1 % be~ 
tyder ikke , at 1 % af gadens indbygger e er domfældte, men at an= 
tallet a f dømte, der har boet i gaden og på samme tid er blevet 
domfældt, er l % af befolkningen i gaden pr. 5. november 1929. 

Bortset fra Aaløkkehaven og Holenevej er de domfældtes 
bopæl helt kl art koncentreret omkring byens centrumo Der er spe= 

cielt koncentrationer omkring Nørrebro-området , omkring de to 
stationer samt kvarteret omkring Fyens Forµma Alle disse områder 

bestod af den ældre beboelsesmass e . 
I det følgende vil de usikre adresser blive inddrRget for 

et konstatere om tendensen fra det forholdsvise spinkle sikre 
materi8l e på kortet side 46 ændreso Her vil al tså blive tale om 
adresser, som 1841 domfældte på et eller andet tidspunkt i perio"" 
den har anmeldt til folkeregisteret. Som i tilfældet med de sikre 
adresser, inddrAges kun gader, hvor der i perioden mindst har 
været tilmeldt 0,5 % Rf de domfældte på hvøm, der k endes adresse= 
oplysninga Det vil i dette tilfælde si~e 9 domfældto. 

Tabel XIV : Bop:el for de domfældt e i Odens e købstads jurisdik= 
tion 1920-39 , hvor sikker eller usikker adr esse er 
kendt. 

(72) Bykortet er fra Odense Vejviser 19Ll-Oa 
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Gade A B c 
Absalonsgade 12 313 3,8 
Albanigade 21 759 2 ,8 
Alba.ni torv 11 221 5,0 
Allegade 17 713 2,4 
Buchwalclsgade 11 311 3,5 
Damhusvej 10 781 1,3 
Dannebrogsgade 22 159 13,8 
Dronningensgade 15 1285 1,2 
Frederiksgade 37 697 5,3 
Færøgade 19 38 50,0 
Georgsgade 10 541 1,8 
Grønnegade 20 233 8,6 
Hans Jensensstræde 12 152 7 , 9 
Hunderupvej 12 919 1,3 
Jens Benzonsgade 11 567 1,9 
Karen Brahesvej 10 192 5,2 
Kochsgade 10 5l~5 1,8 
Kongensgade 2l~ E"l4 3,9 
LerchesgRde 13 238 5,5 
Neder gade 23 4.05 5,7 
Nyborgvej 9 349 2,6 
Nørrebro 43 905 4,8 
Nørregade 21 805 2,6 
Overgade 28 918 3,1 
Overstræde 23 126 18,3 
Paaslcestræde 30 102 29,L-I-
Parcel vej 9 96 9,4 
Pjentedamsgade 15 469 3,2 
Pogestræde 9 11.i.5 6,2 
Ramsherred 16 190 8,4 
Ridehusgade 15 275 5,5 
Roersvej 11 379 2,9 
Set~ Jørgensgade 49 1663 2,9 
Skibhusvej 25 1628 1,5 
Sortebrødretorv 17 171 9, 9 
Store Glasvej 10 455 2 , 2 
Søndre Boulevard 27 2345 1, 2 
Thorsgade 26 797 3, 3 
Tolderlundsvej 17 334 5,1 
Vesterbro 36 1366 2,6 
Vestergade 36 1020 3,5 
Vestre Stationsvej 18 LH5 4,3 
Vindegade 46 1073 4,3 
Østre Stationsvej 12 425 3,1 

869 
Kilde: Som tabel XIIIo 

A: Antal domfældte, der har været tilmeldt adresse pf-i den på= 
g;ældende gade indenfor perioden 1920-390 

B: Gadens indbyggertRl 5o november 19290 
C: Kolonne A i prouent af kolonne B. 

Vedrørende procenttallet i kolonne C gæl der samme forhold som 
omtalt under tabel XIIIo 

I alt har 869 domfældte været tilmeldt bopæl på de nævnte ga:= 
der på et eller andet tidspunkt i perioden, mens 575 har været til:= 
meldt etndre gader end <le nævnte, men ikke for den enkel te gade 
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udgør 0,5 % af de domfældt e på hvem , adressen på et eller andet 
tidspunkt i perioden er kendto 

Tegnes de gader op pA et bykort , hvor kolonne C har givet 
minds t 1 % - det vil i dett e tilfælde sige all e de nævnte gader -
ser r esulta tet ud som på kortet s ide 49. 

Ligesom på kortet s ide 46 er der en klar koncentration i byens 
centrumo Derudover ses en koncentration i den nor dl ige byd.el om= 
kring Nørrebro-kvarteret og Skibhusve jo I byens sydlige del er en= 
k elte gader optegnet - dette drejer sig i midlertid om meget l ange 
gader, og da der ikke er taget hensyn til husnumre i denne under
søgelse, vides det ikke hvor på disse lange gader de domfældt e bo= 
ede, men det er nærliggende at antage , at de har boet på den del, 

der er nærmest centrumø Er dette tilfældet, har den sydlige bydel 
syd for Allegade-Nyborgvej ikke været beboet i per ioden af et antal 
domfældte , der l ader sig registrer e i denne undersøgels e o 

Jeg vil tillægge oplysningerne på kortet side 49 mindst lige 
så stor værdi som kortet side 460 Ganske vist er kortet s ide 46 

fremstillet ud fra h elt sikre adresser på domfældel sestidspunlctet , 
roen material et er forholdsvis spinkelto Kortet s ide 49 omfatt er 
et væsentligt større materia l e , og de domfældte har trods alt på 
et eller andet tidspunkt i perioden opgivet boµel her 9 

Konkluderende ligger det klart, at de domfældte i perioden 
især boede i Odens e bys centrum SRmt i den nordlige del af byeno 
Endelig er der også en kl ar koncentr~tion i området omkring ba= 
negårdene og området l ige vest for centrumo Der er ingen grund t i l 
at tro, at de domfældte, der har boet i Odense, men ikke er fun~ 

det i folkeregisteret , i større omfa.ng skulle have boet i øndre 
kvarterer i byen9 

Skal nævnes noglc:i gader, hvor de domfældt e især har haft 
bopæl , m8 nævnes Dannebrogsgade , Færøgade, Gr ønnegade , Hans J en= 
sensstræde , Over stræde, Pa.askestræde, Parcel vej , Ramsherred og 
Sortebr ødretorvo Det ligger udenfor denne undersøgelses rammer 
nærmer e a t ena lyser e disse byområder, men gener elt må siges , at 
det drejer sig om den ældre og dårligere del af boligmas seno 

4 B 5 De domfældtes erhvervo 

I det følgende vil der blive g jort rede for de domfældt es 
erhverv ~ Som tidligere omtalt, er der r et stor e probl emer med at 
f Rstsl å på hvil ket tidspunkt en per son har vær et hvad , men det er 
sildcert, a t den ~nvendte erhvervsbetegnel se på et eller andet 
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tidspunkt i pGriodcn er blevet opgivet af personen sel v. Arbejds= 
10shedsperiod er er det på grund .af kildematerial ets kRr e.kter umu= 
ligt at inddre.ge i denne undersøgel se , idet det n1=1turligvis ikke 
meldes ti l fo l keregisteret, når en person bliver nrbejdsl øs . 

Der or fra de 8nvendte kilder i alt fundet erhvervsopl ysnin= 
ger pP 2L~35 mandlige domfældte og 452 kvindlige , eller i procent 
83 , 3 % a f de ma.ndlige og 6L~,5 % Rf de kvindl ige domfældte. I alt 
er der altså fund.et erbvervsangiv~lser på 2887 domfældte ell er 
80,1 % af nl le domfældte i periodeno 

Her bringes først en oversigt over erhverv, der er angivet a f 
mindst 0,5 % af samtl:Lge mandlige domfældte på hvem, erhvervet ken= 
des. 
Tabel XV: Erhvervsangivel ser opgivet a f mandlige domfældte i 

Odense køtsta ds jurisdiktion 1920-39. 

Erhvervsangivel se 
Arbe jdsmand 
Bci ger svend 
Bud 
Chauf f 0r 
Elektriker 
Fabriksarbejder 
Fodermest er 
Gartner 
HavneRrbejd.er 
Hrmdelsmand 
Købm:=md 
Kontorist 
KommJ. s 
Kusk 
Lagererbo,jder 
Landarbejder/ Karl 
Medhjæl per 
Meskine.rb ejder 
Mekaniker 
Mal er 
Murerarbejdsmand 
Mejerist 
MC1 l er·svcnd 
Repræsentant 
Sømand 
Slci.gt or 
Slagteriarbejder 
Sned.kor 
Søfyrbøder 
Støberi arbejder 
Skom?.ger 
SmGd 
Slegtersvend 
T,j<:mestekflrl 
'l\j ener 

Antal mandlige domfældte 

711 
13 
45 
71 
19 
23 
ll~ 

52 
13 
65 
13 
15 
13 
13 
33 
85 
60 
71 
30 
14 
17 
13 
31 
9L~ 

76 
Lil+ 

13 
3L~ 
16 
14 
20 
27 
19 
29 
17 

% (2LJ·35=100 %) 
29 ,2 
0,5 
1,8 
2,9 
0, 8 
0,9 
O,E 
2 ,1 
0,5 
2,7 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,5 
0,5 
1,4 
3,5 
2,5 
2 ,9 
1, 2 
0 , 6 
0, 6 
0,5 
1, 3 
3,9 
3, 1 
1,8 
0,5 
1,4 
0,7 
0, 6 
0,8 
1,1 
0 ,8 
1, 2 
0, 7 
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Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39. 
LA.0" Odense kommunes social væsens registre 1867-1950. 
Odense kommune. Navnekort 1924-59 fra Odense kommunes 
folkeregister. 

Der skal herefter bringes en oversigt over erhverv, der er 
opgivet af mindst 0 ,5 % af samtlige kvindlige domfældte ,på hvem , 
erhvervet kendes. 
Tabel XVI : Erhvervsangivel ser opgivet af kvindlige domfældte i 

Odense købstads jurisdiktion 1920-39. 

Erhvervsangivelse Antal kvindlige somfældte 

Arbejderske 13 
Ekspedi ent 8 
Fabriksarb ejdersk e 37 
Husassistent 238 
Husbestyrerinde 18 
Lager arbejderske 3 
Med.hjælperske 14 
Rengøringskone 5 
Strygerske 3 
Strikkerske 3 
Syerske 30 
Smørrebrødsjomfru 5 
Tj enestepige 47 
Kilde : Som tabel XV. 

% (452=100 %) 

2,9 
1 ,8 
8 , 2 

52,7 
4 ,0 
0 ,7 
3,1 
1,1 
0,7 
0 ,7 
6,6 
1,1 

10 ,4 

Det kan altid diskuteres, hvad der menes i erhvervsangivelser = 
ne. Nogen har måske bevidst forvansket stillingen , så den kom til 
at "lyde af mere" set i social status. En erhvervsangivelse som 
"slagt er", kan måsk e dække over en s l agteriarbejder" Endelig behø= 
ver en "mekaniker" ikke være faglært - det samme gæl der snedker , 
tjener m.fl. 

Selv om ovennævnte stillingsbetegnel er akcepteres, som de er 
angivet, er det hel t tydeligt, at der er en klar overvægt af ufag= 
l ærte, og at det gener elt er job i den nederste onde af den sociale 
r angstige. (73). Jeg har ikke her forsøgt at placere erhvervene ind 
i nogl e af de til~ngelige sociale klassifikationer , idet jeg som 
nævnt ikke tillægger erhvervsangivelserne for stor pålidelighed. 
Der vil også opstå store probl emer med at inddel e i fx fRglærte/ 
ufaglærte - for at en sådan undersøgelse med rimelighed kan gennem= 
f øres , kræves bedre oplysninger , end det er tilfældet i denne under= 
søgelse. 

Vender man tilbage til undersøgelsens resultater , ses det at 
iihovederhver vet " blandt nændene er arbejdsmand under en eller anden 
form. Enten er titlen anv endt direkte eller ogsÅ. fx fabriksarbej = 

(73) Vurderet ud fra inddelingen i Socialforskningsinstitutets 
studie nr. 17 om sociale klasssifikationer. 
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der, lagerarbejder eller lignendeo 
For kvindernes vedkommende er det især husassister, der er do= 

minerende, men også angivelser som tjenestep~ge, fabriksarbejder~ 
ske og syerske er udbredteø 

Forholdet mellem kriminalitet og social klasse er tidliger e 
blevet behandlet i litteraturen o Udover Christiansen & Hurwitz (74), 
der giver en udenærket oversigt med r esume af en del specialunder= 
søgelser, har Preben Wolf og Erik Høgh behandlet emnet. (75). 

Forfatterne viser , a.t med stigende social status falder sand= 
synligheden for konflikt med loven - denne tendens er især udbredt 
blandt s traffelovsovertrædere , mens det for særlovgivningens (færd= 
sels-, motor-, toldlove m.fl o) vedkommende faktisk er omvendt. Kon; 
klusionen bliver sål edes , "at legalistisk defineret kriminalitet er 
karal{teristisk for arbejderkl assen, især den ufaglærte del af den ''. 
(?6)0 

Lauge R. Kallestrup har foretaget en lille undersøgelse over 
samme emne. (77)o Hans konklusion er at "strafrisikoen ikke så me"" 
get er afhængig af, om den pågaaldende er faglært ell er ej, men mere 
afhængig af , hvilke økonomiske-, social e- og beskæftigels esn:æssige 

forhold, man a.rbejder under"" (78)"" 
Konkluderende må det konstateres, at uans et de forskellige 

undersøgelsers materia l egrundlag, er der enighed om konl{lusionen , 
nemlig at opdaget kriminalitet er mest udbredt i de l aver e status
l ag" Ordet "opdaget " må understreges, idet der også er fremsat den 
t eori, at kriminalitet en er lige udbredt i alle statuslag, men blot 
er mere skjult i de høj er e end de lavere lago (79)" Det ligger uden~ 
for denne undersøgel ses rammer at vurder e dette synspunkt, der hver= 
ken kan af- eller bekræftes på grundlRg a f det anvendte mat eriale. 

4 B 6 Forholdet mellem første g8ngs dømte og recidivist er. 

Det vil nu blive undersøgt hvordan forholdet er i perioden 

(74) Christiansen & Hurwitz p. 542-64. 
(75) Høgh & Wolf: Kriminalitetsfrckvens og social klasse" Danmark 

195L~ (Sociologiske Meddelelser , 4" serie , 1958,p. 65-82). 
(76) Høgh & Wolf Po 77. 
(77) Lauge R. Kallestrup : Straffrekvens en i forskellige sociale 

grupper. NTFK. 42. Rrgang, 1. hæfte 1954, p" 30-350 
(78) Kallestrup p. 33. 
(79l Høgh & Wolf p. 69" 
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mellem først e gangs dømte og recidivistero Disse oplysninger stam= 
mer fra dom/retsbøgerne, hvor der til hver sag blev indhentet 
straffeattest(er) hos politiet i de(n) på&eldendes fødejurisdik= 
tion9 Eventuelle tidligere straffe havde betydning for den aktuelle 
domsudmålingo Ved registreringen til denne undersøgelse opstod i~ 
midlertid det problem, at iklte alle tidligere domfældelser altid 
blev nævnt o Fx kunne der stå : ''Tidligere dømt adskillige gange , 
senesto•o•••o r; • I disse tilfælde er vedkommende kun r egistreret 
med en tidligere dom~ældelse, nemlig dGn omtalteo Dette betyder, 
at undersøgelsen udtrykker det antal domfældelser, de domfældte 
mindst er blevet ædølilt tidligereo Resultatet udtrykker derfor for 
få angivne tidliger e domfældelser - der er aldrig registreret 
flere domfældelser, end der er direkte angivet i kildemat erialet. 

Af de i alt 2904 domfældte rrænd, er de 1265 først e gangs 
dømte, mens 1639 tidligere har været dømt. For kvinder nes vedkom= 
roende er tallene Ll-00 og 301. 

Tabel XVII: Første gangs dømte/recidivister 1920-39 i Odense 
købsta ds jurisdiktion fordelt på køn~ 

Første gangs dømte 
Recidivister 

1'1=.end % Kvinder % 
1265 35,1 400 11,1 

I alt 
1665 

1.§22. :±2_,,,2 301 ..1h2. 1940 

% 
46, 2 

53,8 
2904 80 ,6 701 19,4 3605 100,0 

Kilde : LAOn Dom/retsbøgerne fra r etskreds nro 38 1920-390 

Gennemgåes recidivisterne nærmer e , kan følgende tabel op= 
stilles : 
Tabel XVIII: Recidivister nes tidligere antal domme. (1940=100 %). 

Antal tid= 
ligere domme 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
21 

I"'ænd 

669 
374 
228 
1 31 
82 
52 
37 
22 
17 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
1 

Ib?9 

% 

34 , 5 
19,3 
11,8 . 
6,8 
4,2 
2 ,7 
1,9 
1,1 
0,9 
0, 6 
0' Lj. 
0,1 
0,1 
0,1 
0 ,1 
0, 2 
0,1 

~ 

Kvinder 

140 
78 
34 
20 
13 

8 
2 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3M 

7 ,2 
4,0 
1,8 
1,0 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
o,o 
0,1 
0,0 
0 ,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0 0 

15:6 

I alt 

809 
452 
262 
151 

95 
60 
39 
26 
18 
11 

8 
1 
1 
1 
1 
:; 
l 
1 

19L~O 

% 

41,7 
23 ,3 
13,6 

7 ,8 
L~ ' 9 
3, 1 
2 ,0 
1,3 
1,0 
0,6 
0 ,5 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 2 
0,1 
0 1 

100~6 
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Procenten stemmer ikke grundet op/nedrundingero 
Kilde: Som tabel XVII. 

Ovenstående tabel er en konstatering af forholdene for den 
samlede nængde domfældte i perioden 1920-39, idet der ikke kan 
tages hensyn til tiden før og efter periodeno Således kan nogle 
domfældte starte med a t blive registreret under fx 3 domme, hvis 
de er dømt 2 gange før 1920 - omvendt vil nogle naturligvis blive 
dømt flere gange efter 1939. 

Det ses af tabel XVIII, at procenten er hurtigere faldende 
blandt kvinderne end blandt mændene, I alt er der registreret 
20,4 % med mere end 2 tidligere domme blandt de domfældte mænd 
i perioden, mens tallet for kvinderne kun er 11,9 %. Blandt næn~ 
dene når en enkelt op på at h.Sve været dømt 21 gange tidligere, 
mens der blandt kvinderne ikke er nogle dømt tidligere mere end 
11 gange. 

Konkluderende må det konstateres, at der i denne periode er 
langt flere første gangs dømte blandt kvinderne end blandt næn= 
dene og omvendt derfor f l ere recidivister blandt nrendene end 
blandt kvinderne, hvis det regnes ud forholdsn:æssigt. (80). 

Ved en fordeling af antal første gangs dømte og recidivister 
på de enkelte år i perioden, ser resultatet således ud: 
Tabel XIX: Antal .første gangs dømte/recidivister fordelt på de 

enkelte år 1920-39. (1920=148 domfældelser=indeks 100). 
Første gangs dømte Recidivister 

År Antal Indekstal Antal Indekstal 
1920 68 46 80 54 
1921 68 46 72 49 
1922 60 41 86 58 
1923 58 39 80 54 
1924 63 43 70 47 
1925 70 47 71 48 
1926 70 47 86 58 
1927 123 83 100 68 
1928 115 78 115 78 
1929 87 59 121 82 
1930 78 53 101 68 
1931 84 57 98 66 
1932 70 47 93 63 
1933 53 36 82 55 
1934 86 58 88 59 
1935 120 81 100 73 
1936 106 72 146 99 
1937 107 72 116 78 
1938 93 63 107 72 
1939 88 59 118 80 
----------(80) En oversigt over det mandlige recidiv i Danmark 1933-60, er 

givet af Christiansen & Pal i NTFK 1965, Po 29-45 (53.årg). 
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Kilde: Dom/retsbøgerne fra retskreds nr . 38 1920- 39 . 

Tegnes resultaterne ind på on figur sammen med indekstal= 
lene fra t abel I for den generelle udvikling i perioden, ser 
resultatet således ud: 

Fig . VJ : Domfældte 1920-39 fordelt på første gangs dømte og 
recidivi ster . (1920=1L~8 domf'ældte=indekstal 100) . 
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Det fremgår af figur I/I , at i perioder , twor der generelt 
indtræder en stærk stigning i antallet af domfældelser , er det 
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især personer, der aldrig har været dømt før, der udgør denne 
stigningo Dette forhold gælder specielt i begyndelsen af en 
stigningsperiode, specielt ses det fra 1926-27, men tendensen 
er der også i perioden 1933-35a 

Her skal endelig konstateres alderen på henholdsvis første 
gangs dømte og recidivisterneo 

Tabel XX : Aldersfordelingen blandt første gangs dømte og reci= 
divistero 

Alder 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 

Første gangs % 
dømte (1667=100 %) 

3 
32 

138 
187 
158 
141 
113 
109 
78 
74 
62 
52 
L~3 
L~5 

52 
25 
34 
33 
23 
23 
22 
19 
24 
14 
22 
70 
33 
17 
11 

3 
4 
3 
0 
0 

!l..667 

0,2 
1,9 
8,3 

11,2 
9,5 
8,5 
6,8 
6 ,5 
4,7 
4,4 
3,7 
3,1 
2 ,6 
2 ,7 
3,1 
1,5 
2,0 
2,0 
1, 4 
1,4 
1 , 3 
1,1 
1,4 
0,8 
1,3 
4,3 
1,9 
1,0 
0,7 
0,2 
0,2 
0 , 2 
0,0 
O·O ~ 

99,9 

Recidivister % 
(1940=100 %) 0 

0 o,o 
1 0 ,1 

31 1,6 
60 3,1 
89 4, 6 

109 5,6 
111 5,7 
125 6,4 
112 5,8 
118 6,1 
110 5,7 

90 4,6 
94 4,9 
89 4,6 
63 3,3 
66 3,4 
67 3,5 
65 3,4 
63 3,3 
49 2 , 5 
55 2 ,8 
46 2 ,4 
29 1,5 
39 2,0 
21 1,1 

116 6,0 
63 3, 3 
33 1,7 
12 0,7 
7 0,5 
3 0,3 
1 0 ,1 
0 0 ,0 

~~1- 0 ,1 
1938 1100,7 

Kilde: LAOa Dom/retsbøgerne fra retskreds nra 38 1920-390 

Det kan ikke undre, at de første gangs dømte gennemgående 
er yngre end recidivisterne - de først e gangs dømte kulminerer 
ved 19 års alderen, mens recidivisterne jæVn.t topper ved 23 års 
aldereno Derefter aftager begge kategorier jævnt6 Det kan nok 
mere undre, at der hele vejen op igennem alderen vedbliver at 
komme nye første gangs dømte - faktisk er der 163, eller godt 
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10 %, første gangs dømte på 40 år eller derovero Som yderpunkt er 
der 2 første gangs dømte på 73 åro I den anden ende er der også 
nogle, der er hurtigere end and.re - yderpunktet er her en recidi= 
vist på 17 år" 

Der vil herefter blive gjort rede for, hvilke overtrædelser 
af straffeloven de domfældte bl ev dømt for i periodeno Dette 
forhold lader sig konstatere med meget stor sikkerhed via dom/rets= 
bøgerne. 

Først bringes en oversigt fra lo j anuar 1920 til 3l o december 
1932 over overtrædelser af den da gældende straffelov , der efter 
overtrædelser af den nye straffelov fra lo januar 1933 til 31. 
december 19390 Overtrædel serne er delt i 4 grupper, nemlig sæde= 
lighedsforbrydel ser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og 
andre forbrydel ser. Hvilke paragraffer, der henhører under hvilke 
grupper, fremgår af tabel l erneo Inddelingen er identisk med den i 
de offi ci elle kriminalstatistikker anvendteo (81). 

Et problem opstår når en person har overtrådt fl ere paragraf= 
fer - hvor skal forbrydelsen så registreres? I denne undersøgelse 
er fulgt samme retningslinj e s om i de officiell e kriminalstati= 
stikker, hvor der står: "Naar der derved er overtraadt forskellige 
Str aff elovsparagraffer , er Dommens Gruppering efter Forbrydelses= 
art bestemt af den Paragraf, hvis Straff eramme gaar højest (Hoved= 
forbrydel sen) o" (820' o Hvad den officielle kriminalstatistik gør 
når to eller flere overtrådte paragraffer har samme strafferamme, 
er uvisto I denne undersøgelse er dett e problem hell er ikke l øst 
på tilfredsstil l ende vis - her er simpelt hen konsekvent i sådanne 
tilfælde taget den paragraf med det laveste nummer som hovedf or~ 
brydelseo Dette giver naturligvis et lidt skævt billede af de 
faktiske forhold, men det må tilføj es at der faktisk ikke er 
særlig mange til fælde , hvor problemet opståro Tallet ligger på 

(81) Inddelingen kan f or perioden op til lo januar 1933 ses i fx 
Sto Tabelværk, 5ork . B nr . 9, p. 41 i indledningsafsnittet o 
For perioden efter lo januar 1933, se fx StoM. 4 , 113,2 Po76o 

(82) Se fx St u Tabelværk 5.rko B nro 9 , Po 38 i indledni ngsaf= 
snitt eto Samme definition er anvendt i samtlige officielle 
krimina l statistikker i periodeno Se desuden probl emets be= 
handling i 1Sooiala Studi0D1i Århus 1870-1906 , p. 42-430 
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under 60 ud af de 3605 domfældte. 
Tabel XXI: Domfældte 1920-32 i Odense købstads jurisdiktion fordelt 

på straff elovsparagraffer efter hovedforb~ydelse og køn. 

Straffelovsparagraf 
§ 160 
§§ 161-164 
§§ 166, 167, 173-175, 183 
§§ 168-172 
§§ 176 , 185 
§ 177 
§ 178 
L. 1/4 1911 §§ 4, 5 
§ 181 
L. 30/3 1906 § 3, §§ 159, 165, 184 
Sædelighedsforbrydelser i alt 

§§ 98-116 
§§ 186-191 
§ 192 
§ 193 
§§ 194, 195 
§ 198 
§§ 200-207 
Voldsforbrydelser Oolign. i alt 
§§ 228 , 229 , 233, 234, 237 , 240 
§ 230 
§ 231 
§ 232 
§§ 235 , 236 
§§ 238, 239 , 242 
§§ 243-24·6 
§§ 247- 250 
§§ 251-255, 258 , 259 
§§ 260-263 
§§ 256, 257 
§§ 264-267 
§§ 268- 276 
§§ 277- 279 
Ejendomsforbrydelser i alt 
§§ 117-144 
§§ 145, 149-153 
§§ 1L~6-148 , 154 , 155 
§§ 210-214 
§§ 224- 227 
§§ 280-283 
§ 284 
§§ 285-293 
§§ 294-296 
Andre §§ 
Andre forbrydelser i alt 

I alt overtrædelser af straffeloven 
i perioden 1920-32 

fiend 
0 
4 
8 
0 

51 
1 
0 

52 
39 
2 -

157 
14 

0 
0 
0 
0 
1 

10 -
25 

476 
141 

66 
94. 

7 
45 
10 
25 

209 
3 

25 
0 

91 
1 -

1193 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 

14 

Kvinder 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

41 
1 

45 

0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 

4 

146 
16 
12 

3 
0 

20 
1 
6 

25 
0 
0 
0 
7 
0 --- -

236 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
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Endvidere er der i samme periode regi str eret følgende over= 
trædel ser af fø l gende l ove : 

I".ænd Kvinder 
Lov af 3/3 1860 § 1 10 123 

§ 2 3 13 
§ 3 274 5 

Lov af 30/3 1906 § 1 0 3 
§ 2 0 40 
§ 14 0 10 

Lov a f 1/ 4 1911 § 1 30 0 
§ 2 0 1 

I al t 317 195 

Total antal registrede overtræ= 
del ser perioden 1920- 32 : 1206 482 

Kil de: LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-32. 

Lov af 3/ 3 1860 er loven om løsgængeri og betleri, hvor §§ 

1 og 2 dækker første for seelse, § 3 anden forseel se. 
Lov af 30/3 1906 er loven om modar bejdel se af of fentlig u= 

sædelighed og vener isk smi tteo § 2 vad.rører utugt og blufærdig= 
hedskrænkelse , § 14 er patienter, indl agt på sygehus for behandc 
ling af kønssygdomme , der f orlad:er sygehuset fø r tilladelse er 
indhenteto 

Lov af 1/4 1911 er nogle midlertidige ændringer i straffe
l ovgivningen. § 1 vedrører vold mod sagesløs person. 

På samme måde s om ovenfor skal her gøres rede for f ordelin= 
gen af domfæl dte på straffel ovsparagraffer i perioden 1933-39. 
Inddel ingen er baseret på den i de officiel l e kriminalstatistik= 
k er a~vendte , her fra 1939. Der sker få uvæsentl ige ændri nger i 

inddel ingen i den offici ell e s tatistik gennem perioden. (83). 

Tabel XXII: Domfældte 1933-39 i Odense købstads jurisdiktion 
fordelt på straffelovsparagraffer eft er hovedfor~ 

brydelse og køn. 

Straffelovsparagraf 
§§ 209-212 
§§ 216-224 
§§ 225, 230 
§§ 228 , 229 
§ 232 
§§ 233-235 

SEdel ighedsf orbrydelser i alt 

(83) St. Mo 4,113,2 , p. 760 

Mænd 
1 

12 
2 

38 
20 

1 

74 

Kvinder 
1 
0 
0 
0 
0 
4 

5 
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Straffelovsparagraf 
§§ 119-132 
§§ 133-143 
§ 237 
§ 238 
§§ 239, 2L~O 
§ 241 
§ 2L~2 
§§ 244-248 
§ 249 
§ 251 
§§ 256-259 
§§ 243, 250, 252-255 
Voldsforbrydelser i alt 
§§ 166-168 
§§ 171-173 
§§ 174, 176-179 
§§ 203, 204 
§ 276 
§ 277 
§§ 27B-280, 28 3 
§ 281 
§ 282 
§ 284 
§ 288 
§ 291 
§ 293 
§§ 292, 294-304 
Ejendomsforbrydelser i alt 
§§ 98-118 
§§ 144-157 
§§ 158-160 , 164-, 165 
§§ 161-16;, 175 
§§ 180, 181 
§ 182 
§§ 183-193, 195 
§ l 9LJ. 
§ 196 
§ 208 
§§ 260-262 
§§ 263-266 
§§ 267-275 
Andre §§ 

Andre forbrydelser i alt 

- 60 -

M:end 
17 
7L~ 

0 
0 
0 
9 
0 

70 
1 
0 

20 
0 -

191 

0 
77 

2 
0 

590 
2 

153 
1 
0 

28 
0 
2 

19 
16 

890 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 

..-2. 
23 

Kvinder 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

25 
0 

30 
0 

10 
0 
0 

113 
1 

15 
0 
0 

12 
0 
l 
0 
2 

154 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

8 

Endvidere er der følgende domfældelser for betleri og l øs= 
~ngeri : 

§ 197 18 
§ 198 1 
§ 199 1 

Løs~ngeri og betleri i alt 20 
Total antal registrede over= 

0 
4 

12. 
19 

trædelser i perioden 1933-39: .;;;;.l.;;;;..19=8;._ ____ ..=216 
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Samlet antal r egistrede domff2ldeJ.ser 

pe~ioden 1920-39: 290L~ rræncl 70J. kvi:HiPr-
= - ~ = = = = =::.: = :.-:: = = :: =::: :: :.:: = = ::.: : ... !..! ~· 

Kilde: LAO. Dom/retsboe;er::i.e fra ret~b:eds nr. 38 1920- 39. 

Nummerisk og procentvis c:Gl t på de forskellige fororydelzez", 
arter, ser resultatet s åledes ud : 
Tabel XXIII : Domfældelsern e 1920-32 og 1933-39 i Odense købstads 

j urisdiktion fo:cdelt nummerisk og procentvis pu 
f orbrydeJ.søsart og køn. 

1920-32 1933-39 
M:end % Kvinder % rhnd % Kvinder °lo 

A 157 9,2 98 20,2 74 6 , 2 5 2 ,3 
B 55 3,2 5 1,0 191 15,9 30 1319 
c 1193 69 ,9 236 48,7 890 ?'+ , 3 154 71,3 
D 14 0,9 5 1,0 23 1,9 8 3 ,7 
E 13 0,8 131S 28 ,0 2 0,2 19 8 ,8 

F _?-7L~ 162 1 _ _2 _L_O. 18 1.:1:2. 0 _q_Jl 
1706 100,1 485 99,9 1198 100,0 216 100,0 

A: Sædelighedsforbrydelser. 
B: Voldsforbrydelser. 
C: EjendomGforbrydelser. 
D: Andre forbrydelser. 
E: Løs@'engeri . 
F: Betleri. 
Ki lde : Som tabel XXI og XXII. 

I ovenstående og følgende tabel er lov 3/3 1860 §§ 1 og 2 reg~ 

net under løsgængeri, § 3 under betleri. Lov af 30/ 3 1906 §§ 1, 2 
og 14 er regnet under sædelighedsforbrydelser, mens lov ef 1/4 
1911 §§ 1 og 2 er regnet under voldsforbrydelser. 

Fordelt på procent af samtlige domfældte for de to perio c:: 

der 1920-32 og 1933-39 , ser resultatet således ud: 
'I1abel XXIV: Procentvis fordeling efter forbryde l sesart på samt= 

lige domf~ldte i perioderne 1920- 32 og 1933-390 
1920-32· 1933-39 

!-rend Kvinder I alt I'tend Kvinder I alt 
A 7,2 4,5 11,7 5, 2 0,4 5 ,6 

B 2,5 0,2 2, 7 13,5 2 ,1 15,6 
c 5L~, 5 10,8 65 ,3 62 , 9 10,9 73,8 
D 0,6 0 , 2 0,8 1, 6 0,6 2 , 2 
E 0, 6 6,2 6 ,0 0,1 1, 3 1,4 

F 12.i.~ _Q~ .J:.~-~z .J-~.2. -2~ 1 3 
--·.i...:::. 

77, 9 22~ 1 100,0 ('.L~' F 1-5 , 3 99,9 
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Om betydningen af litra A, B, C, D, E og F, se tabel XXIII~ 

Kilde: Som tabel XXI og XXII. 

Som tidligere nævnt er de·:.'to straffelove ikke direkte sammen= 
lignelige, da ordlyden i paragrafferne naturligvis ikke er identisk. 
En direkte sammenligning vil kræve en større juridisk undersøgelse, 
der ligger langt udenfor denne undersøgelses rammer at foretage. 

For sanunenlignelighed.ens skyld bringes her den procentvise 
fordeling taget fra de officielle kriminalstatistil~er fra pe~ 
rioderne 1926-32 og 1933-370 

Tabel XXV: Procentvis fordeling af forbrydelsesarter efter køn 
fra. de officielle kriminalstatistikl~er 01ifattende 
hele Danmark 1926-37Q 

1926-32 1933-37 
Mænd. Kvinder !"ænd Kvinder 

Eædelighedsforbrydelser 7, 6 e,o 8,0 6 ,1 
Voldsforbrydelser 7,2 L~, 1 14, 6 10,1 
Ejendomsf orbrydelser 63,9 56,8 66 ,6 63,8 

Andre forbrydelser 2,0 2,8 4,5 5 0 ' . 

Løsgængeri 0,6 27,3 6,2 14,9 
Betleri ..J.8i8 120 

100,1 100,0 99"9 99,9 
Kilde: 1926-32: Stg T" 5"rk B nra 9, p" 40- 41 og 32-830 

1933-37: StQ l"Ig 4,111,3, p" 13, 39, 65, 91, 117 og 172. 

Det må erindres for perioden 1926-32, at lov af 30/3 1906 
og af 1/4 1911 ikke er medregnet i den officielle statistiko 
Endelig skal det beIDEerkes, at den officielle kriminalstatistik 
for perioden 1933-37 ikke skelner mellem løsgFEngeri og betleri, 
men kun angiver summen af disse to forseelsero 

Sammenlignes procenterne fra de officielle kriminalstati= 
stikker 1926-32 med procenterne fra tabel XXIII 1920-32, ses 
en markant forskel i tallet for kvinders sædelighedsforbrydelc 
ser. Dette forhold må hænge sammen med, at herværende undersø::::; 
gelse er foretaget udelukkende på materiale fra en storby, hvor 
prostitutionen trives bedre end for landet som helhed, hvor 
landdistrikterne trælcker i modsat retning" Mærkværdigvis er 
voldsforbrydelserne mindre i Odense end for landet som helhed, 
mens ejendomsforbrydelserne for llXBnds vedkommende er højere, 
men for kvinder væsentligt laverea 

Sammenlignes der for perioderne 1933-37 og 1933-39? berrær~ 

J 
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kes det især, at kvindernes sædelighedsforbrydelser i Odense er 
faldet til under landstallene - det samme gælder løsgængeri og 
betleri o En endelig forklaring på dette er svær at angive - måske 
skyldes det en omprioritering af arbejdsopgaverne hos politiet 
i Odense eller en speciel liberal indstilling/fortolkning hos 
byens dommerea Ejendomsforbrydelserne l igger for begge køn et 
p;ent stykke over l andstallene, hvilket nok Dgså må tolkes som 
et storbys-fænomen. 

Herefter vil forbrydelserne blive udspecificeret på de en= 
kelte år for at konstatere udviklingen indenfor hver forbrydel= 
sesgruppe. Med "forhold til indeks" menes forholdet til indekset 
for det totale antal forbrydelser (tabel I) således, at udgangs= 
punktet er 1920=148 domfældelser=indeks 100. Denne udregning er 
foretaget for dels at kunne drage sammenligning indenfor de 6 

anvendte forbrydelseskategorier, dels konstatere udviklingen in= 
denfor den enkelte kategori, samt i forhold til det samlede 
antal domfældte. 

Tabel XXVI : Antal domfældelser pr. år 1920-32 i Odense købstads 
jurisdiktion indenfor hver enkel t forbrydelseskate= 
gori6 19?0~148 domfældelser=indeks 1000 

År A Forhold til B Forhold til c Forhold til 
indeks indeks indeks 

1920 16 10,8 5 3,4 81 54,7 
1921 9 6,1 5 3,4 76 51,4 
1922 13 8,8 6 4,1 72 48,6 
1923 14 9,5 2 1,4 86 58,1 
1924 12 8 ,1 9 6,1 81 54,7 
1925 17 11,5 2 1,4 93 62,8 
1926 23 15,4 5 3,4 109 73, 6 
1927 29 19, 6 3 2,0 156 105,4 
1928 28 18,9 4 2 ,7 150 101,4 
1929 35 23,6 6 4,1 131 88,5 
1930 17 11,5 4 2,7 125 84,5 
1931 22 14,9 5 3,4 135 91,2 
1932 18 12,2 4 2,7 132 89,2 -

255 60 1429 

(Tabellen fortsættes pq ~} 
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År D Forhold til E Forhold til F Forhold til 

indeks indeks indeks 
1920 0 o,o 29 19,6 17 11,5 
1921 0 o,o 14 9,5 36 24,3 
1922 3 2 ,0 15 10,1 37 25,0 
1923 2 1,4 17 11 , 5 17 11,5 
1924 3 2 , 0 8 5,4 20 13,5 
1925 2 1 , 4 8 5,4 19 12,8 
1926 0 o,o 5 3, 4 14 9,5 
1927 2 1,4 11 7,4 22 14,9 
1928 1 0,7 10 6,8 37 25 , 0 
1929 2 1,4 13 8,8 21 14,2 
1930 1 0,7 10 6,8 22 14,9 
1931 2 1,4 8 5 ,4 10 6 ,8 
1932 1 0 ,7 1 0 ,7 _J_ 4 ,7 - -

19 149 279 
A: Sædelighedsforbrydelser. 
B: Voldsforbrydelser. 
C: Ejendomsforbrydelsero 
D: Andre forbrydelsera 
E: Løsgængeri. 
F : Betleri. 

Hvilke paragraffer i .straffeloven , de enkelte forbrydelseskate= 
gorier omfatter, kan ses af tabel XXI. 
Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-32. 

Tegnes r esultatet ind på en f i gur, ses resultatet på side 

Kategor i A, sædelighedsforbrydelser , er nogenl unde kon= 
stant indtil 1924, hvor efter den jævnt fordobles med maksimum 
i 1929 for derefter at fal de ret vol dsomt og ende med et niveau 
lidt over 1920-niveau. Vol dsforbrydel serne er meget konstant 
igennem hel e perioden, mest uregelrræssige 1923-25. Ejendomsfor= 
brydel serne udgør l angt den største stigning. 1924-27 er stig= 
ningen eksplosionsagtig:;· især det sidste åra En medvirkende år= 
sag til dette kan som nævnt være Madsen-Mygdal regeringens spare= 
programo Efter 1927 er tendensen faldende , men ender ~lligevel 
et godt stykke over 1920-niveau. Gruppen "andre forbrydel ser" 
er ubetydelig, men med et meget jævnt forløb. Det te gælder ikke 
løsga:Jngeri, der stort set er fa l dende igennem hele perioden og 
ender langt under 1920-niveau9 Betleri er meget svingende med 
to maksimumperioder omkring 1921- 22 og 1927- 29. Derefter indtræ~ 
der et meget brat fald. 

Laves den samme beregning for de samme 6 f orbrydelsBskate
gorier i perioden 1933-39, ser resultatet ud som i tabel XXVII, 
s ide 66. 
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Fig . VII : Domfældelserne 1920-32 i Odense købstads jurisdik= 
tion fordelt på forbr~delseskategorier . 
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Tabel XXVII: Antal domfældelser pro år 1933-39 i Odense købstads 
jurisdiktion indenfor hver enkelt forbrydelseskate= 

gorio 1920=148 domfældelser=indeks 1000 

År 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

År 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

A 

3 
9 

12 
11 
16 
13 
12 
79 

D 

3 
3 
6 
? 
3 
4 

-2 
31 

Forhold til 
indeks 

2 , 0 
6,1 
8 , 1 
7,4 

10,8 
8 ,8 

10, 1 

Forhold til 
indeks 

2,0 
2 ,0 
4 , 0 
4 ,7 
2 , 0 
2 ,7 
3 ,4 

B 

16 
30 
40 
38 
35 
37 

_a 
221 

E 

1 
3 
5 
7 
1 
3 
1 -

21 

Forhold til 
indek s 
10,8 
20,3 
27, 0 
25 , 7 
23 , 6 
25 ,0 
16,9 

Forhold til 
indeks 
0,7 
2 ,0 
3 ,4 
Lj.'? 
0,7 
2 ,0 
0 ,7 

c 

110 
127 
160 
182 . 
163 
143 
~ 
1044 

F 

1 
1 
4 
? 
4 
0 
1 -

18 

Forhold til 
indeks 

74,3 
85 ,8 

108,1 
123,0 
110,1 

96,6 
107 ,4 

Forhpld til 
indeks 

O,? 
0,7 
2 ,7 
4,7 
2 ,7 
0,0 
0,7 

Hvilke paragraffet i straff eloven , de enkel te forbrydelseskat e= 
gori er omfatter, kan ses af tabel XXIIo Betydningen af litra 
A, B OoSoVo fr emgår af tabel XXVIo 

Kilde: LAOo Dom/retsbøgerne fra retskreds nr o 38 1933-390 

Tegnes resultaterne ind på kurver, f remkommer figur VIII 
på side 670 

Sædelighedsforbrydelserne i perioden 1933-39 er jævnt stigen= 
de, men er generelt på et lavere niveau end for perioden 1920-320 
Derimod udgør voldsforbrydelserne en større delo Der sker rn vol d= 

som stigning 1933-35, hvorefter niveauet stagnerer indtil 1938, 
hvor der indtræder et fald. Kategori C, ejendomsforbrydelserne, 
sti ger voldsomt 1933-36, falder derefter til 1938 for at stige 
igen det s idste år og ende på et niveau væsentligt højere end 
1933-nroveauet. Andre f orbrydelser , løsgængeri og betleri er all e 
ubetydelige i denne periode, men har et meget ensartet forl øb med 

en kulmination for alle 3 kategori er i 19360 
Konkluder ende for hele perioden 1920-39 gcelder vedrørende 

sædel ighedsforbrydelserne, at de er s tigendeo Med den nye straffe= 
lov indtræder et nummerisk fald, men den s tigende tendens fort sætc 
tero Faldet kan skyldes ændringer i liberal r etning i straff elo= 
ven og/el l er domspraksiso Voldsforbrydelserne forløber 
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Fig. VIII: Domfældelserne 1933-39 i Odense købstads jurisdik"' 
tion for.delt på forbrydelseskategorier . 

Ki lde : Som tabel XXVII . 

i en meget jævn udvikling med en stigning efter den nye s traf c 

felovs ikrafttræden - voldsforbrydelserne kommer t il at udgøre 
en større del af kriminaliteten. Her spiller det imidlertid 
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ind, at § 138 i den nye straffelov statistisk medregnes i denne 
kategori. § 138 er et spiritusforbud, der indgik i dommen hvis 
forbrydelsen var begået i beruset tilstand. (84)o Dette forbud 
overtrædes efter, se tabel XXII, hvor samtlige 74 overtrædelser 
i gruppen §§ 133-143, er overtrædelser af § 1380 Ejendomsforbry= 
del serne viser sammen tendens i begge perioder. Når det samlede 
antal domfældelser stiger, er det næsten udelukkende indenfor 
ejendomsforbrydelserne stigningen ligger. Groft sagt er de øvrige 
kategorier kun præget af mindre udsving, mens det er indenfor 
ejendomsforbrydelserne stigningen liggero "Andre forbrydelser" 
er uden betydning i begge periodero Løs@::engeri og betleri er 
faldet benmrkelsesværdigt i perioden 1933-39 i forhold til den 
tidligere perioded Dette hænger salllmen med en afkriminalisering 
af disse forseelser i den nye straffelov ved, at der blev åbnet 
mulighed for tiltal efrafald. Tendensen til at benytte denne 
mu~ighed ses allerede fra 1930, hvor den nye straffelov blev 
offentliggjort. Rett en har formentlig i nogen grad taget for= 
skud på den nævnte mulighed. 

Ovennævnte undersøgelser viser r esultaterne for den nuvæ= 
r ende hovedforbrydelseo Her vil der udover den nuværende hoved= 
forbryde l se blive inddraget den s idst pådømte tidligere hoved= 
forbrydelse. Dette sker for at konstatere i hvilket omfang fx 
domfældte for ejendomsforbrydelser tidligere er blevet pådømt 
for ejendomsforbrydelsero Det vil med andre ord blive søgt at 
giv~ et fingerpeg i retning af , om de domfældte ændrer forbry= 
delseskategori, eller i hvor stor udstrækning de holder sig 
indenfor en enkelt kategori. 

For perioden som helhed er konstateret 1940 domfældte , der 
tidligere er blevet dømto For disse 1940 domfældte fordeler den 
nuværende hovedforbrydelse sig således : 
Sædelighedsforbrydelser 160 domfældte 
Volds forbrydelser 152 domfældte 
Ejendomsforbrydelser 
Andre forbrydelser 
Løsgaengeri 
Betleri 

1224 domfældte 
24 domfældte 

146 domfældte 

221 domfældte 
1940 domfældte 

Af de 160 domfældte for sædelighedsforbrydelser, er 44 
tidligere dømt for samme forbrydelse, 9 for voldsforbrydelser , 

(84) Lovtidend:&,~A 1930 , p" 725. 
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78 for ejendomsforbrydelser, 3 for andre forbrydelser, 12 for 
løsgængeri og 14 for betlerio Stilles resultatet for samtlige 
forbrydelseskategorier op i en tabel, ser det sål edes ud: 

Tabel XXVIII: Nuværende og tidligere hovedforbrydelse fordelt 
efter forbrydelseskategorier. 

Nuværende hovedforbrydelse 
A B c D E F I alt 

Tidligere 
hovedf or= 
brydelse 
A 44 9 51 1 14 5 124 
~ 9 62 36 2 2 11 122 
l 

G) 78 76 1035 17 35 75 1316 
D 3 0 15 0 3 1 22 
E 12 1 21 1 87 3 125 
F 14 4 66 -2 --2 lli _ill - -

160 152 1224 24 146 234 1940 
Kilde: LAOa Dorn/retsbøgerne fra retskreds nro 38 1920-39a 
Betydningen af litra A, B OoSaV., :se tabel XXVIo 

Stilles samme tabel op med procenttal, ser resultatet så~ 

ledes ud: 
Tabel XXIX : Nuværende og tidligere hovedforbrydelse fordelt i 

procent indenfor hver forbrydelseskategori. 

Nuværende hovedforbrydelse 
A B C D E F 

Tidligere 
!Lgvedf or= 
brydelse 
A 27, 5 5,9 4,2 4,2 9,6 2,1 
B 5 , 6 40,8 2,9 8 , 3 1,4 4,? 
c 48,8 50 ,0 84,6 70,8 24,0 32,l 
D 1,9 o,o 1,2 o,o 2 ,1 0,4 
E 7,5 0,7 1,7 4,2 59,6 1,3 
F 8 28 2~6 2 2 '-~ 1222 :224 2224 

'100,1 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
Kilde: Som tabel XXVIIIo 

Indenfor ejendomsforbrydelserne er der en meget tydelig 
tendens i retning af , at de domfældte, der aktuelt er dømt in= 
denfor kategorien , i stort omfang tidligere har været dømt in= 
denfor samme kategori. Samme tendens gælder l øsgcengeri og betleri, 
omend i svagere gr8d , men dog har omkring 60 % af de aktuelt 
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dømte tidligere været dømt i ndenfor samme kategori er. Gruppen 
"andre forbrydel ser" omfatter en masse forskel lige forbrydel ser 
og udgør kun en så l i ll e del, at ingen t enden s kan vurdereso 
Indenfor voldsforbrydels erne er der ligeledes en stor del , der 

tidligere er dømt for samme forseelse , men en større del er dog 
tidligere dømt for ejendomsforbrydelsero Sædelighedsforbrydelser~ 
ne forholder sig som voldsforbrydelsernea 

Konkluder ende må siges, Rt der er en tydelig t endens til, 
at de domfældte b l iver dømt i ndenfor samme forbrydelseskategori, 
når der er ta.le om forbrydelser, der mere eller mindre vedrører 
økonomia Samme tendens kan også spores v edrørende de mer e per= 
sonrettede forbrydel ser , men i noget svagere omfanga 

Eft er således at have konstat eret hvilke straffelovspara~ 

graffer, de dømt e bl ev domfældt for, ska l her gøres r ede for 
hvilke domme , der idømtes for forseelserne a 

Som det var tilfældet med str aff elovsparagr aff erne , er det 
også her nødvendigt ved redegør&lsen for dommens art at holde 
t i den før og eft er la januar 1933 adskilt, i det de to straffe~ 
love anvender forskellige former for straffe, FøDet~'gill"es en 
hovedoversigt over de idømte straffe, hvoreft er dommene vil 
blive udspecificeret på de forskellige forbrydelseskategorier. 

Af de i alt 3605 domme i perioden er 2758 ikke-betingede 
og 847 betingedea I procent svarer det til 76 ,5 % ikke-betingede 
og 23 ,5 % betingede. Det er de l av est e domme , der især er be= 
tingede - den høj est forekommende betingede dom er 2 tilfælde, 
hvor dommens l ængde er på 240 dage. 85 ,9 % af de betingede domme 
er på 60 dage eller derundero 

Det vil allerede nu være fremgået, at dommenes længde i 

denne undersøgelse er angivet i antal dage, hvilket ikke altid 
er tilfældet i kildemat erialet. En sådan omregning har imidler= 

tid været nødvendig af h ensyn til EDB-kodningen, hvor en måned 

er blevet sat lig 30 dage. Ovennævnte dom på 240 dage svarer 
altså til 8 mAneder angivet i dom/retsbøgerne. 

Dommenes f or del ing ser s åledes ud: 

Tabel XXX : Antal betingede/ikke betingede domme angivet i dage 
afsagt i Odense købstads jurisdiktion 1920-390 
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Dommen i 
antal dage 

4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
14 
15 
18 
20 
24 
30 
36 
40 
42 
48 
50 
60 
66 
70 
72 
80 
90 
100 
120 
1 50 
180 
210 
240 
270 
300 
360 
390 
450 
540 
720 
810 
900 
1080 
1260 
1440 
1800 
1920 
2160 
Ubestemt 

Ikke-betinget 

9 
1 

44 
4 

50 
35 
82 
31 
5 

40 
124 

5 
239 

1 
254 

34 
1 

20 
342 

1 
10 

6 
177 
176 

21 
259 

52 
71 

9 
178 

4 
13 

163 
1 

30 
66 
48 

1 
8 

21 
5 
5 
5 
1 
2 

104 

2758 
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Betinget 

1 
1 
3 
0 
7 

24 
0 
6 
0 
0 

132 
0 

163 
0 

253 
0 
0 

31 
107 

0 
1 
0 

44 
19 

5 
40 

2 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

847 

I alt 

10 
2 

47 
4 

57 
59 
82 
37 
5 

L~O 

256 
5 

402 
1 

507 
34 

1 
51 

449 
1 

11 
6 

221 
195 

26 
299 
54 
77 

9 
180 

4 
13 

163 
1 

30 
66 
L~B 

1 
8 

21 
5 
5 
5 
1 
2 

104 

3605 
Kilde: Dom/retsbøgerne fre. retskreds nr~ 38 1920-39-

% 
(3605=100 %) 

0, 3 
0,1 
1 ,3 
0,1 
1,6 
1,6 
2, 3 
1,0 
0,1 
1,1 
7,1 
0,1 

11,2 
0,0 

14,1 
0,9 
o,o 
1,4 

12 ,5 
o,o 
0,3 
0, 2 
6,1 
5 ' L~ 
0,7 
8 , 3 
1,5 
2,1 
0,2 
5 ,0 
0, 1 
0,4 
4,5 
0,0 
0,8 
1,8 
1, 3 
0,0 
0 , 2 
0 , 6 
0,1 
0,1 
0,1 
o,o 
0,1 

_gJ..2 

99,6 

Det kan l;yde ejendommeligt med de 104 ikke-betingede domme på 
ubestemt tid, men det skyldes det forhold, at nogle domme ikke er 
tidsbestemteo Det gælder fx hvor varetægtsfængsel er trådt i stedet 
for straf, og når der idømmes arbejdshus, ungdomsfængs el Gller 
tvangsindlæggelsero 

Som det fremgAr af tabel XXX idømmes der kun meget få l ange 
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dommeo 94,5 % af samtlige domme er på l år eller derundero Den hø~ 
jeste dom i perioden er på 6 års længdeo Dette hænger sarwnen med, 
at undersøgelsen som nævnt kun omfatter sager pådømt ved under= 
retten som 1 . instans. 

Fordelt efter domarter falder dommene således: 
Tabel XXXI: Dommene afsagt 1920-39 i Odense købstads jurisdiktion 

fordelt på domartero 
Do mart 
Ol Fængsel på sædvanlig f angekost 
02 Simpelt fængsel 
03 Fængsel på vand og brød 
04 Forbedringshus 
05 Tugthus 
06 Tvangsarbejde 
07 Varetægtsfængsel i stedet for straf 
08 Hæfte 
09 Fængsel 
10 Arbejdshus 
11 Ungdomsfængsel 
12 Andre straffe 

Antal 

1369 
38 
6 

404 
15 

322 
47 

147 
1200 

32 
9 

16 -
3605 

% 
38 ,0 
1,1 
0,2 

11,2 
0,4 
8,9 
1,3 
4 ,1 

:· 3p·,.9 
0,9 
0,2 
0,4 

100,0 
Kilde: Dom/retsbøgerne fra retskreds nro 38 1920-39. 

Stort set svarer domarterne 01-06 til de anvendte domarter i 
tiden op til 1. januar 1933 og domart erne 08-11 til tiden efter. 
07 og 12 anvendes i hele perioden. (85)o 

Dette vil også fremgå af den n:este te.bel, hvor dome.rterne 
udspecificeres på forbrydelseskategori er. 
Tabel XXXII : Dommene afsagt 1920-32 i Odense købstads jurisdik~ 

tion fordelt efter domart og forbrydelseskategori. 
Domert A B c D E F I alt 
Ol 216 42 100? 16 23 58 1358 
02 1 9 11 0 0 15 36 
03 1 0 5 0 0 0 6 
04 9 3 390 2 0 0 404 
05 4 0 11 0 0 0 15 
06 17 6 0 0 124 174 321 
07 3 0 6 0 2 32 43 
08 2 0 0 0 0 0 2 
09 0 0 3 0 0 0 3 
10 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 
12 2 0 0 l 0 0 3 

255 60 14·29 19 149 279 2191 
----------
(85) Om straffene i 1866-straffel oven , se Salmonsens Konservations~ 

l eksikon bd. IX , K.bho 1920, p. 277 ff o Straffene eft er 1930-
straffeloven, s e Gyldendals leksikon, bd. LJ. , Kbho 1977, p .16-

17" 
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A: Seedelighedsforbrydelser. 
B: Voldsforbrydelser. 
C: Ejendomsforbrydelser~ 
D: Andre forbrydel ser. 
E: Løsgængeri" 
F: Betleri. 
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Betydningen af tallene for dornarterne, se tabel XXXI. 
Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra r etskreds nr~ 38 1920-32. 

Deles dommene fra perioden 1933-39 ind på samme måde, 
følgende resultat: 

f ås 

Tabel XXXIII: Dommene afsagt 1933-39 i Odense købstads jurisdik= 
tion fordelt efter do mart og forbrydelseskategori. 

Do mart A B c D E F I alt 
01 0 0 7 1 1 2 11 
02 0 0 2 0 0 0 0 
03 0 0 0 0 0 0 0 
04 0 0 0 0 0 0 0 
05 0 0 0 0 0 0 0 
06 0 0 1 0 0 0 1 
07 1 1 2 0 0 0 4 
08 4 89 49 3 0 0 145 
09 72 131 934 25 19 16 1197 
10 1 0 30 0 1 0 32 
11 0 0 9 0 0 0 9 
12 1 0 10 2 0 0 12 

79 221 1044 31 21 18 1414 
Kilde og kommentar: se tabel XXXII. 

Det fremgår klart af tabel XXXII, at fængsel på sædvanlig 
fangekost er langt den mest a lmindelige domart i perioden 1920-
32. Såvel ved sædelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser, ejen= 
domsforbrydelser aom ved 11andre forbrydelser'' er det den mest 
brugte domart . Kun ved betleri og løsgængeri anvendes en anden 
domart i større omfang, nemlig tvangsarbejde" Forbedringshus an= 
vendes især ved grovere tyverier samt i gentagelsestilfældea Alle 
øvrige domarter er kun lidt anvendte i denne periode. 

For perioden 1933-39 er fængsel totalt dominerende i ndenfor 
samtlige f orbrydelseska tegoriero Kun ved volds- og ejendomsfor= 
brydelser anvendes oft e en anden domart, nemlig hæfteo Arbejdshus , 
der som nævnt blev idømt på ubestemt tid, anvendes især ved 
grover e tyverier og i gentagelsestilfælde a 

I forbindelse med indførelsen af den nye straffelov pro 1. 
jemuar 1933, blev der samtidig åbnet mulighed for at frakende en 
dømt person de borgerlig0 rettigheder som led i straffen. (86). 

(86) Lovtidende A 1930, p. 713 § 78. 

Kriminalitet og sociale forhold HISTORISK SAMFUND FOR FYN



- 74 -

Rettighederne kunne fradømmes ikke under 5 år og op til livstid. 
Denne form for straf eksisterede ikke længe - den blev afskaffet 
igen pr. 15. marts 19390 (87)o 

Der vil her kort blive gjort rede for omfanget af denne be= 
stemmelses anvendelse. Følgende tabel viser resultatet: 

Tabel XXXIV: Omfanget a f frakendelse af de borgerlige rettigheder 

fordelt på domart 1933-39· 
Do mart 

Ingen frak endelse 
5 år 
6 år 

07 
0 
4 
0 

0 

0 
0 

00 

145 

0 

0 
0 

0 
0 

09 
~2 

725 
1 

2 
86 

10 

3 
1 

0 
1 

7 

11 

9 
0 
0 
0 
0 

0 

12 
8 

0 

0 
0 
1 

3 

I alt 

537 
730 

1 
8 hr 
10 år 
Livstid 11 20 

3 
94 
24 

4 145 1197 32 9 12 1399 
Betydningen af tallene for domarterne, se tabel XXXI~ 
Kilde: LAOQ Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1933-39. 
Straffene fra perioden 1920-32 under domart 07 og 12 er trukket 
frao 

Det fremgår af tabellen, at de borgerlige r etti gheder hyp= 
pigst blev frak€ndt i forbindels e med fængselsstraf og idømmelse 
til arbejdshus. I alt blev de borgerlige r ettigheder frakendt ved 
862 domme i perioden svarende til 61,6 % af samtlige. 

Det kan altså konkluderes, at frakendelsen af de borgerlige 
rettigheder f andt sted i stort omfang i den korte periode ord= 
ningen eksisterede~ Langt størstedelen fik frakendt r ettighedern e 
i 5 år, mon CR~ 10 % fik frakendt i 10 år og cao 4 % på livstid. 

Der er nu redegjort for kriminalitetens omfang og udvikling 
s~mt for de domfældtes køn, alder, fødested, bopæl, erhverv , 
forholdet mell em første gangs dømte og recidivister samt sluttelig 
for kriminalitetens art og dommene herforo 

Tilb~ge er nu At undersøge de domfældtes forhold til social 
f orsorgo 

(87) Frakendelsen medførte en vis debat i samtiden, se fx Uge= 
skrift for Retsvæsen 1934, p. ~·9 ff. Landsdommer Jørgen 
Trolle har behandlet problemet på en overskuelig måde i 

Ugeskrift for Retsvæsen 1950, p. 233-243. 

Kriminalitet og sociale forhold HISTORISK SAMFUND FOR FYN



- 75 -

4 C Forholdet mellem de domfæl dte og den offentl~ge for~or~ 
I forholdet mellem de domfældte og den offentlige forsorg, 

vil følgende aspekter blive undersøgt: Først vil omfanget af dom= 
fældt0, der modtager sociale ydelser blive søgt konstateret. Der= 
næst vil disses køn, alder, bopæl, erhverv, forholdet mellem første 
gangs dømte/recidivister, hvilket år, de modtog hjælp første gang 
i forhold til domfældelsesåret samt forholdet mellem forbrydelses= 
kategori og domfældelsesår/først e år for hjælp, blive undersøgt. 

Sluttelig konstateres omfanget af den hjælp, der blev modtaget 
åxet før/efter domfældelsesåret sRmt selve året. Der er i under~ 

søgelsen kun inddrA.get socialhjælp, der iklce ydos i form nf pen= 
sioner. 

Af de i alt 3605 domfældte i perioden 1920-39, modtog 967 
ikke hjælp fra socialvæsenet i Odense købstads jurisdiktion i 

perioden ca. 1867-1950. Dette svarer til , at 26,8 % ikke modtog 
hjælp, mens 73,2 eller 2638 domfældte modtog. Fordeles disse 
domfældt e på køn, ser resultatet således ud: 
Tabel XXXV: Domfældt e 1920-39 fordelt på køn og modtaget/ikke

modtaget socialhjælp fra Odense kommunes socialvæsen 

ca. 1867-1950. 
f'ænd % Kvindor % I alt % 

Ikke modtaget 664 18,4 303 8,4 967 26,8 
Modtaget 2240 62il 29§_ 11..2.0 2638 7322 

2904 80,5 701 19,4 3605 100,0 
Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-390 

LAO. Odense sociRlvæsens registre ca. 1867-1950. 
Der er således en meget stor del af de domfældte, der på et 

eller andet tidspunkt i nd.enfor perioden cao 1867-1950 har modtaget 
socialhjælp~ Dette gælder især for rrændenes vedkommende, hvilket 
måslrn hænger sammen med, at hjælpen til en fBmili e blev ført på 
hans navno 

De gennemgåede rAgistre frA Odense kommunes socialvæsen omfat= 
ter som nævnt perioden ca. 1867-1950. Dette b etyder, at hvis de 
domfældte fra perioden 1920-39 har modtaget hjælp indenfor ~erio= 
den 1867-1950, er de blevet r egistreret. Grunden til, at denne 
registreringsmåde er valgt, skyldes en interesse i at konstatere 
i hvor stort omfang, de domfældte er under social forsorg inden 
domfældelsen, og i hvor stort omfang d0 først kommer under social 
.forsorg ofter en domfældels e. Endelig er r det alene ved hjælp a f 
socialvæsenets registre ikke muligt at konstater e , hvornår vedJcom"" 
mendc har modtaget hjælp, blot 8t hjælp er ydet. Der kan sål edes 

Kriminalitet og sociale forhold HISTORISK SAMFUND FOR FYN



- 76 -

godt være registreret en person, der er domfældt i 1920 , men første 
gang har modtRget socialhjælp i fx 1947, og ligeledes en pådømt fra 
1920, der første gang har modtaget hjælp i fx 1880. Derfor er det 
ikke muligt at opstille en tabel udspecificeret på de 20 valgte 
domsår og om.fattende samtlige dømte 1920-39, der har modtRget so= 
cialhjælp, idet nogle jo kun har moataget hjælp før/efter perioden. 

I stedet vil blive opstillet en tabel, der viser, hvor mange 
af de domfældte, der har modtaget hjælp i selve domsåret samt året 
før/efter. 

Tabel XXXVI: Domfældte 1920-39 , der har modtaget socialhjælp i 

Doms år 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

selve domsåret samt året 
A 

15 
14 
22 
29 
27 
23 
18 
41 
38 
36 
33 
28 
25 
21 
52 
88 

106 
83 
68 
68 

835 

B 

22 
29 
38 
33 
29 
26 
35 
55 
60 
46 
33 
37 
39 
51 
82 
90 

117 
108 
88 

_:n_ 
1095 

c 
22 
26 
31 
25 
24 
21 
29 
L~3 
46 
39 
34 
33 
56 
48 
58 
80 

114 
84 
75 

-2§. 
966 

D 

41 
42 
47 
45 
39 
38 
53 
80 
79 
67 
53 
59 
72 
70 

102 
128 
149 
125 
112 

-1251 
1510 

A: Antal domfældte, der har modtaget 
B : Antal domfældte, der har modtaget 
C: Antal domfældte, der har modtaget 
D: Antal domfældte, der har modtaget 

før og/eller efter. 
E 

27,7 
30,0 
32,2 
32,6 
29,3 
27,0 
34,0 
35,9 
34,3 
32,2 
29,6 
32,4 
44,2 
51, 9 
58 , 6 
56,1 
59 ,1 
56 , 1 
56,0 
52 ,9 

hjælp 
hjrnlp 
hjælp 
hjælp 

året før domfældelse. 
selve dornåret. 
år et efter domfældelsen. 
året før og/eller dom= 

året og/eller året efter dom. 
E: Kolonne D i % af sAmtlige domfældte det år. 
Kilde: LAOa Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39 samt regis~ 

trene fra Odense kommunes socialvæsen eau 1867-19500 

Det fremgår af t Abel XXXVI, a t i gennemsnit har de domfældte 
modtaget hjælp ca. de 2 ud af de 3 år , der er registredea 

Ses på tallene nummerislc har flest modtaget hjælp i selve dom= 
fældelsesåret samt året efter, hvilket giver anledning til den 
antagel se, at med en domfældelse opstår en akut økonomisk vanske; 
lig situation, evt. i forbindelse med strafafsoningen. Denne situa= 
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tion tager derefter langsomt af - nogle vender måske tilbage til 
arbejdsmarkedet al lerede året eft er domfældelsen. 

Her efter vil alderen ved domfældelsestidspunktet blive un~ 
dersøgt blandt de 1510 domfældte , der er r egistreret i tabel 
XXXVI , kolonne D - altså de domfældte, der har modtaget hjælp 
år et f ør og/eller domåret og/ell er år et ef ter dommen. Det ville 
også være muli gt at konstruere en oversigt over alderen ved 
domfældelsestidspunktet for a lle 2638, der har modtaget hjælp 
på et eller andet tidspunkt, men dette vi l nemt give for lave 
værdier for de yngste domfældte , da registreringen af klienter 
i socialvæsenets registre standser i 1950. 
Tabel XXXVII: Alderen ved domfældelsestidspmnktet for de dom= 

fældt e registreret i tabel XXXVI, kolonne DG 

Alder 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41-45 
L~6-50 
51- 55 
56- 60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 

Antal domfældte 

0 
5 

40 
83 
92 
97 
91 

105 
78 
94 
74 
59 
58 
59 
52 
53 
L~6 

31 
44 
34 
43 
32 
25 
26 
16 
92 
38 
23 
10 

6 
3 
1 
0 
0 

1510 

% af samtlige 
domfældte , der 
modtager hjæl p 
(2638..:100 %) 

0,0 
0, 2 
1,5 
3, 1 
3,5 
3,7 
3,4 
4,0 
3 , 0 
3,6 
2 ,8 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
2,0 
2 ,0 
1,7 
1, 2 
1,7 
1, 3 
1,6 
1,2 
0,9 
1,0 
0,6 
3, 5 
1,4 
0, 9 
0,4 
0 , 2 
0,1 
o,o 
0,0 

.Jh.Q 

57,1 

A 

o,o 
18,5 
36 ,0 
45,4 
50,8 
54,2 
53,5 
58 , 0 
49,7 
59,5 
54,4 
56,2 
51,3 
52,7 
55 , 9 
64 , 6 
54,8 
40,8 
56,4 
49,3 
66 , 2 
56, 1 
52 ,1 
52 ,0 
43 , 2 
53 , 5 
42,2 
48,9 
52,6 
60 , 0 
42,9 
33,3 
0,0 
o,o 
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Kilde : ItAO. Dom/retsbøgerne fra ·rel;skrcds nr . 38 1920-?9. 
LAO. Odense socjalvæsens registre ca . 1867-1950. 
Tabel X og tabel XXXVI . 

Tallene i kolovinc~ A er procentvis domfældte af de 1510 fra 
tabel XXXVI , kolonne D, sat i forhold tll samtlige med den på• 
gældende aldersangivelse . Fx modtog 50 ,8 % af samtl ige 20 årige 
domfældte socialhjælp indenfor de 3 registrede år . For at kon= 
statere om det specielt er en bestemt a l dersgruppe , fx de yngre 
domfældte , der i sær modtager socialhjælp , i ndtegnes tallene fra 
kolonne A på en figur . Hesultatet ser således ud : 

Fig . IX : Procentvis domfældte 1_920-39 i ndenfor hver ald.ersgrup:::: 
pe , der modtog soci alhjælp indenfor de 3 regi strede år • 
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Ud fra figur IX må det konstateres , at alderen ingen betyd= 
ning har i denne sammeriha:lng . Bortset fra de a l leryngst,e , hvor 
registreringsgrundlaget er meget spinkel t , ligger de øvrige 
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aldersgrupper centreret-:: omkring de 50 %. Kurven er ganske vist 
meget svingende, men dD dette er både i opad- og nedadgående 
retning, afspejler den ingen entydig tendens , men kun tilfæl= 
digheder. Der er fx ingen rimelig forkl aring på, at netop de 

33-årige i ringere omfang end de 36-årige skulle have modtaget 
socialhjælp indenfor de 3 registrede åro 

Der vil herefter blive gjor t rede for,, hvor de domfældte 

1920-39, der modtog socialhjæl p de 3 registrede år, havde bopæl. 
I denne forbindels e må tages samme forbehold vedrørende adresse= 
oplysningerne som tidl igere omtalt. (88). Her vi l blive ind= 
draget såvel sikre som usik:re adresser under et" Resultatet 
fremgår af tabel XXXVIII. 

Tabel XXXVIII : Boi:ælsopgivelse angivet af mindst 0,5 % af de 
domfældte fra tBbel XXXVI, kolonne Do 

Gade 
Al benigade 
Allegade 
Dannebrogsgade 
Dronningensgade 
Frederiksgade 
:Færøgade 
Grønnegade 
Kongensgade 
Nedergede 
Nørrebro 
Nørregade 
Overgade 
Overst:ræde 
Paaskestræde 
Ridehusgade 
Roersvej 
Set. Jørgensgade 
Skibhusvej 
Sortebrødretorv 
Søndre Boulevard 
Thorsgade 
Tolderlundsvej 
Vesterbro 
Vestergade 
VestrG Stationsvej 
Vindegade 

A 

10 
8 

12 
8 

18 
12 
11 
13 
10 
22 
8 

16 
13 
18 

9 
8 

30 
8 
9 

11 
15 
12 
18 
14 
14 
28 

B 

759 
713 
159 

1285 
697 

38 
233 
614 
405 
905 
805 
918 
126 
102 
275 
379 

1663 
1628 

171 
2345 
797 
334 

1 366 
1020 

415 
1073 

c 
1,3 
1 , 1 
7 , 5 
0,6 
2 , 6 

31 , 6 
4 ,7 
2 , 1 
2,5 
2,4 
1,0 
1,7 

10, 3 
17,6 

3, 3 
2 ,1 
1,8 
0,5 
5,3 
0,5 
1, 9 
3,6 
1, 3 
1,4 
3,4 
2 ,6 

A: Antal domfældte fra tabel XXXVI, kolonne D, der har vær et til~ 
meldt adresse pn den pågældende gade indenfor perioden 1920-39. 

B: GRdens indbyggertal pr. 5o november 1929. 
C: Kolonne A i procent a f kolonne Bo 
Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-390 

Odens e kommunea Navnekortene 1924-59 frn Odens e kommunes 
folkeregister. - Odense Ve jviseren 1930. 

(88) Se undersøgelsen p. 17-?3. 
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Vedrør ende kolonne C betyder en procent som fx 31,6 for 
Færøgddes vedkommend e ikke , at 31,6 % af gadens indbyggere har 
fået en dom samt socialhjælp indenfor de 3 registrede år , men 
at antallet af domfældte, der på et eller andet tidspunkt har 
boet i gRden og på et eller andet tidspunkt fået en dom samt 
socialhjælp indenfor de 3 registrede år, er 31,6 % af befolk= 
ningen i gAden 19290 

Af de 1510 r egistrede domfældte kendes ikke adresseoplys= 
ninger på 611. For 16 er den eneste oplysning, at de er meldt 
"Forsvundet", 25 er tilmeldt tvangsarbejdsanstalten, 19 epidemi= 
sygehuset og 40 arresthusetn 

Tegnes de gRder, hvor kolonne C har givet mindst 1 %, op 
på et bykort, ser resultatet ud som på side 81. 

Tendensen er helt den samme som på kortene side 46 og 49 : 
Koncentrationer i Nørrebrokvarteret, området omkring H.Co Ander= 
sens hus samt kvarteret vest for centrum omkring Kongensgade. 
Endelig er der også en koncentration på byens øst-vest gennem= 
gående hovedfærdselsåre: Set. Jørgensgade, Vestergade og Vester= 
bro. Enkelte gader har en meget høj koncentration, således Dan= 
nebrøgsgade, :Færøgade, Overstræde og Paaskestrædeo 

Undersøges erhvervene på de 1510 domfældte, der har mod= 
t aget hjælp året f~r og/eller domåret og/eller året efter , må 
73 med det samme udelukkes, idet der i det anvendte kildematerial e 
ikke findes erhvervsoplysninger på disse9 Iøvrigt må også i for= 
bindelse med de her anvendte erhvervsopgivelser tages samme for= 
behold som tidligere omtalto (89)o 

Følgende tabel viser de erhverv, der er opgivet af mindst 
0,5 % af de domfældt e , der har modtaget socialhjælp indenfor 
de 3~registrede · år. 

Tabel XXXIX: Erhvervsangivelse opgivet af mindst 0,5 % nf de 
domfældte fra tabel XXXVI, kolonno Do 

(89) Se undersøgelsen Po 17-230 
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Erhverv Antal domfældte % af samtlige , 
der modtog 
hjælp. 
(2638=100 %) 

Arbejdsmand 
Bager 
Barber 
Bud 
Cheuf før 
Ekspedient 
Elektriker 
Fabriksarbejder 
Fodermest er 
Gartner 
fuvneDrbejd0r 
Husassistent 
HandelsmAnd 
Kommis 
Kusk 
Lagerarbejder 
Land~rbejder/kA rl 
Landmand 
Medhjælper 
Maskin2.rbejder 
Mekaniker 
Murer arbe jdsmand 
Malersvend 
Repræsentant 
Sømand 
SlAgter 
Slagtersvand 
Snedker 
Søfyrbøder 
Skomager 
Smed 
Specialarbejder 
Sy erske 
Tjenestekarl/pige 
Tjener -

432 
7 
9 

31 
39 
7 
8 

15 
8 

31 
11 
90 
39 
9 
9 

24 
56 
11 
39 
33 
12 
10 
19 
48 
44 
19 

8 
19 
15 
7 

12 
8 
9 

29 
---2 
1174 

16,4 
0,3 
0,3 
1, 2 
1, 5 
0,3 
0,3 
0,6 
0,3 
1, 2 
0,4 
3,'+ 
1,5 
0,3 
0,3 
0,9 
2 ,1 
0,4 
1, 5 
1,3 
0,5 
0,4 
0,7 
1,8 
1,7 
0,7 
0,3 
0,7 
0,6 
0,3 
0,5 
0,3 
0, 3 
1,1 
0,3 

Kilde : LAO. Odense kommunes social væsens registreo 

% af a lle, der 
har angivet 
dette erhverv. 

59 ,7 
58,3 
75,0 
68,9 
5L~, 9 
46,7 
42,1 
25 ,0 
57 ,1 
59,6 
84 , 6 
37,8 
60 ,0 
69 ,2 
69 ,2 
66 ,7 
65,9 
91,7 
52 ,7 
L~6 , 5 
40,0 
58 ,8 
61,3 
51,1 
57 ,9 
43,2 
42,1 
55 , 9 
93 ,8 
35,0 
44, L~ 

66 ,7 
30,0 
38 , 2 
41 ,2 

Odense kommune ; Navnekort 1924-59 fra Odens e kommunes 
follteregi ster. 
Tabel XV og t Rbcl XVI. 

Indenfor følgende erhverv har s ål edes en meget stor del mod~ 
taget hjælp indenfor de 3 r egistrede år: Bud, havnearbejder , hRn= 
delsmand, kommis , kusk , l~gersrbejder, landRrbejder/ksrl, l and= 
mand, malersvend og søfyrbøder. 

Konkluder ende må siges, at næsten indenfor SRmtlige erhvervs= 
angivelser, der repræsenterer mindst 0, 5 % af de domfældte , som 
har modtaget socialhjælp de 3 registrede år , modtager mindst 50 % 
socialhjælp. Kun få erhverv har en mindre proc ent , l avest ligger 
fabriksarbej derne med 25 %. Højest ligger søfyrbøderne med 93 ,8 %. 
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Af de 1510 domfældte, der h~r modtaget socialhjælp året før 
og/eller dornåret og/eller året efter dommon, er forholdet mellem 
først e gangs dømte og recidivister således : 

Tabel XL: Første gangs dømte/recidivister blandt de domfældte 
fra tabel XXXVI, kolonne D. 

Første gangs dømte 
Recidivister 

580 

-22.Q. 
1510 

38 ,4 % 
61,6 % 

100,0 % 
Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne fra r etskreds nro 38 1920-39. 

LA.O. Odense socialvæsens r egistre ca. 1867-1950. 

Tallene for samtlige domfældte i perioden uden hensyn til 
sociale ydelser var, som vist i t abel XVII , side 53 , henholdsvis 
46,2 % og 53,8 %. 

Det krui således konkluderes, at r ecidivistprocenten er høj ere 
blandt domfældte, der modtager soci~lhjælp indenfor de 3 registrede 
år, end bl~ndt de domfældte som helhed, uden a t det dog kan kon= 
stateres, hvad der er årsag og virkning. 

Der ska l herefter gøres r ede for forholdet mellem domfældel= 
s esåret og det f ørst e år, hvor socialhjælp er ydet. I tabell en vil 
kun figurer~ 2449 domfældt e , idet der er 189 domfældte , hvor de 
nødvendige oplysninger ikke har kunnet indhentes i det anvendte 
kildemateriale. 

Tabellen, der findes på side 84, vi ser , at de domfældte i 
stort omfnng har modtaget s ocia lhjælp inden s elv€ domfældelsesåroto 
D0tte er tilfældet med 1385 domfældte , eller 56 ,3 %, mens 765 ell er 
31,2 % først har modtaget hjælp eft er domfældelseno 

I perioden op til domfældelsesåret er der en stigende t endens 
e.f domfældte, der først e gang modtaget socialhjælp, hvilket må 
betyde , a t diss e domfældte er inde i en økonomisk vanskelig tid. 
I s elve domfældelsesåret modtager ikke mindre end 12, 2 °lo af de 
domfældte socialhjælp først e gang, hvilket må hænge sammen med, 
at en domfældelse medfører en akut vanskelig økonomisk situationo 
Dettar hænger naturligvis igen sammen med den domfældtes s trafaf
soning og dermed følgende t a.b af indtægt. I årene lige umiddelbart 
efter domfældelsesår et kommer der en del nye social e klienter til, 
men antallet falder r et jævnt efter bare et par års forl øb . 

Yderpunkterne er så l angt ude , At der må drages tvivl om en~ 

hver sammenhæng med domfældelsesåret - her sknl blot nævnes, at 
en domfældt fra 1930 og en fra 1935 f ør s t e gang modtAger social= 
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hjælp i henhol dsvis 1889 og 1894 - ~ltså 41 år før domfældelses= 
tidspunktet; o I dem anden ende udgøres yderpunktet af en domfældt 
fra 1923, der f ør ste gang modtager socialhjælp 26 år efter , nem= 
l ig i 19490 

Tabel XLI : For holdet mell em domfæl delsesår og fø r ste år for soci= 
a l hjælp blandt domfældte 1920-39, der har modtaget 

socialhjæl p indenfor perioden cao 1867-1950. 

Antal år +Y. domåret Antal domfældte 
;I. 41-
1. 36- 40 
;I. 31-35 
;I. 26-30 
;I. 21-25 
i< 16-20 
;!. 11-15 
;I. 10 
:/. 9 
il. 8 
il. 7 
i< 6 
;I. 5 
:!. 4 
:/. 3 
1- 2 
/'. 1 
Do mår et 
+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 
+ 6 
+ 7 
+ 8 
+ 9 
+ 10 
+ 11-15 
+ 16-20 
+ 21-25 
+ 26- 30 

2 
2 
8 
6 

20 
54 

125 
36 
52 
67 
46 
83 

118 
137 
151 
192 
286 
299 
146 
104 
72 
62 
53 
48 
51 
35 
29 
32 
91 
29 
12 

1 -
2449 

% (2449=100 %) 
0,0 
o,o 
0,3 
0,2 
0,8 
2,2 
5,1 
1 , 5 
2 , 1 
2 ,7 
1;9 
3, 4 
4,8 
5 , 6 
6,2 
7,8 

11 ,7 
12 , 2 

6 , 0 
4,2 
2,9 
2,5 
2,2 
2,0 
2, 1 
1,4 
1,2 
1 , 3 
3,7 
1,2 
0,5 
~ 
99,7 

Kilde : LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-390 
Odense kommune social væsens r egistre samt hovedbøger 

cao 1867-1933 og OD-regnskabskort 1~33-cao 1950. 

Konkl uderende må det konsta teres, at l angt størstedelen af de 
domfældte i de r espektive domfældelsesår , har modtaget sociR..le 
ydel ser inden domfældelsestidspunktet. Derimod ser b ehovet for 
socialhjælp eft er en domfældelse ikke så voldsomt ud andet end 
lige i selve år0t og de f ørste par år eftcro Det er imidlertid nok 
ikke rimeligt at 8ntage ovennævnte konklusion s om endegyldig , idet 
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en messa her ikke registrede forhold spiller afgørende ind, fx 
arbe jds- og familieforholdo 

Der vil herefter kort blive gjort r ede for f orholdet mellem 
forbrydels eskat egori og domfældelsesår/første år for s ocialhjælpv 
Resultatet ser således ud: 

Tabel XLII: Forholdet mellem forbrydelseskategori og domfældelses= 
år/første år for socialhjælpo 

.. ". A % B % c % 
&Edelighodsforbrydelser 24 8,0 21 7,3 9 6,2 
Voldsforbrydelser 28 9,4 29 10,1 10 6,8 
Ejendomsforbrydels er 201 67, 2 189 66,1 114 78,1 
Andre forbrydelser 2 0,7 4 1,4 3 2,1 
Løsgængeri 11 3,7 18 6 , 3 3 2,1 
Betleri '·: 22 llriQ 22 822 2 428 

299 100,0 286 99,9 146 100,1 
A: Domfæ-1'dte , der først e gang ha r modtaget socialhjælp i dom= 

fældelsesåreto 
B: Domfældte, der først e gang har modtaget socia lhjælp året før 

domfældelses år et o 
C: Domfældte, der første gang har modtaget socia lhjælp året eft er 

domfældelsesår eto 
Kilde: LAO. Dom/retsbøgerne fra r etskreds nro 38 1920-39 SRmt 

hovedbøger C8. 1867-1933 og OD-regnskabskort 1933-ca . 1950 
fra Odense kommunes soci~lvæseno 

Det vil ikke være rimeligt på grundlag af ovennævnte t~bel 
at drage endelige konklusioner, idet en masse individuelle forhold 
spiller ind for hver enkelt domfældto På grundlag af ovenstående 
t abel alene, kan udl edes , at domfældte, der først e gang modtager 
s ocialhjælp året eft er domfældelsen , i større omfang begår ejen= 
domsforbrydelser end domfældte, der f ørste gang får hjælp enten 
året før ellGr selve året, mens det omvendte er tilfældet for 
betlerio 

Her vil s lutt elig blive gjort rede for hvor store beløb, der 
blev ydet til de domfældte, der samtidig modtog socialhjælp. Først 
gøres der r ede for de 1995 domfældte , der modtog hjælp i s elve 
domsåret , der efter for de 835 domfældte, der modtog hjælp år et 
før og sidst for de 966 domfældte , dør modtog hjælp året efter 
domfældelsen. 

Tabel XLIII: SociAlhjælp i hele kroner modtRget af domfældte 
i s elve domåretø 
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Beløb Antal domfældte % % 
(1095-=100 %) (2638=100 %) 

1-9 .: 87 7,9 3,3 
10-49 234 21,4 8,9 
50-99 121 11,1 4,6 
100-199 194 17,7 7,4 
200-299 141 12,9 5 , 3 
300-399 74 6,8 2,8 
400-499 36 3,3 1,4 
500-599 34 3 ,1 1 , 3 
600-699 28 2,6 1,1 
700- 999 57 5,2 2,2 
1000-1999 78 7,1 3,0 
2000-4999 11 1,0 ~ -

1095 ~ J;OO , 1 41,7 
KildG: LAO. Dom/retsbøgerne fra retskreds nr. 38 1920-39. 

Hovedbøger CB.. 1867-1933 samt OD-regnskabskort 1933-ca.1950 
frp. Odense kommunes socialvæsen. 

Størstedelen af de domfældte, der modtager hjælp i domåret , 
modtager et beløb mellem 10 og 299 kroner. For at sætte tall~ne 
lidt i perspektiv, k~m oplyses, at forsørgerens årsindt ægt i en 

arbejderfamilie gennemsnitligt var 314G kr. i 1922, 3470 kr. i 

1931 og 3500 kr. i 1939. (90). En ret stor del, nemlig 78 domfæld= 
t e , modtager således et b eløb svar ende til mellem 25 og 33 % af en 
arbejders årsindtægt ,v mens kun få modtager mere. Høj este hjæl p ydes 
til 2 domfældte , der modtager mellem 2500 og 2999 kroner hver. 

Tabel XLIV : SociHlhjælp i hel e kroner modtaget af domfældte året 
f ~r domfældelsen. 

Bel øb Antal domfældte % % 
(835=100 %) (2638=100 %) 

1-9 56 6,7 2,1 
10-49 160 19 , 2 6 ,1 
50-99 114 13,7 4, 3 
100- 199 162 19,LI- 6,1 
200-299 99 11,9 3 ,8 
300-399 53 6 ,3 2,0 
4-00-499 27 3 ,2 1,0 
500- 599 28 3,4 1,1 
600-699 22 2 , 6 0,8 
700-999 43 5 ,1 1,6 
1000-1999 63 7,5 2 , 4 
2000-4999 8 lzO ~ 

835 100,0 31,6 

Kilde : Som t abel XLIII. 

(90) Svend Aage Hans en, Bd. 2 , p. 860 
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Der er således ikke så mange domfældte, der modtager social= 
hjælp året før domfældelsesåret, som selve året. Beløbene, der 
modtages, ligger for størstedelens vedkommende igen mellem 10 og 
299 kroner. Der er færre , der modtager større beløb året før end 
i selve domfældelsesår eto Største bel øb er ydet til en domfældt 
i 1938, der i 1937 har modtaget mellem 3000 og 3499 kronero 

Tabel XLV: Socialhjælp i hel e kroner modtaget af domfæl dte år et 
efter domfældelsen o 

Beløb Antal domfældte % % 
(966=100 %) (2638=100 %) 

1-9 54 5,6 2,0 
10-49 174 18,0 6,6 
50-99 129 13,4 4,9 
100-199 173 17,9 6 ,6 
200-299 109 11,3 4,1 
300-399 59 6 ,1 2 ,2 
400-499 38 3,9 1,4 
500-599 55 5,7 2 ,1 
600-699 18 1,9 0,7 
700-999 51 5,3 1 ,9 
1000-1999 93 9,6 3,5 
2000-4999 13 -- i,2 ~ 

966 100,0 36,5 
Kilde : Som tabel XLI IL 

Der er fl er e , der modtager socialhjælp året efter domfældel; 
s esåret end år et før. Til gengæld er der færre , der modtAger hjælp 
år et efter end selve år et p Dette bekræfter den allerede f l ere 
gange viste tendens , at der i selve domfældelsesåret l et opstår 
en økonomisk vanskelig tid for den anklagede o Det undrer ikke, 
at behovet for hjælp er størst i selve domfældelsesår et, idet 
straffen oftest afsones umiddelbart eft er domfældelsen og dermed 
skaber et eventuelt behov for hjælp hos den dømtes fami l i e. Dette 
forhold kan også vær e medvirkende til det større tal året efter 
domfældelsen, men som det blev· vist side 71 i dømmes der kun meget 
få l angvari ge str~f fe - l angt størstedelen er på under 4 måneder s 
va.righedo Året efter domfældelsen bliver en de·l domfældte sand::c 
synligvis r eet Abl eret , nogle får måske a r bejde igen, men en meget 
stor del må stadig støttes af socialvæsenet - og gennemgående med 
størr e beløb end i selve domfældelsesåreto Toppen af modtaget hjælp 
å r et eft er domfældelsen udgøres af en domfældt fra 1939, der i 
1940 har modtaget mellem 5000 og 5999 Kronero 

Udspecificer es hjælpen modt~get i selve domåret på de enkelte 
domår, ser r esultatet således ud: 
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T~bGl XLVI: Socialhjælp i hele kroner modt aget af domfældte selve 
dornåret udspecificeret på de enkelte år. 

Beløb 

1-9 
10-49 
50-99 
100-199 
200- 299 
300-399 
400-499 
500-599 
600-699 
700-999 
1000-1999 
2000-4999 

Beløb 

1-9 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200-299 
300-399 
400-499 
500-599 
600-699 
700-999 
1000-1999 
2000-4999 

20 21 

3 1 
6 5 
5 4 
2 8 
2 1 
1 3 
2 1 
1 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 0 

22 29 

30 
2 
5 
1 

11 
0 
2 
2 
0 
2 
4 
4 
0 

33 

31 
5 

11 
2 
5 
6 
1 
l 
0 
0 
3 
2 
1 

37 
Kilde : Som tRbcl XLIII 

Do mår 
22 23 24 25 

6 6 8 4 
9 7 2 2 
:5 4 2 2 
5 7 5 4 
5 2 . 4 5 
0 0 1 1 
1 2 1 l 
1 0 2 2 
1 1 0 3 
2 0 1 0 
0 3 2 2 
2 1 1 0 

38 33 29 26 
Do mår 

26 

7 
6 
2 
5 
5 
3 
0 
3 
1 
1 
2 
0 

35 

32 
5 
7 
2 

33 3L~ 35 36 

5 
5 
2 
3 
l 
2 
5 
2 
0 

39 

1 
13 

8 
11 

8 
2 
2 
0 
0 
3 
3 
0 

51 

2 
16 
20 
12 
13 

5 
1 
0 
1 
7 
4 
l 

82 

0 2 
22 28 
10 16 
22 22 
10 15 
11 7 

2 3 
3 3 
3 5 
3 5 
3 11 
1 0 

90 117 

27 28 29 
7 13 5 

13 8 12 
6 1 4 
5 9 6 
5 9 6 
2 6 5 
4 1 1 
5 2 2 
1 l 0 
3 4 4 
4 5 1 
0 1 0 

55 60 46 

37 
4 

29 
12 
24 
17 

9 
1 
3 
1 
1 
7 
0 

108 

38 
3 

18 
11 
14 
14 

8 
3 
1 
3 
6 
7 
0 

88 

39 
3 

15 
4 

12 
9 
5 
Lj. 

3 
2 
4 

14 
2 

77 

Uden at det her er relevant nærmere at undersøge dette for= 
hold, tyder det på, at hjælpen - selv- når der tages h ensyn til 
stigningen i lønningerne - gennemgående bliver væsentlig større 
i beløb efter sociAlreformens indførolseo Fx kan det ses, at af 
de 78 domfældte , der har modtaget mell em 1000 og 1999 kroner, 
ligger de 46 - Rltså over h~lvdelen - indenfor de 6 år af perio= 

den, der ligger efter socialrefortlens indførelse. 
Konklude1·ende må det konstc=iteres, at en forbrydelse med eft er= 

følgende domfældelse ofte medfører en økonomisk vanskelig s itua= 
tion med behov for socialhjælp. I en stor del af tilfældene er 
det nødvendigt at fortsætte med økonomisk hjælp et stykke tid 
efter domfældelsen, hvilket kan hænge snmmen med , at den domfæld= 
te er bl evet 11 stE}mplet 11 og dermed fx har sværere ved at få arbejde 
igon. Vedrørende størrelsen af den ydede hjælp, modtnger lengt 
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størstedelen mell em 10 og 300 kroner årligt, svarende til omkring 
10 % eller derunder af en arbejders årlige gennemsnitlige indtægt. 

5o Afslutning. 

Her vil først blive givet en vurdering af, om undersøgelsens 
formål er blevet nAct, derefter en kort sammenfatning ~f under= 

søgelsens resultater, idet det ikke er fundet formålstjeneligt 
at gentage delkonklusionerne fra hver enkelt emnes behandling. 

Undersøgelsens formål : At konstatere omfanget af kriminali= 
teten i Odense 1920-39 SRmt Bt klarlægge on dol forhold om de 
domfældte , herunder specielt forholdet til offentl ig forsorg , 
må s iges at være nået omend i noget forskellig grad af tilfreds= 
stillel sc. De r ent konkrete oplysninger som fx antal domfældte , 
disses køn, alder o.lign. må siges at være løst efter formålet. 
De punkter , hvor dette derimod ikke er tilfældet, er de punkter, 
hvor de indsamlede oplysninger er b~seret på de domfældtes egne 
oplysninger som fx boµ:ia l og erhverv. Her bliver kil dematerinlets 
oplysninger så usikre, at der må tages en del forbBhold , der for= 
ringer resultateto ResultAterne er alligevel medtaget her netop 
for 8t gøre op:m:erksom på dette forhold. De domfældtes forhold 
til den offent l ige forsorg må også vurderes til at være ti l = 
fr edsstillende løst efter formålet, så bort set fra nogle en= 
kelte aspekter, må undersøgelsens formål siges at være l øst til= 
fredsstillende udfra mine intentionero 

Sammenfatt ende om kriminal itetens omfang og udvikling , må 
det konstateres, at kriminaliteten i perioden hverken er for= 
uroligende stigende eller sensationelt fal dendeø Der sker et 
par vældige stigninger i perioden, men disse udjævnes igen eft er 
et par års forløbft !"ærkværdigvis medfører den økonomiske krise 
i begyndelsen af 1930'erne med høj arbejdsl øshed, ikke nogen 
voldsom stigning i kriminalitet en, hvilket man kunne hRve von~ 
t eto Først et p~r år efter krisens kulmination stiger krimina= 
l iteten, men ikke voldsomtø En medvirkende f Rktor til dett e for= 
hold k~n være den omstændighed, at der netop pr. l. janu~r 1933 
trådte en ny straffelov i kraft . Denne lov var allerede offent= 
liggjort i 1930, og de dømmende myndigheder har måske været 
noget tilbageholdende de sidst e par år under den tidliger e 
straffel ov i erkendelse af den nye lovs mere liberale tendenser. 
Dette forhold er bevist i denne undersøgel se vedrørende betl eri 
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og løsgængerio 
Sammenfattende om undersøgelserne omkring de forskellige as~ 

pek:bre blandt de domfæl dte , må det nole erkendes, at de domfældte 
i stor udstrækning står, som det samfundet betragter som "tRber e " 
i en del f orholdø Denne undersøgel se har vist - på mere eller 
mindre overbevis ende måde - at de domfældte i stor udstrækning 
havde de dårligste job o Desværre har det ikke været muligt at 
inddrage arbejdsløshedsforholdet o Det er ligel edes de domfældte , 
der bor i de boligkvarterer, der består af de ældste og dårligste 
boligmasser - og dermed jo nok også den billigste o Sidstnævnte 
forhold hænger sRmmen med den meget store procent af domfældte, 
der modtager socialhjælpo På det samlede materiale ligger tallet 
på omkring 75 %. 

Det er ikke muligt på grundlag af nærværende undersøgelse 
~t konkludere , h:vad der er årsag og virkning til disse forholdo 
En sådan konstatering ville kræve en mere personrett et undersø= 
gel se modsat denne , hvor der· er lagt vægt på den etetietieke 
fremstilling, der netop udenærker sig ved ikke at t age hensyn 
til individuelle tilfældighedero 
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60 Kilde- og litteraturfort e~nelse . ------.:.:i......:::.-. - - . ---
A) Utrykt_~~~~r~le. 

Rigsarkivet (RA:.2. 

Det statis tiske Departements arkiv. Summarisk oversigt over antal 
forr ethingcr i r et skredsen e 1921-1960, 1 pk. 

Landsarkivet for JiYn_.Cl:AO) 

1) O~;!:Me_l{_øbstads politi~rs arkivo 
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Straffeakter 1921- 39 , 199 pk. 
Aktfortegnels er 1913-1940, 4 bd. 
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Dombøger 1919- 41, 9 bd. 

Retsbøger 1919-40 , 40 bdo 

Retslister 1919-41, 11 bd. 
3) Odens~ komrnunctl e arldv, soci~lvæsenct. 

Fattigsager 1869-1933, 601 pk. 
Hovedbøger I ca. 1867-1900, 16 bd. 
Hovedbøger II cA. 1890-1933, 33 bd. 
Hovedbøger III 1930-1933 , 13 bdo 
Register til personhovedbøgerne til 1933, 1 bdo 

Navner egistrant 1901-33 , 2 bd. 
NFJ.Vn€r egistrant til OD- numre 1933-1950, 5 bd. 
OD- r egnskabskort 1933- 1950 , 316 pk. 

Odense kommunes folker egi sters arkiv. 
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B) Trykt materia l e. 
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1896 , 1924, 1925, 1926 , 1932, 1933 og 1939. 
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4 , 51 ,1 - 4 ,63 ,1 - 4,76,1 - 4, 86,2 - 4 ,100,2 - 4,105 ,1 -
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Dansk tidsskriftindex 1915-november 1978. Kbha 
Erichs en & Krarup: Dansk historisk Bibliografi indtil Udgangen 
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Gyldendels leksikon bda 4, Kbh. 1977 a 
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i Danmark lo April 1929. Kbh. 1929. 
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Soci alministeriet (udgo) : Socialreformen med Notero Kbh. 1933. 
Uddrag af Odens e ByrAds Forhandlinger 1924/25-1939/400 

4) Litteratur. 
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Kbho 
SM : Sociologiske meddel el ser. Kbh" 
JU : Juristena Kbha 
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Verdenskrigen. JU 19350 
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