
Muligheden for at få  en tilstræ kkelig
kost er en af de mest betydende faktorer for at
opretholde et sundt helbred. Vigtige næ rings-
stoffer indgå r i kroppens mange funktioner,
til væ kst og vedligehold. En korrekt kost bi-
drager med et velafbalanceret næ ringsstofind-
hold. Begrebet “fejlernæ ring” dæ kker over
en så vel for lav som for hø j næ ringsstof-
tilfø rsel.1

I dag udgø r udgifterne til fø devarer kun en
mindre del af en gennemsnitsfamilies samlede
ø konomiske rå derum.2 Fø devaresortimentet
har ekspanderet kraftigt og vi har mulighed
for at kø be et bredt udvalg af friske fø deva-
rer hele å ret. Det er forhold, som stiller os
langt bedre end for 100 å r siden, hvor fø den
udgjorde en tung post på  budgettet for man-
ge arbejderfamilier. Isæ r var bø rnerige fami-
lier hå rdt spæ ndt for, selvom manden havde
fast indkomst og kone og bø rn kunne supple-
re indtæ gten ved arbejde for fremmede.3 Der-
udover var kosten langt hen ad vejen sæ son-
bestemt og det var tilgæ ngeligheden af man-
ge vigtige vitaminer dermed også .

Omkring å rhundredeskiftet (1900) blev de
fø rste spadestik taget til det velfæ rdssam-
fund, vi kender i dag med vedtagelse af soci-
allove af forskellig art, ved ekspansion af
sundhedssektoren og ø get ø konomisk bistand
til æ ldre og svage.4 Samfundet oplevede sam-
let set en reallø nsfremgang som fø lge af sti-
gende lø nninger og faldende fø devarepriser.
Landarbejdernes og de ufaglæ rtes forhold
forandrede sig også , men forbedringerne var
langt svagere og slog fø rst igennem senere.5

På  den ernæ ringsvidenskabelige front
fø rte de forskellige opdagelser og opfindelser
i slutningen af 1800-tallet til en stø rre viden-
skabelig forstå else af kostens sammensæ t-
ning af næ ringsstoffer og deres nø dvendig-
hed for opretholdelse af organismen. Oplys-
ningerne blev bl.a. brugt som retningslinje ved
vurdering af fattiglemmernes kost på  landets
fattiggå rde. Nu kunne man på  et mere ens-
artet grundlag vurdere kosten og eventuelt ar-
gumentere for en æ ndret kost. Blandt de
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væ sentligste personer var Christian Jü r-
gensen (1846-1927), som udgav “Grafisk
fremstilling af de menneskelige fø demidlers
og nogle spisers kemiske sammensæ tning” i
1888, der blev brugt som vejledning for flere
af fattiggå rdenes spisereglementer. Samme
å r udgav han “Mad og drikke”. Senere kom
læ ge og ernæ ringsforsker Mikkel Hindhede
(1862-1945) på  banen. Han blev kendt for
sin agitation for en næ sten vegetarisk og i
ø vrigt noget mere spartansk kost i forhold til
den gæ ngse holdning.6

Konkrete undersø gelser har på vist for-
skelle i fysik og i sygelighed mellem forskel-
lige grupper i samfundet.7 I datiden havde
man imidlertid ikke den viden og de hjæ lpe-
midler, vi har i dag, hvorfor man i flere tilfæ l-
de givetvis har overset eller ikke har kunnet
på vise en eventuel kobling mellem kostens
indhold af specifikke næ ringsstoffer og
på virkning af sundhedstilstanden. Senere har
flere berø rt spø rgsmå let om landarbejdernes
ernæ rings- og sundhedsforhold om end mere
perifert og ikke som egentligt hovedtema.
Desuden har fokus væ ret rettet mod de tre ho-
vednæ ringsstoffer: Kulhydrater, proteiner og
fedtstoffer, hvor spø rgsmå let om isæ r ko-
stens energiindhold har domineret. En undta-
gelse er historikeren Peter Riismø ller (1905-
1973), der med sin bog “Sultegræ nsen” fra
1966 behandlede landarbejdernes kå r i å rti-
erne omkring 1900 med sæ rlig væ gt på  er-
næ ringsforholdene og de fysiske konsekven-
ser af fejlernæ ring. 

De senere å rtiers ø gede interesse for kost
og sundhed har fø rt til nogen forskning på
det kosthistoriske områ de herhjemme, herun-
der af små kå rsfolk kost og ernæ ring. Af ak-
tuel litteratur må  bla. næ vnes antologien
“Kost og spisevaner i 1800-tallet” fra 2010,
redigeret af Ole Hyldtoft, som er den fø rste af
fire udgivelser med afsæ t i forskningsprojek-
tet “Mad, drikke og tobak i det 19. å rhundre-
de. Forbrugsmø nstre, kultur og diskurser”.

Artiklen her kan anskues som et lille selv-
stæ ndigt bidrag i ræ kken af kost- og socialhi-
storiske undersø gelser. Analysen af og kob-
lingen mellem kost- og helbredshistorie og

moderne ernæ ringsforskning kan ses som et
pionerprojekt, der så  vidt vides ikke er fore-
taget tidligere. Formå let med projektet var at
forsø ge at klarlæ gge en eventuel forbindelse
mellem landarbejdernes ernæ ringssituation
og deres helbred og fysik.

Anvendt litteratur
Kostanalyse
Materialet, som bidrager med talmateriale til
kostanalysen, stammer fra tre husholdnings-
undersø gelser, som blev foretaget i å rtierne
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omkring 1900. Formå let med husholdnings-
undersø gelserne var, at finde frem til arbej-
derfamiliernes ø konomiske rå derum og hvad
det blev brugt til. Indtæ gter og udgifter skulle
fø res nø jagtigt og forbruget af de enkelte va-
rer skrives ned i detaljer. Oplysninger herfra
om fø devareforbruget er blevet analyseret i
kostprogrammet DanKost 3000, hvis resulta-
ter fø lgende er blevet vurderet ud fra Nordi-
ske Næ ringsstofanbefalinger 2004. 

Den tidligste af de tre husholdningsunder-
sø gelser blev foretaget på  privat initiativ af
læ gen Theodor Sø rensen, som ville klar-
læ gge arbejdernes kå r i Hobro og på  Ho-
broegnen, hvor han praktiserede. Hans incita-
ment for projektet var utilfredshed med Inden-
rigsministeriets undersø gelse fra 1872: “Op-
lysninger om arbejdernes ø konomiske vilkå r
i kongeriget Danmark i å ret 1872”, som han
anså  for væ rende mangelfuld.8 Th. Sø ren-
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sens offentliggjorde sine resultater i “Et Bi-
drag til Belysning af Kjø bstadsarbeideres Vil-
kaar” 1880 og “Markaarbeideres Vilkaar i
jyske Hedeamter” 1881, genoptrykt i det sam-
lede væ rk: “Socialstatistiske Undersø gelser”
fra 1881. 

Man kan diskutere om familierne i under-
sø gelsen var repræ sentative for henholdsvis
land- og kø bstadsarbejdere. Familierne blev
specifikt valgt ud og efterfø lgende sorteredes
besvarelserne pga. fejlagtig eller utilstræ kke-
lig information. De tiloversblevne regnskaber
ville da givetvis stamme fra forholdsvis res-
sourcestæ rke familier med evner og overskud
til at fø re listerne korrekt. Derfor må  det bil-
lede, der tegner sig af landarbejdernes forhold
i Th. Sø rensens undersø gelser se bedre ud,
end det, sandsynligvis, i realiteten gjorde for
mange. 

De fø lgende to officielle undersø gelser af
danske arbejderfamiliers forbrug fra 1897 og
1909 blev gennemfø rt af Statens Statistiske
Bureau. Hen mod slutningen af 1800-tallet
medfø rte en ø get interesse for de sociale
spø rgsmå l, af politiske eller humanistiske
å rsager, et behov for at kunne lovgive på
områ det. Det var imidlertid nø dvendigt at
have fakta at stø tte sig til, hvilket ikke eksi-
sterede i næ vnevæ rdigt omfang på  da-
væ rende tidspunkt. Oplysningerne fra de to
undersø gelser fremkom ved husholdnings-
regnskaber fø rt af egnede familier fra uge til
uge gennem et å r. Imidlertid var inddelingen
af arbejderne ikke ens i de to undersø gelser,
hvorfor man ikke direkte kan sammenligne re-
sultaterne. I 1897 blev forbruget udregnet som
et gennemsnit for i alt 201 landarbejderfamili-
er hh. fra Øerne og Jylland. I 1909 blev forbru-
get beregnet for 65 landarbejderfamilier og 60
landhå ndvæ rkerfamilier på  landsplan.9

Ud over Indenrigsministeriets undersø gel-
se fra 1872, hø rer de tre husholdningsunder-
sø gelser til de tidligste, vi har af landarbejde-
re herhjemme. Derefter foretoges gennem
å rene flere undersø gelser.10 De officielle un-
dersø gelser herhjemme var relativt få  og
blev sat i væ rk sent i forhold til udlandet,
hvor man var læ ngere fremme. Lignende un-

dersø gelser var allerede blevet gennemfø rt
fra slutningen af 1700tallet i England og snart
efter også  i Frankrig og Tyskland.11

Medicinalindberetninger
Til et overblik over sygeligheden i de forskel-
lige egne af landet bidrager medicinalindbe-
retningerne fra perioden. Læ gernes indberet-
ninger giver en helhedsvurdering af den re-
spektive lokalbefolknings almene helbredstil-
stand og sygdomstilfæ lde. Læ gerne havde
deres daglige gang og virke i miljø et og hav-
de derfor mulighed for at danne sig et indtryk
af de generelle sundhedsforhold, selvom
må ske kun en mindre del af befolkningen var
deres egentlige patienter. Benyttelse af medi-
cinalindberetningerne som kilde kræ ver na-
turligvis visse forbehold. Læ gerne havde
må ske stø rre fokus på  enkelte sygdomme
eller sygdomsbehandlinger i nogle perioder
frem for andre som fø lge af nye medicinske
opdagelser, en ø get viden og forstå else in-
denfor visse områ der, på virkning fra kolle-
ger herhjemme eller i udlandet og lignende.
Derved vil forekomsten af tilfæ lde for en spe-
cifik sygdom/sygdomsgruppe virke hø jere
end tidligere. Et praktisk problem var desu-
den, at det langt fra var alle syge, der sø gte
læ gehjæ lp, hvorved det faktiske antal af syge
kan have væ ret endog langt hø jere end det,
den på gæ ldende læ ge havde noteret. Då rli-
ge hø stå r, eller andre faktorer med indflydel-
se på  ø konomien, kunne aflæ ses direkte i
sygdomsstatistikken ved en lavere læ gesø g-
ning.12

Antropologiske undersøgelser 
Langtidseffekterne ved fejlernæ ring i stø rre
eller mindre udstræ kning kan manifestere sig
fysiologisk ved bl.a. reduceret væ kst og en
ø get sygelighed. Flere samtidige antropologi-
ske undersø gelser, foretaget i privat eller of-
fentlig regi danner grundlag for en vurdering
af kostens indflydelse på  isæ r den fysisk ud-
vikling. 

Til vurdering af bø rnenes fysik i skolealde-
ren behandles forskellige undersø gelser med
henblik på  at lokalisere en eventuel differen-
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ce mellem landarbejderbø rn og gå rdmands-
bø rn, der kan tilskrives forskelle i opvæ ks-
ten, isæ r med relation til ernæ ringen. Det
drejer sig om læ gen K. Nommels under-
sø gelse af skolebø rn på  den fynske Sdr.
Brobyegn 1881-1882; en landsdæ kkende, of-
ficiel undersø gelse af sko-lebø rn i 1883-
1884 foretaget af en kommis- sion, der var
nedsat til “Undersø gelse af Sko-lehygiejnen”
samt læ gen S.H. Rambusch’ må linger af
skolebø rn fra 20 midtjyske skoler i vinteren
1906-07. I denne artikel gennemgå s de to
fø rste.13

For unge og voksne mæ nd giver sessions-
protokollerne et statistisk godt materiale og en
nyttig viden om, hvorvidt det genetiske poten-
tiale blev nå et ved voksenalderen eller, om
en mangelfuld kost i barneå rene kan have
medfø rt en permanent reduceret væ kst. Tre
kilder indgå r her: Macheprang De værne-
pligtiges højde i Danmark, 1907, S. Hansen
Om legemshøjde og legemsvægt, 1912 og
Wester-gaard Undersøgelse over legemshøj-
den i Danmark, 1911 (1912).14

Landbefolkning
I perioden 1880-1911 voksende befolknings-
tallet med 40% fra 1.970.000 til 2.760.000
mennesker, hvilket var en fortsæ ttelse af den
voldsomme befolkningsekspansion, som hav-
de fundet sted siden begyndelsen af 1800-tal-
let.15 Tilvæ ksten var ikke næ r så  hø j på
landet som i byerne, idet der skete en stadig
vandring fra land til by af isæ r unge menne-
sker, som ø nskede at arbejde indenfor de
mange byerhverv, den voksende industrialise-
ring fø rte med sig.16 Hovedparten af befolk-
ningen levede og arbejdede på  landet, men
andelen faldt fra at udgø re 72% af befolknin-
gen i 1880 til knap 60% i 1911.17 Hovedpar-
ten af landbefolkningen udgjordes af landar-
bejdere og deres familier.18 Betegnelsen er
imidlertid bred og omfatter stort set alle, som
var beskæ ftiget indenfor landbruget, og som
ikke var bø nder. Differentieringen mellem
landarbejdere og bø nder var i flere tilfæ lde
hå rfin; nogle bø nderbrug var ganske små

og kunne ligne stø rre husmandsbrug.19 I ar-
tiklen er fokus rettet mod voksne landarbejde-
re med egen husstand, hvor hovedforsø rgeren
havde et lø narbejde, som var af ø konomisk
nø dvendighed for familien.

Leveomkostninger
Fø devareudgiftens procentvise andel af det
samlede privatforbrug var i 1880 angiveligt
omkring 51%. For en landarbejderfamilie
kunne andelen væ re endog væ sentlig hø je-
re.20 I 1897 foretog man en officiel forbrugs-
undersø gelse blandt arbejdere i landdistrikter-
ne.21 Her fandt man frem til, at udgiften til
fø devarer i gennemsnit androg 56,17% af de
samlede udgifter. I denne gruppe var inklude-
ret en del landhå ndvæ rkere og da de typisk
havde et lidt stø rre ø konomisk rå derum, vil
den procentvise udgift til fø devarer reelt have
væ ret hø jere for landarbejderne. Dermed var
landarbejdernes fø devareudgifter fortsat tæ t
på  den ofte benyttede græ nse på  60%, som
karakteriserer “meget trykkende kå r”.22 Un-
dersø gelsen blev gentaget i 1909. For dagle-
jere og arbejdsmæ nd udgjorde posten til fø -
devarer i gennemsnit 60,1% af alle udgifter.
Fø devareudgifterne udgjorde 56,3% for hus-
mæ nd.23 De generelle tendenser i samfundet
tydede på  en reallø nsfremgang, som med-
fø rte en begyndende omlæ gning af privatfor-
bruget.24 Den gunstige udvikling skyldtes sti-
gende lø nninger og faldende fø devarepri-
ser.25 Trods lø nstigninger og faldende fø de-
varepriser brugte landarbejderne dog fortsat
så  meget af indtæ gten på  fø devarer, at det
tyder på , at de stadig levede under meget fat-
tige og ugunstige kå r. Husmæ ndene havde et
mindre forspring i forhold til daglejere og ar-
bejdsmæ nd, hvilket må  skyldes en vis pro-
duktion af fø devarer på  egen jord. Fø deva-
rerne kunne enten indgå  i husholdningen til
produktionspris og/ eller sæ lges med fortjene-
ste.26 Ifø lge S.Å. Hansen var fremgangen da
også  stø rst for de bedre stillede og de fag-
læ rte. Landarbejderne og de ufaglæ rte så  ud
til at sakke agterud med en lavere reallø ns-
fremgang.27
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Overordnet var udgiftsandelen til fø deva-
rer faldende, og samtidig skete der en stigning
i forbruget af andre varer og ydelser. Også
sammensæ tningen af fø devarer æ ndrede sig
generelt. Der skete en forskydning mod en
hø jere andel af animalske fø devarer.28 På
baggrund af materialet benyttet ved næ rings-
stofanalysen viste det sig, at andelen af ani-
malske fø devarer i 1879/1880 kun gennem-
snitligt androg 30-40% for bå de husmæ nd
med jord, arbejdsmæ nd og svende fra Hobro.
I 1897 udgjorde andelen af animalske fø deva-
rer i kosten 37,6% for landarbejderne på  Øer-
ne og 46,7% af landarbejderne i Jylland (på
grund af et hø jt mæ lkeforbrug). En generel
stigning i forbruget på  landsplan kan derfor
væ re forekommet i denne periode. I 1909 var
den gennemsnitlige animalske andel 38,7%
for landarbejderne under é t og for landhå nd-
væ rkere 41,9%. Selvom der kunne spores en
fremgang, udgjorde animalske fø devarer sta-
dig væ sentligt mindre end gennemsnittet for
hele befolkningen.29

Landbokost
Endnu i begyndelsen af 1880-erne levede de
fleste på  landet af egnens produkter. Kosten
bestod i reglen af groft rugbrø d, kartofler,
mæ lkemad, kå l, æ rter og salt flæ sk, kø d og
fisk. Dertil drak man hjemmebrygget, tyndt ø l
og kaffe (med erstatning). Kø det blev konser-
veret ved saltning og blev somme tider rø get.
Fersk kø d spiste man sjæ ldent og som regel i
forbindelse med efterå rsslagtningen. Herud-
over havde man fjerkræ  og må ske nogle få r,
som kunne levere æ g og lidt fersk kø d ind-
imellem, med mindre, at produkterne blev
solgt.30 Havde man lidt jord, var muligheden
der for at dyrke frugt og grø nt. En af de vig-
tigste afgrø der var grø nkå len, som kan tå le
frost og derfor stå  ude hele vinteren. Grø n-
kå l har et hø jt indhold af det livsnø dvendige
C-vitamin, som isæ r findes i frisk frugt og
grø nt. Hen på  vinteren og i de fø rste fo-
rå rsmå neder kunne grø nkå len væ re det
eneste friske grø nt man havde til rå dighed
og dermed væ re det eneste, som kunne holde
skø rbugen fra dø ren.31
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Andelen af de enkelte fø demidler kunne
imidlertid variere en del afhæ ngig af, om man
var bonde eller landarbejder. Det er karakteri-
stisk, at kostens sammensæ tning æ ndrede sig
i takt med indkomsten. Generelt betø d fal-
dende indtæ gt et stigende forbrug af kornpro-
dukter og et lavere forbrug af animalske pro-
dukter, frugt og grø nt. Af husholdningsregn-
skaberne fra 1879/1880 kan man se, at hver-
ken husmæ nd eller arbejdsmæ nd konsumere-
de oksekø d, og at mæ ngden af svinekø d kun
udgjorde en ganske lille del af deres kost. Til
gengæ ld fyldte rugbrø d og kartofler langt det
meste af tallerkenen.

En af de mange nye og revolutionerende
tiltag var andelsmejeriernes fremkomst i star-
ten af 1880-erne. Gennem disse kooperativer
kunne bø nderne producere smø r med salg for
ø je, som kvalitetsmæ ssigt kunne nå  herre-
gå r-denes niveau. Andelsmejerierne betø d
ø konomisk fremgang for bø nderne, men
samtidig også , at bø nderne leverede al den
mæ lk til mejerierne, de kunne producere,
undtaget til eget forbrug, hvorfor landarbej-
derne, der fø rhen kunne få  eller kø be mæ l-
ken billigt, nu må tte nø jes med den kalorie-
fattige skummetmæ lk.32 Anvendelsen af
mæ lk fortsatte, men mange mæ lkeretter gled
efterhå nden ud til fordel for “tø rkost” . Visse
steder blev knapheden på  mæ lk imø degå et
ved opstart af gedehold. Gedehold blev flere
steder vigtige for landarbejdere, da gederne
var billige i drift. De kunne græ sse i tø jr i ra-
batterne og derfor holdes af familier uden
jord.33 I kø lvandet på  andelsmejerierne duk-
kede margarinen op som et prisbilligt alterna-
tiv til det gode men dyre smø r.34 Den var en
ny type fedtstof, som introduceredes i starten
af 1880erne og blev inden læ nge det foretruk-
ne fedtstof med en hastigt voksende markeds-
andel.35

Forarbejdningen af rå varer foregik hoved-
sageligt i hjemmet, men det æ ndrede sig mere
og mere i lø bet af 1880’erne og 90’erne. Den
stigende professionalisering af fø devareforar-
bejdningen medfø rte, at hjemmefremstilling
på  flere områ der efterhå nden blev helt el-
ler delvist afviklet til fordel for industrifrem-

stillede produkter. Kostens sammensæ tning
og indhold forandrede sig også .36 Flere ste-
der fortsatte gå rdmæ ndene med at spise,
hvad de havde gjort fø rhen, suppleret af et
stø rre konsum af hvedebrø d og sukker og
nye produkter som margarine.37

Landarbejdernes kost bestod mange steder
hovedsageligt af kartofler, rugbrø d, kaffe og
eventuelt centrifugemæ lk. Desuden lidt
flæ sk, må ske lidt saltede sild, tyndt ø l og
margarine eller fedt. Distriktslæ gen i Hal-
lund, Ringberg, mente i 1892, at fø den på
landet næ ppe var blevet bedre. Han havde ob-
serveret, at jo fattigere folk var, des stø rre rol-
le spillede rugbrø d, kartofler, fedt, margarine
(og kaffe) og des mindre rolle spillede mæ lk,
flæ sk og kø d.38 Det samme var tilfæ ldet for
landarbejderfamilierne i distriktslæ ge Dreyers
områ de i 1897. Fø devarer som kartofler,
centrifugemæ lk, margarine, amerikansk svi-
nefedt, flæ sk og lignende fik efterhå nden
stø rre og stø rre betydning for familierne. Til-
lige de billige dele fra kreaturer som hoved,
hals, lunge og lever. Ofte var dyrene selvdø de
eller tuberkulø se. Yderligere forekom det
ham, at gavmildheden mod sognets fattige på
landet var blevet ind-skræ nket, idet der efter-
hå nden uddeltes mindre sul til de træ ngen-
de.39

Kost og krop
Kroppen har brug for en kontinuerlig tilfø rsel
af forskellige næ ringsstoffer fra kosten for at
fungere optimalt. En korrekt kost er isæ r
nø dvendig ved graviditet og ved amning, til
bø rn under tre å r, da de vokser meget, samt
under sygdom. Næ ringsstofferne er inddelt i
henholdsvist makro- og mikronæ ringsstoffer
afhæ ngig af, hvor stor en mæ ngde kroppen
har brug for.40

Kulhydrat, protein og fedt udgø r de tre
næ ringsstofgrupper, som vi skal have mest af.
Den stø rste mæ ngde omdannes til energi,
som bruges ved de forskellige stofskiftepro-
cesser som muskelarbejde, temperaturregule-
ring, vejrtræ kning, kredslø b og stoftransport.
Derudover frigives der ved nedbrydning for-
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skellige stoffer, som kroppen bruger til vedli-
gehold og ved opbygning af cellerne.

Vitaminer og mineraler udgø r en meget lil-
le del af den fø demæ ngde, vi indtager, men
er ikke desto mindre livsnø dvendige. Nogle
af vitaminerne lagres i kroppen og frigives
lø bende, mens andre helst skal tilfø res dag-
ligt. Flere vitaminer og mineraler indgå r i en
sy-nergi med hinanden, dvs. at optagelsen af
et stof kan virke gunstigt på  optagelsen af et
andet eller have den modsatte effekt.41

Man kender endnu ikke kroppens behov for
alle vitaminer og mineraler.42 Ved kostbereg-
ninger ser man som regel kun på  nogle af de
essentielle (livsnø dvendige) næ ringsstoffer
nemlig de fedtoplø selige vitaminer: A, D og
E, de vandoplø selige vitaminer: B1, B2 og C
samt på  mineralerne calcium og jern. Mangel
på  et eller flere næ ringsstoffer over en korte-
re eller læ ngere periode kan resultere i invali-
derende mangelsygdomme reduceret væ kst
og i yderste konsekvens væ re dø delig.43

Beregninger af næ ringsstoffernes sandsyn-
lige forekomst og mæ ngde i kosten på  denne
tid danner baggrund for den videre vurdering,
hvis hovedformå l er at finde ud af, om ind-
holdet af næ ringsstoffer ville kunne have ho-
noreret kroppens krav til samme.44 Reference-
væ rdierne er mindstevæ rdier fra Nordiske
Næ -ringsstofanbefalinger 2004 og repræ sen-
terer det laveste daglige indtag af et næ rings-
stof, som organismen må  have tilfø rt for at
kunne fungere. Mindstevæ rdierne er som re-
gel lavere end det anbefalede daglige indtag.
Ved langvarige indtag under denne græ nse, er
der en forø get risiko for at udvikle mangel-
symptomer.45 Udregning af kostens næ rings-
mæ ssige sammensæ tning vil kun give et
stø rre billede og er ikke en eksakt facitliste.
Forskellige parametre har influeret på
næ ringsstofindholdet. F.eks. har fø demidler-
ne generelt væ ret langt mindre standardisere-
de, end de er i dag. Hø st/slagtetidspunkt, sor-
ter/racer, sæ sonmæ ssige variationer, det en-
kelte væ kstå r, konserverings- og tilbered-
ningsmetoder med mere har betydning for fø -
devarernes indhold og sammensæ tning af for-
skellige næ ringsstoffer.

Arbejdere, i Hobro og 
på Hobroegnen 1879/1880
Overordnet bestod fø den i og omkring Hobro i
1879/1880 i det væ sentligste af kartofler, rug-
brø d og mæ lk. Æg stå r ikke opfø rt på  hus-
holdningslisterne, og ost og fisk kun i nogle
få  tilfæ lde. Den stø rste forskel i kosten,
blandt de faglæ rte svende og fabriksarbejderen
i forhold til husmæ ndene og arbejdsmæ ndene,
var indholdet af fersk kø d og fisk. Samlet set
konsumerede de tre faglæ rte hå ndvæ rkere
næ sten dobbelt så  meget kø d, som de ø vri-
ge. Desuden var andelen af de ø vrige “gode”
produkter som smø r, flæ sk med videre gene-
relt hø jere hos den fø rste gruppe. Den store
mæ ngde kartofler har imidlertid bidraget posi-
tivt til kostens indhold af C-vitamin.

Generelt er det noget vanskeligere at give
en vurdering af kostens næ ringsindhold, de
steder hvor ø vrige faktorer så som havebrug
optræ der uden mæ ngdeangivelse og typebe-
skrivelse.

Energimæ ssigt ser det ud som om, at man i
store træ k har få et basalstofskiftet dæ kket
samt haft et mindre energimæ ssigt overskud
til lettere arbejde. Da manden i flere tilfæ lde
fik kosten på  arbejdet, ville hans krav til
energitilfø rsel muligvis væ re blevet opfyldt.
Overordnet var tilfø rslen af vitaminer og mi-
neraler gennem kosten ikke optimal i henhold
til vore dages anbefalinger. For de fedtoplø s-
elige vitaminer har man i bedste fald balance-
ret på  græ nsen af minimumsvæ rdierne, men
indholdet var i mange tilfæ lde lavere for et
eller flere af vitaminerne. Det skyldes hoved-
sageligt, at de fø dekilder, som har et hø jt ind-
hold af vitaminerne, ikke indgik eller indgik i
en for lille mæ ngde i kosten. Behovet for de
ø vrige vitaminer og mineraler kan have
væ ret rimeligt dæ kket ud fra de oplysninger,
som danner baggrund for beregningerne. Risi-
koen for potentiel mangel på  et eller flere
næ ringsstoffer har sandsynligvis væ ret til
stede. Det har væ ret sæ rligt problematisk at
få  tilstræ kkeligt af de vandoplø selige vita-
miner hen på  vinteren og fø rst på  forå ret,
nå r frugt og grø nt var sluppet op og de nye
friske skud endnu ikke havde vist sig.
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Figur 1. 
Beregningseksempel for
kosten hos en husmands-
familie på Hobroegnen
omkring 1880. 

Til højre for: 
Liste over opgjorte 
fødevarer. 

Nederst: 
Udregning af kostens 
næsringsstofindhold. 
Kilde: T. Jensen, 2010, bilag.



Sandsynligvis er de opfø rte fø devarer ikke
de eneste, familierne har konsumeret i lø bet
af å ret. De angiveligt konsumerede ekstra
fø devarer må  dog have udgjort et mindre
supplement, da det fremgå r tydeligt af lister-
ne, om familien f.eks. havde modtaget gaver.
Det giver anledning til at tro, at det billede
man få r her på  grundlag af næ ringsstofbe-
regningerne, i det store og hele kan have
væ ret dagligdagen for mange. 

Landarbejdere 1897
Kosten domineredes af rugbrø d og kartofler,
som sammen med gryn og mel for landarbej-
derne på  Øerne udgjorde knap 78% af fø den
(fraregnet drikke) og knap 49% inklusive
drikke. De animalske fø devareprodukter ud-
gjorde cirka 38% af det samlede fø deindtag
(eksklusive fisk) heraf kø d med 5,3%, frugt
og grø nt 0,6% og resten, godt 12%, udgjordes
af ø l, margarine, fisk og sukker.46 I Jylland
udgjorde kornprodukter samt kartofler knap
45% af det samlede fø deindtag og cirka 79%
fraregnet drikke. De animalske fø devarer fra-
regnet fisk udgjorde omtrent 47% af det sam-
lede fø deindtag, heraf kø d med 3,9%. Ande-
len af frugt og grø nt var også  meget lav i
Jylland med cirka 0,5%. De resterende 7,5%
udgjordes af ø l, margarine, fisk og sukker.
Restandelen til sidstnæ vnte fø demidler var
så ledes lidt hø jere på  Øerne, hvor andelen af
ø l var dobbelt så  stor som i Jylland.

Kostens indhold af kulhydrater var fortsat
hø jt. Kulhydraterne kom overvejende fra de
grove kornprodukter samt kartofler. Andelen
af frugt og grø nt var lav, hvilket til dels kan
skyldes, at man må ske ikke havde opfø rt
den reelt forbrugte mæ ngde.47 Selvom ande-
len af animalske produkter samlet set var
hø jere for landarbejderne i Jylland end på
Øerne, skyldes det ikke, at indtaget af kø d var
hø jere. Årsagen var udelukkende et indtag af
mæ lk, som var flere hundrede gram hø jere
per enhed i Jylland end på  Øerne, hvilket af-
spejler antallet af malkekvæ g, som var hø jere
i Jylland bå de absolut og per indbygger.48

Af den direkte tilfø rte samlede fedtstof-

mæ ngde udgjorde margarine cirka 44% på
Øerne og 54% i Jylland. Margarinen havde
slå et sig overbevisende fast som den mest
benyttede fedtstofkilde på  dette tidspunkt,
hvilket hæ nger sammen med prisen, der gjor-
de den til et billigt alternativ. I Jylland var for-
bruget 10% hø jere end på  Øerne, hvortil
kom, at man i Jylland fik ekstra mæ lkefedt
primæ rt fra sø dmæ lken.49 Ved en overordnet
sammenligning fra 1879/1880 til 1897, ser det
ud til, at margarinen ikke udelukkende blev
tilfø rt på  smø rrets bekostning, men også
på  fedtets. Den samlede andel af tilfø rte
fedtstoffer synes generelt forø get med flere
gram. Man har altså  ikke formindsket forbru-
get af smø r og fedt med samme mæ ngde,
som man har tilfø rt margarine. 

Kostens energiindhold lå  på  henholdsvis
cirka 12.100 kJ (Øerne) og 14.000 kJ (Jylland)
med et indhold af vitaminer og mineraler, der
befandt sig over minimumsgræ nsen.50 Med
hensyn til vitaminer, var det fortsat de fedtop-
lø selige vitaminer, som kosten sandsynligvis
har manglet i tilstræ kkelig mæ ngde. 

Landarbejdere 1909
Sammenligningsgrundlaget med denne under-
sø gelse, undersø gelsen fra 1897, er noget
forskellig, da opdelingen af befolkningen er
foregå et på  en anden må de. Med de forbe-
hold der nu må  tages, fremgå r det, at ande-
len af rugbrø d var faldet. Andelen af gryn var
til gengæ ld ø get, hvorfor den samlede andel
af korn- og brø dprodukter og kartofler var
faldet fra at udgø re knap 78-79% af det sam-
lede fø deindtag minus drikke for Øerne og
Jylland i 1897 til at udgø re knap 72% for lan-
darbejderne i 1909. Samtidig var der sket en
generel ø gning af kø dforbruget til omtrent
det dobbelte for landarbejderfamilierne. Desu-
den var forbruget af margarine ø get, mens
forbruget af smø r og fedt befandt sig på  no-
genlunde samme niveau. Det hø jere forbrug
af kø d og det lavere indhold af de billige fø -
devarer: Brø d, gryn og kartofler, kan tolkes
som en fø lge af de forbedrede ø konomiske
forhold. Samlet set har det betydet et energi-
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indhold i kosten på  rundt regnet 14.300 kJ
for landarbejderne.51 Den opgjorte andel af
frugt og grø nt var langt hø jere i 1909 end i
1897, hvilket Bjø rum og Heiberg mente til
dels kunne skyldes, at regnskaberne var bedre
fø rt i 1909.52 Må ske fordi man tidligere ikke
regnede alle havesager for egentlig mad, men
kun de, der mæ ttede og/eller blev spist i
stø rre mæ ngder. 

Indholdet af vitaminer og mineraler i ko-
sten så  ud til at have ligget over den nedre
græ nse. Undtaget er B1-vitamin, der har
væ ret lige i underkanten og behovet for D-
vitamin, som kosten fortsat ikke har kunnet
dæ kke. For nogle vitaminer så  det endda ud
som om, at den daglige anbefalede mæ ngde
var nå et.53

Vækst og udvikling
En befolknings legemshø jde for en bestemt
periode i historien er interessant og i mange
sammenhæ nge en god indikator for levevil-
kå rene i et samfund. Som tidligere næ vnt er
korrekt ernæ ring ganske afgø rende for en op-
timal udvikling af kroppen, herunder legems-
hø jden. Derudover spiller genetik og ø vrige
levevilkå r ind. Generelt er legemshø jden be-
stemt af 90% genetiske og 10% miljø bestem-
te faktorer, bl.a. ernæ ring.54 Det vil sige, at
for-æ ldrenes hø jde har meget stor indflydelse
på  bø rnenes sluthø jde, men også , at de
miljø -mæ ssige faktorer har indflydelse på ,
om man til fulde kan udnytte det genetiske
potentiale, der er “til rå dighed”. Ved under-
forsyning af næ ringsstoffer over en læ ngere
periode (må -ske fra fosterstadie) vil væ ksten
typisk forlø be langsommere end for en veler-
næ ret population, hvilket kan resultere i en
på virkning af sluthø jden.55 Da kvinder i
gennemsnit altid er lavere end mæ nd, og
kvinders gennemsnitshø jde som regel fø lger
mæ nds, vil det væ re muligt at tolke hø jde-
mæ ssige forskelle mellem grupper som ud-
tryk for forskelle i levevilkå r.56

Forstå elsen for den tæ tte forbindelse mel-
lem legemshø jde og levevilkå r er ikke af ny-
ere dato. Så ledes henviser Mackeprang til en

fransk undersø gelse foretaget i 1812-1813,
som på viste en forbindelse mellem ø get le-
gemshø jde og ø vrig (god) sundhedstilstand
med alment gode opvæ kstvilkå r, mindre fy-
sisk anstrengende arbejde i barndom og ung-
dom samt ø get velstand med fø lgende bedre
fø demidler, klæ der og boligforhold.57 R. Flo-
ud konkluderer, at legemsvæ kst er et må l for
den ernæ ringsmæ ssige status og for synergi-
effekten mellem næ ringsindtag, arbejdets ka-
rakter og intensitet samt sundhed.58 Overord-
net, at velernæ rede og sunde populationer er
hø je, mens underernæ rede og usunde popula-
tioner er lave. Dog også  at de genetiske fak-
torer i samspil med de ø konomiske og soci-
oø konomiske faktorer endnu ikke er helt fors-
tå et.59

Skolebørn
En af de fø rste undersø gelser af skolebø rns
fysik blev foretaget af læ gen K. Nommels
på  den fynske Sdr. Brobyegn i 1881-1882.60

Han undersø gte 790 bø rn, 368 drenge og 422
piger, fordelt på  10 skoler. Nommels fandt, at
så vel hø jde som brystmå l var stø rre for
gå rdmandsbø rnene end for husmandsbø rne-
ne. Med hensyn til legemshø jden blandt pi-
gerne, var gå rdmandsdø trene hø jere end
husmands-pigerne på  stort set alle å rgange.
Husmandspigerne var hø jere på  en enkelt
å rgang og havde samme hø jde på  en anden
å rgang.

I 1883-1884 blev der foretaget en lands-
dæ kkende undersø gelse af skolebø rns hø jde
og væ gt af en til “Undersø gelse af Skolehy-
giejnen” nedsat kommission. Undersø gelsen
omfattede 17.134 drenge og 11.260 piger med
henblik på  hø jdemå ling og 14.516 drenge
og 9.105 piger med henblik på  må ling af
væ gt med aldersmæ ssig fokus på  de 7-14
å rige.61 En inddeling af skoleeleverne efter
socialklasse og geografi (by/land) viste, at
drengene i latinskolerne samt pigerne i
Kø benhavns hø jere pigeskoler på  hvert al-
derstrin lå  over gennemsnittet i så vel hø jde
som væ gt.62

Man må  antage at de hjem, hvorfra bø r-
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nene i latinskolerne kom, har væ ret relativt
velstå -ende, hvilket har resulteret i bedre op-
væ kstbetingelser, der gav sig udslag i en ø get
hø jde og væ gt sammenlignet med ø vrige
bø rn på  tilsvarende alderstrin.63 Under-
sø gelsen viste, at gå rdmandsbø rnenes væ gt
var stø rre for alle alderstrin og begge kø n
ved sammenligning med husmandsbø rnene.64

Også  hø jdemæ ssigt overgik gå rdmæ nde-
nes bø rn husmæ ndenes, bortset fra et par å r,
hvor hø jden var ens for pigernes vedkom-
mende. Da de fleste levevilkå r var ens for de
to grupper og bø rnene kom fra samme miljø ,
var det den ø konomiske situation, der var ud-
slagsgivende, primæ rt i forhold til kostens be-
skaffenhed og ernæ ringssammensæ tning og
sekundæ rt i forhold til ø vrige sundheds-
på virkelige faktorer som bolig, beklæ dning,
mulighed for læ gehjæ lp, arbejdsmæ ssig byr-
de og lignende.65

Værnepligtige 
Et næ rmere kig på  udviklingen af legems-
hø jden for denne periode er mulig ved ind-
dragelse af undersø gelser af de væ rnepligti-
ges hø jde. Samme mulighed findes ikke for
den kvindelige del af befolkningen, men anta-
ger man som tidligere næ vnt, at kvinders gen-
nemsnitshø jde fø lger mæ nds, kan man dan-

ne sig et billede af befolkningens hø jdeudvik-
ling gennem perioden. Undersø gelser over de
væ rnepligtiges legemshø jde giver anledning
til nogle elementer af usikkerhed. Resultater-
ne kan i bedste fald give et fingerpeg, da bl.a.
beregningsmetoder, materialevalg og materia-
lebehandling til langt op i tiden beror på  sub-
jektive og ikke standardiserede valg. 

Af figur 1 fremgå r en markant stigning af
de væ rnepligtiges middelhø jde fra midten af
1800-tallet til 1980’erne med omkring 15 cm.
Tilvæ ksten forekom dog ikke jæ vnt. Tager
man udgangspunkt i Floud og antager, at le-
gemshø jden er en variabel i forhold til den er-
næ ringsmæ ssige status, sundhedstilstanden
og de fysisk arbejdsmæ ssige krav samt syner-
gieffekten imellem dem, forbedredes befolk-
ningens forhold sig mindst i perioden 1880-
1910 og mest efter 1910, i sæ rdeleshed fra
1940-1980. 

For en stor del af de væ rnepligtige har der
givetvis væ ret tale om læ ngerevarende un-
derforsyning af vigtige næ ringsstoffer siden
barndommen, hvis virkning kunne spores ved
en lavere sluthø jde. Den udvikling, der var i
gang på  forskellige fronter, hjalp altså  ikke
tilstræ kkeligt til, at en tydelig effekt kunne
spores i tidsrummet omkring 1880-1910. Man
skal dog huske, at de væ rnepligtiges alder var
cirka 21 å r ved indmeldelse, hvorfor effekten
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Figur 2. De værne-
pligtiges middel-
højde gennem 155
år. 

Kilder: Mackeprang
1907, s. 24. Tal fra
1902-10: Westerga-
ard 1907, 356. Tal
fra 1940, 1980, 2000
og 2006: Statistisk
Årbog 2009, tabel
47, s. 58.



af forbedringer og tiltag i slutningen af perio-
den nok fø rst for alvor vil have vist sig ved
en ø get legemshø jde efter 1920-1930.66 Ser
man derudover på  den faktiske legemshø jde,
var det ikke fø r i 1940, at gennemsnitshø jden
matchede hø jden fra bronze- og middelalder-
manden og endnu senere, fø r den kunne må -
le sig med jernaldermandens.67

Denne udvikling er ikke enestå ende for
Danmark. Ved at sammenligne udviklingen
her i landet fra midten af 1800-tallet til 1900
med tal fra Sverige, Norge og Holland i sam-
me periode, vil man se, at hø jden også  her
blev ø get.68 Det kunne tyde på , at der indtraf
positive æ ndringer af den miljø mæ ssige fak-
tor, som på virkede til en ø get legemshø jde –
ikke kun her i landet, men tillige i flere andre
europæ iske lande og må ske i hele Europa. 

Kost og helbred 
Kostens betydning for et sundt helbred, har
man væ re bevidst om læ nge. Af medicinal-
beretningerne fremgå r det, at flere læ ger hel-
lere så , at de fattige fik en god og næ rende
kost i stedet for meget af den medicin, som de
ordinerede til dem.69 En god og næ rende kost
var nø dvendig for at give organismen en til-
stræ kkelig modstandskraft mod de mange
sygdomme, der huserede i et infektionstæ t
miljø . En persons ernæ ringsstatus i relation
til sygdom har stor indflydelse, da selv en
mild til moderat underernæ ring vil hæ mme
immunforsvaret og forstæ rke effekten af de
mest almindeligt forekommende infektions-
sygdomme.70 I mange tilfæ lde var en ordent-
lig kost den egentlige kur; ikke mindst i for-
bindelse med sygdomme, hvis å rsag skyldtes
direkte mangel på  et eller flere livsnø dven-
dige næ ringsstoffer. 

I sin undersø gelse af de fynske skolebø rns
fysik, klarlagde K. Nommels også  sygdoms-
frekvensen og fandt, at i alt cirka 236 bø rn
havde væ ret syge det på gæ ldende å r.71

Husmandsdrengene havde den hø jeste syg-
domsfrekvens på  alle å rgange og var ligele-
des lavere end gå rdmandsdrengene. Blandt
pigerne var gå rdmandsdø trene mere syge

end husmandsdø trene i alderen 10-12 å r. På
de ø vrige alderstrin havde husmandspigerne
en hø jere sygdomsfrekvens. 

Af de syge var 60 ramt af skrofulose72 (=
25,4% af sygdomstilfæ ldene) og 83 (= 35,2%
af sygdomstilfæ ldene) af kloranæ mier.73 Af
de 368 drenge var 24,4% syge med en jæ vn
stigning fra 6-10 å r, hvorefter der var et dybt
fald i det 10. å r, et maksimum i det 11. å r,
hvorefter den faldt. Faldet var isæ r tydeligt
for husmandsbø rnene, hvorfor Nommels kon-
kluderede, at det skyldtes, at de kom ud at tje-
ne, hvorved deres ernæ ringsmæ ssige og hy-
giejniske situation forbedredes – underfors-
tå et, at immunforsvaret blev styrket og infek-
tionstrykket faldt. Pigernes sygdomsfrekvens
var endnu hø jere med 34,5%. Forlø bet ligne-
de i ø vrigt drengenes på  de forskellige alder-
strin, hvilket givetvis også  skyldtes, at hus-
mandsdø trene i flere tilfæ lde, ligesom dren-
gene, må tte bidrage til husholdningen ved at
tjene ude eller på tage sig mindre og/ eller
sæ sonbetonede jobs.74

I den landsdæ kkende undersø gelse viste
det sig, at husmandsbø rnene over hele landet
generelt var mere syge end gå rdmandsbø r-
nene. Dette harmonerer med flere læ gers ge-
nerelle betragtninger f.eks. læ ge Ringberg,
Strynø  1882, som fandt, at gå rdmandsbø r-
nene generelt var sundere end husmandsbø r-
nene.75 Af samtlige sygdomstilfæ lde var mel-
lem 36 og 44% af pigerne syge og mellem 27
og 32% af drengene var syge.76 Sygeligheden
var inddelt i kirtelsyge (skrofulose), anæmi og
blegsot, nervøse sygdomme, hovedpine samt
øvrige sygdomme. De fire fø rstnæ vnte ud-
gjorde omtrent 4/5 af samtlige sygdomstilfæ l-
de. Bø rn der led eller havde lidt af skrofulose
udgjorde 46,5% af husmandssø nnerne på
Øerne og 48,4% af husmandssø nnerne i Jyl-
land. Blandt gå rdmandssø nnerne var tallene
40,3% og 43,3%. Blandt husmandspigerne var
andelen henholdsvis 36,4% og 32,5% mens
det for gå rdmandsdø trene lå  på  30,8% på
Øerne og 29,8% i Jylland. For alle bø rn var
det en meget hø j andel, med en reel forskel
på  husmands- og gå rdmandsbø rn, som må
skyldes den sociale forskel.77
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Det er sandsynligt, at mange bø rn ikke har
få et en tilstræ kkelig næ ringsrig kost og kan
have væ ret underernæ ret i stø rre eller min-
dre grad. Det fremgik af næ ringsstofbereg-
ningerne, at mange familier var i underskud af
eller havde en reel risiko for at komme i un-
derskud af A-vitamin. Det har influeret nega-
tivt på  immunforsvaret og kan have bidraget
til den hø je sygdomsfrekvens, som isæ r var
mæ rkbar blandt husmandsbø rnene.

Infektionssygdomme
Fø r opfindelsen af penicillin, havde man in-
gen midler til at kurere infektionssygdom-
me.79 De manglende behandlingsmå der blev
imidlertid til en vis grad imø degå et ved fore-
byggende foranstaltninger på  baggrund af
udviklingen i viden om bakterier fra 1880-er-
ne.80

Det hygiejniske aspekt spillede væ sentligt
ind på  sygdomsudbredelsen. Infektionssyg-
domme forå rsages hyppigt af sygdomsfrem-
kaldende bakterier og vira, som isæ r spredes
ved då rlig hygiejne. Infektionssygdomme
som Tyfus og Difteri smittede ofte gennem
forurenet mæ lk eller brø ndvand.81 De hygi-
ejniske forhold forbedredes generelt i perio-
den, sæ rligt op mod og efter 1900, hvor
sundhedsmyndighedernes lovgivning, offent-
lig fø devarekontrol samt læ gernes oplys-
ningsarbejde for hygiejnens fremme for alvor
slog igennem.82

En meget udbredt infektionssygdom var tu-
berkulose som forå rsages af bakterierne
mycobacterium tuberculosis og mycobacteri-
um bovis, på vist af Robert Koch (1843-1910)
i 1882.83 Lungetuberkulose omtaltes ofte i da-
tiden som ftisis (af gr. “fthisis” = udtæ ring)
eller svindsot, da sygdommen medfø rer
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væ gttab.84 Ifø lge Falbe-Hansen og Scharling,
var det den sygdom som flest mennesker dø -
de af (omkring 1885), og den næ vnes hyppigt
i medicinalindberetningerne.85

Sygdommen spredes gennem luften, hvor-
for lungevæ vet oftest bliver inficeret, men
sygdommen kan også  smitte ved konsume-
ring af inficeret mæ lk.86 Kvæ gtuberkulose
smittede ofte fra tuberkulø s yverbetæ ndelse
via mæ lken.87 På  mejerierne blev mæ lken
blandet fra flere gå rde og videresolgt uden at
væ re pasteuriseret. Indtil mejerier og mæ lke-
udsalg begyndte at varme mæ lken tilstræ kke-
ligt igennem fø r udlevering, kunne smitsom-
me sygdomme som tuberkulose og tyfus der-
for brede sig hurtigt og med stort omfang.88

Ifø lge flere læ ger tæ nkte befolkningen ik-
ke tilstræ kkeligt over smittefaren og de hygi-
ejniske foranstaltninger, som de selv kunne ta-
ge for at minimere smitterisikoen; sandsynlig-
vis fordi sygdommen kun sjæ ldent var akut.89

Der indtrå dte imidlertid en holdningsæ n-
dring i befolkningen i lø bet af 1890’erne, sik-
kert tilskyndet af et hæ fte med information
om tuberkulose udsendt af læ geforeningen i
1896-1897 og de lokale læ gers oplysningsar-
bejde.90

Tuberkulose er blevet kaldt en fattigmands-
sygdom, selvom den i teorien kan ramme per-
soner fra alle samfundslag. Sygdommen er ik-
ke sæ rlig smitsom og rammer oftest personer
som er sammen med den syge i mange timer
om dagen i et lille rum samt personer med et i
forvejen nedsat immunforsvar.91 Som tidligere
næ vnt kan netop immunforsvaret blive nega-
tivt på virket af en utilstræ kkelig kost, hvor-
for tuberkuloseinfektionsrisikoen for den fatti-
gere del af befolkningen må  formodes gene-
relt at have væ ret stø rre som fø lge heraf i
kombination med då rlige og trange boligfor-
hold. En variant af tuberkulose, kirteltuberku-
lose (adenitis tuberculosa), ramte hyppigt
bø rn. Sygdommen blev også  kaldt skrofulo-
se  (af latin scrofula, scrofa = so), da den fo-
rå rsager et tykhalset udseende som hos svin.
I slutningen af 1800-tallet var lidelsen hyppig
i Danmark, navnlig hos bø rn i skolealderen.
Bø rnene var ofte underernæ rede og kom fra

familier med då rlige sociale kå r. Distrikts-
læ ge P.V. Heiberg, Viborg 1880, bemæ rkede,
at sygdommen ofte optrå dte i forbindelse
med en mangelfuld ernæ ring, hvor også  li-
delser som dybe så r og andet så s. Sammen
med dens smittekilde, kvæ gtuberkulosen,
blev sygdommen sjæ lden i Danmark efter
1930.92 Sygdommen er en tuberkulø s be-
tæ ndelse af lymfeknuderne, isæ r på  halsen;
som bliver hæ vede, og der kan danne sig byl-
der, der ikke lukker (fistler). Desuden optræ -
der der katar i næ sens og ø jnenes slimhinder
med hæ velse af ø jenlå gene og tendens til
bø rneså r i ansigtet. 

Mangelsygdomme
På  baggrund af kostberegningerne kunne no-
get tyde på , at A-vitaminmangel kan have
væ ret endog vidt udbredt. En lettere mangel
vil kunne resultere i bl.a. nedsat immunfor-
svar, hæ mmet væ kst, natteblindhed samt
væ gttab.93 Undersø gelser af skolebø rn viste,
at husmandsbø rnene generelt led mere af syg-
dom end gå rdmandsbø rnene og, at der for en
stor del var tale om infektionssygdommen kir-
telsyge/skrofulose. En medvirkende å rsag
kan derfor have væ ret en utilstræ kkelig
tilfø rsel af bl.a. A-vitamin. Manglende vita-
min A kan ligeledes medfø re nedsat væ kst.
Sammenligning af husmandsbø rn med gå rd-
mandsbø rn viste, at husmandsbø rnene gene-
relt var lavere og vejede mindre. Det er
næ rliggende at antage, at en mangel på  A-
vitamin kan have væ ret en af de væ gtige å r-
sager i de to sammenhæ nge.

For lav tilfø rsel af D-vitamin kan hos bø rn
resultere i sygdommen rakitis, også  kaldet
engelsk syge, og i knogleblø dhed, osteomala-
ci, hos voksne. Hos bø rn giver sygdommen
sig udslag i blø de og deforme knogler på
grund af en mangelfuld optagelse af minera-
lerne kalcium og fosfat, samt en hæ mmet
væ kst. Blandt helt små  bø rn medfø rer raki-
tis i det fø rste leveå r kramper, hæ mmet mo-
torisk udvikling, hæ mmet væ kst og nedsat
muskelkraft. I dag eksisterer spæ dbø rnsraki-
tis praktisk taget ikke som fø lge af rutine-
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mæ ssigt tilskud med vitaminet. Blandt voks-
ne var det formodentlig kvinder, som havde
gennemgå et flere graviditeter uden tilstræ k-
kelig tilfø rsel af D-vitamin eller sollys og æ l-
dre, som var mest udsatte for knogleb-
lø dhed.94 Rakitisforekomst hos bø rn næ vnes
flere steder i medicinalindberetningerne,
hvorfor en del bø rn må  formodes at have
væ ret i underskud i stø rre eller mindre
grad.95 Udregning af D-vitaminindholdet i ko-
sten viste da også  i flere tilfæ lde et niveau,
som ligger under kroppens minimumskrav.
Imidlertid spiller sollys en stor rolle ved syn-
tetisering af vitaminet i huden, men dette har
sandsynligvis ikke bidraget tilstræ kkeligt. De
steder læ ger har bemæ rket mangeltilstande,
er det i form af sygdommen rakitis, det vil si-
ge D-vi-taminmangel i udpræ get grad (klini-
ske symptomer). Mindre udtalte mangeltil-
stande (subkliniske symptomer) kan have fo-
rekommet hos en langt stø rre del af bø rnene
og den ø vrige befolkning. 

I 1906-1907 foretog R.A. Rambusch en un-
dersø gelse af netop forekomsten af rakitis
blandt skolebø rnene i sit distrikt, de “midt-
jyske hedeegne”.96 Rambusch gav sig i kast
med undersø gelsen af skolebø rnene, da han
ville finde frem til eftervirkningerne af rakitis
og sygdommens betydning for bø rnenes ud-
vikling. Han vurderede, at han havde haft de
allerfleste af de rakitiske bø rn under behand-
ling, hvorfor den procentvise stø rrelse vil gi-
ve et rimeligt præ cist indtryk af andelen af
bø rn med denne sygdom. Rakitis var i hen-
hold til Rambusch meget hyppig på  landet,
sæ rligt i Jylland, og efter hans vurdering tilta-
gende.97 Desuden mente han, at alle på  dette
tidspunkt vidste, at rakitis var ernæ ringsrela-
teret, modsat tidligere tiders opfattelse af den
formodede å rsagssammenhæ ng mellem syg-
dommen og mangel på  frisk luft, lys og pas-
sende pleje.98 Ifø lge Thamdrup havde den
svenske læ ge Rosé n (1706-1773) allerede i
1700-tallet i sin bog om bø rnesygdomme be-
mæ rket, at bø rn med denne sygdom ofte var
fø dt af foræ ldre, der på  grund af fattigdom
ikke havde væ ret i stand til at skaffe bø rnene
en ernæ ringsmæ ssig sund kost.99

Resultatet af Rambusch’ undersø gelse var,
at de karakteristiske rakitiske deformiteter af
hoved, brystkasse og lemmer, sæ rligt benene,
var til stede hos 9,6% af skolebø rnene. Han
medtog kun deformiteter, der med sikkerhed
kunne siges at stamme fra sygdommen. Ellers
var antallet langt stø rre. Han undlod desuden
at medtage de rakitiske rygdeformiteter og
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tandanomalier. Tæ nderne var ofte då rlige
med tynd og uregelmæ ssig aflejret emalje, de
var skæ ve og brø d sent frem. Hyppigheden
af deformiteterne var lige så  stor hos gå rd-
mandsbø rn som hos husmandsbø rn.100 Han

fandt desuden, at disse bø rn var mere tilbø je-
lige til at blive ramt af tuberkulose samt, at
kropsholdningen hos flere bø rn var hæ ngen-
de og ikke lod sig rette helt op. Sidstnæ vnte
forekom hos 21,4% af drengene og hos 12,3%
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af pigerne af gå rdmandsbø rnene og hos
25,2% af husmandssø nnerne og 18,8% af
husmandsdø trene. Desuden, at sygdommens
knogledeformiteter forblev uforandrede resten
af livet hvis ikke, de forsvandt fø r skolealde-
ren.101 Rambusch’ konklusion var, at rakitis,
næ st efter tuberkulose, var den sygdom, som
spillede den stø rste rolle for bø rnenes sunde
udvikling.102 Rakitis var tilsyneladende en
forholdsvist udbredt sygdom med stor indfly-
delse på  bø rnenes fysiske udvikling. Ko-
stens indhold af D-vitamin samt mæ ngden af
sollys har derfor ikke væ ret tilstræ kkelig til
at sikre en stor del af bø rnene på  denne egn
et minimum af vitaminet. “Interessant” er det
desuden, at hyppigheden af deformiteter var
lige stor for gå rdmands- som for husmands-
sø nnerne. Årsagen til det kan må ske findes i
befolkningssammensæ tningen i områ det, der
ikke var præ get af de store sociale forskelle,
hvor der hverken fandtes rigtig velhavende
bø nder eller meget fattige inderste og hus-
mæ nd.

Lokale forskelle i D-vitaminforsyningen,
fra landsdel til landsdel og fra egn til egn, har
sandsynligvis væ ret en realitet jf. fø devaretil-
gæ ngelighed og tradition. F.eks. bemæ rkede
læ gen W. Dreyer, at fæ rre fø dsler må tte af-
sluttes med kunsthjæ lp, dvs. tangforlø sning, i
det nye læ gedistrikt Nr. Åby stationsby på
Fyn i 1892, i forhold til hans gamle jyske di-
strikt (Gjedsted ved Hobro).103 Da rakitis kan
forå rsage forsnæ vrede bæ kkener hos kvin-
der, kunne det væ re en indikation af, at en
stø rre del af befolkningen på  Hobroegnen (i
hvert fald den kvindelige del) led af D-vita-
minmangel i mere eller mindre udpræ get
grad.104

Mindre udtalt mangel på  C-vitamin med-
fø rer træ thed, væ gttab, då rligt immunfor-
svar og fø lgende då rlig modstandskraft
overfor infektioner. Skørbug er resultatet af
mere udpræ get mangel som fø rer til mang-
lende collagendannelse, lø se tæ nder, blø den-
de tandkø d og opsvulmede led. Da optagel-
sen af C-vitamin og jern er forbundet, er
anæ mi en typisk fø lgesygdom. C-vitamin-
mangel ramte tidligere typisk personer uden et

tilstræ kkeligt indtag af friske levnedsmidler,
f.eks. sø folk.105 Med henblik på  kostbereg-
ningerne har det gennemsnitlige indtag af C-
vitamin i kosten generelt holdt sig over nuti-
dens minimumsgræ nse. Der var dog steder,
hvor den på gæ ldende læ ge havde observeret
tilfæ lde af skø rbug i stø rre eller mindre om-
fang.106 På  trods af, at det kun drejer sig om
få  steder fordelt over en lang å rræ kke, kan
C-vitaminmangel i en subklinisk form meget
vel have forekommet blandt landarbejderne,
sæ rligt hen på  vinteren og ud på  det tidlige-
re forå r hos de, der ikke havde lidt have selv.
Læ gernes beskrivelser af landarbejdernes fø -
demidler vidner da heller ikke om (C-)vita-
minrige produkter. Blandt de landarbejderfa-
milier, som ikke har haft havebrug og/eller
mulighed for at kø be andre fø demidler end
de mest basale, har det store kvantum af kar-
tofler, som de typisk fortæ rede, indeholdt no-
gen C-vitamin og sammen med en smule kå l
efterå r og vinter sandsynligvis holdt skø rbu-
gen fra dø ren. 

Mangel på  jern kan gennem læ ngere tid
fø re til blodmangel, anæmi, da jern indgå r i
de rø de blodlegemer. I medicinalindberetnin-
gerne optræ der jernmangel som “klorose”,
“blegsot” og “anæ mi”. Jernmangeltilstande
hos unge piger i 14-20-å rsalderen blev ofte
kaldt for klorose og viste sig bl.a. ved bleg-
hed.107 Anæ miske tilstande var ø jensynligt
meget udbredte blandt isæ r unge piger og
kvinder og omtales i stø rstedelen af medici-
nalindberetningerne.108 Flere læ ger mente, at
å rsagen til sygdommen var mangel på  frisk
luft som fø lge af stillesiddende arbejde inden
dø re (syning). Derved sidestillede de til dels
jernmangel med mangel på  D-vitamin, der
netop kan afhjæ lpes noget ved på virkning af
sollys. Dog konstaterede en læ ge, at også
den almindelige arbejdspige led af blegsot,
selvom hun ikke manglede fysisk aktivitet og
frisk luft.109 Dette peger på , at å rsagen til
jernmanglen må ske skal spores blandt andre
faktorer som for lav tilfø rsel via kosten. Des-
uden har kvinder i den fø dedygtige alder
samt unge piger et stø rre behov for jern end
andre. Behovet hos sidstnæ vnte stiger i pu-
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bertetsalderen, hvor menstruationen indtræ -
der, og hvor kroppen vokser.110 Ifø lge kostbe-
regningerne har kostens indhold af jern væ ret
hø jere end minimumskravene, og har derved
i teorien ikke givet anledning til jernmangel,
så fremt de undersø gte familier/grupper var
repræ sentative for landarbejderne. Årsagen
kan have væ ret et utilstræ kkeligt tilskud af
C- vitamin eller et stø rre krav til jerntilfø rsel
pga. hå rdt fysisk arbejde. Derudover har be-
folkningen, på  grund af manglende hygiejne
og utilstræ kkelig tilberedte fø devarer, levet i
risiko for at blive inficeret af indvoldsorm, der
sammen med infektionssygdomme og kroni-
ske blø dninger tillige forringer jernoptagel-
sen.111

Afslutning
I begyndelsen af 1880-erne levede de fleste
landboere af egnens produkter, som blev for-
arbejdet hjemme. De typiske fø demidler var
fortsat groft rugbrø d, mæ lkemad, kartofler,
kå l, æ rter, saltet kø d og flæ sk, saltet fisk og
ø l. Kostens sammensæ tning afhang imidler-
tid af indkomstens stø rrelse. Generelt betø d
faldende indtæ gt et stigende forbrug af korn-
produkter og et lavere forbrug af animalske
produkter, frugt og grø nt. Af Th. Sø rensens
forbrugsundersø gelser fra 1879/1880 kan
man se, at hverken husmæ nd eller arbejds-
mæ nd konsumerede oksekø d, og at mæ ng-
den af svinekø d kun udgjorde nogle få  pro-
cent af deres kost. Til gengæ ld fyldte rug-
brø d og kartofler langt det meste af tallerke-
nen og sø dmæ lk udgjorde en væ sentlig post.
I lø bet af 1880-erne og 90-erne blev rå varer-
nes forarbejdning i stigende grad lagt uden for
hjemmet. Andelsmejeriernes succes fø rte til,
at landarbejderne må tte undvæ re sø dmæ l-
ken som god og billig ernæ ringskilde. Selv-
om mange konsumerede et vist kvantum
skummetmæ lk, gled mange mæ lkeretter ud
til fordel for mere tø rre retter. Den prisbillige
margarine introduceredes til det danske mar-
ked og blev hurtigt et væ ldigt populæ rt pro-
dukt som erstatning for det dyre smø r og som
delvis erstatning for fedtet. 

På  den anden siden af å rhundredet var
der sket en samlet stigning i konsumet af fedt-
stoffer. Der kunne endvidere iagttages et
stø rre konsum af kø d, hvilket betø d, at flere
med tiden fik mulighed for at sammensæ tte
deres forbrug lidt anderledes end tidligere.
På  trods af at samfundet samlet set oplevede
en reallø nsfremgang fra 1890’erne, var de
ø konomiske forbedringer for landarbejderne
langt svagere. Så ledes må tte daglejere og
arbejdsmæ nd i 1909 bruge omtrent 60% og
husmæ nd godt 56% af indkomsten på  fø de-
varer, hvilket betø d, at deres forhold fortsat
var ugunstige. 

En næ rmere granskning af kostens næ -
ringsstofindhold viste, at energiindholdet gi-
vetvis var rimeligt men, at mange sandsynlig-
vis har væ ret i underskud af flere livsvigtige
vitaminer. Derfor må  man formode, at le-
gemsvæ kst og immunforsvar kan væ re blevet
på virket negativt. Endvidere, at endog en
stø rre del af befolkningen kan have lidt af
mangelsygdomme i stø rre eller mindre grad.
Resultaterne harmonerer med flere forskellige
antropologiske undersø gelser fra samtiden,
der viste, at bø rn fra landarbejderhjemmene
ofte var mere syge, var lavere og vejede min-
dre end deres jæ vnaldrende kammerater fra
gå rdmandshjemmene. Samtidige generelle
iagttagelser fra læ ger rundt omkring i landet
på pegede desuden, at de, der havde de
då rligst ernæ ringsmæ ssige vilkå r var land-
arbejderens kone og bø rn. De ugunstige vil-
kå r fra barne- og ungdomså rene kunne
væ re af permanent karakter. Det kunne bl.a.
resultere i, at det genetiske potentiale ikke
blev udnyttet og dermed betyde en lavere le-
gemshø jde som voksen. 
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bæ k distrikt, Videbæ k pr. Ringkø bing (samme for
1882); Th. Knudsen, Hallund; 1882: C. Petersen,
Nimtofte, pr. Ryomgå rd; distriktslæ ge Th. Knudsen,
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berg Viborg læ gedistrikt 1888. Kilde som note 26.
33. Stiftsfysikus Kiæ r, Ribe 1883; stiftslæ ge Rode,
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koncentreret præ parat. Det er fortsat et af de mest ef-
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mod visse sygdomme. Den fø rste egentlige vaccine 
fra 1798 var mod kopper. http:// www. Denstoredan-
ske.dk/Krop,_psyke_ og_sundhed/ Sundheds viden-
skab/Immunologi/vaccination?highlight=vaccination.
81. F.eks. beskrives et forlø b af en tyfusepidemi af pr.
læ ge G: Philipsen, Ølgod, 1882. Omtales desuden i
medicinalindberetningerne: 1880: P. Knudsen, Næ st-
ved (smittekilde var inficeret brø ndvand); 1881: Hol-
bæ k, s. 16 Lassen, Læ sø , Byrum; 1882: Philipsen,
Ølgod; Kiæ r, Ribe; 1884: Ribe; 1885: Kiæ r, Ribe.
Der indtraf et generelt fald i hyppigheden af alvorlige
infektionssygdomme i de vestlige lande (i-lande) i
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med læ gelige fremskridt. http://www.denstoredan-
ske.dk/Krop% 2c_psyke_og_sundhed/ Sundhedsvi-
denskab /Infektions-_og_tropesygdomme/infektions-
sygdomme.
Difteri omtales i medicinalindberetningerne hos bl.a.:
Mü ller, Helsingø r 1881; Christoffersen, Ringsted
1892. Sidstnæ vnte omtalte udbredelsen af difteri, 
croup og andre infektionssygdomme som almindelig
og nu endemisk (modsat epidemisk).
82. E. Nielsen, Kibæ k 1897; sygehuslæ ge, Chr. Pe-
tersen, Kolding 1898; fysikus A. Johansen, Gl. Århus
og Randers amter 1908.
83. Brade, Anna-Elisabeth, Almuens opfattelse og be-
handling af svindsot, s. 38-43, Set og sket i medicinsk-
historisk Museum, å rgang 4; Valby 1994, s. 38.
84. http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_ju-
ra_og_politik/Sprog/Fremmedord/fl-f%c3%a5/ftisis 
85. Falbe-Hansen og Scharling, 1885, Danmarks Sta-
tistik bind 1, s. 464-465. Tuberkulose er bl.a. omtalt i
medicinalindberetningerne i: 1880: Wieland, Ribe;
Feilberg, Riisby pr. Jelling; Petersen, Hornshyld pr.
Horsens; Wedel, Herning; Schmiegelow, Århus; 1881:
Bü nger, gamle Århus og Randers amt; Eliassen, Vam-
drup; Petersen, Odder; 1882: Kiæ r, Ribe amt; 1883:
Kiæ r, Ribe; Frandsen, Ørsted læ gedistrikt; 1884:
Mø ller, Ålborg-Hjø rring amter (tuberkulosevarianten
pulmonalis alene var hovedå rsagen til mere end 50%
af alle dø dsfald); Videbech, Stubbekø bing (og mere
udbredt i landbefolkningen end tidligere); Petræ us,
Nibe; S. Jensen, Fanø ; Krag, Assens; 1885: Skø r-
ping; Mø ller, Ålborg-Hjø rring amter, Bentsen, Vi-
borg og Thisted amter, 1886: Heiberg, Viborg læ ge-
distrikt; Ditzel, Friisenborg læ gedistrikt; Thorborg,
Hornshyld læ gedistrikt, Feilberg, Vejle amts vestre
læ gedistrikt; Randbø ll, Mø n; Petræ us, Nibe-Lø gs-
tø r; Hansted, Hvertbo distrikt Nø rre-Saltum pr. Åby-
bro; Lange, Ulvkjæ r læ gedistrikt; J. Carlsen, Born-
holm; 1887: P.W.E. Hansen, Rø nne fysikat; Thierry,
Anholt (fandtes nu i modsæ tning til tidligere på
ø en); Holst, Ringkø bing; 1888: Schleisner, Samsø ,
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Mü ller, Helsingø r; Hansen, Bornholm; Trautner,
Fyns fysikat; Krag, Assens; Holst, Ringkø bing; Pet-
ræ us, Nibe; Th. Knudsen, Hallund; Bruun, Esbjerg;
Heiberg (?) Viborg; 1889: Friis, Skæ lskø r; Berlé me-
Nix, Rude; Seedorff, Odense landdistrikt;C. Christi-
ansen, Hobro; Th. Olsen, Thorup pr. Rø nde; C.P.
Jensen, Lemvig; Thorborg, Bø vling; hh. Arntz,
Bredsten; Aug. Petersen, Anst; 1890: Freisleben,
Brø rup; Kietz, Varde; 1892: Sejerø , Lø gstø r; 1893:
Århus; 1894: Lunddahl, Århus (meget fremtræ dende
hos den lavere del af befolkningen); 1895: Hancke,
Ruds Vedby (flertallet af arbejderklassens bø rn led af
“tuberkulø se dispositioner”); Mø ller, Ålborg (om ud-
bredelsen af tuberkulose sæ rligt hos de fattige); 1896:
Thierry, Anholt; 1897: Bruun, Esbjerg (på  landet).
86. Fø devarestyrelsen:
www.foedevarestyrelsen.dk/.../3C442789-515C-
4E50-BC19-988C5C61E8E6.htm -
87.  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_
sundhed/Sundhedsvidenskab/Infektions-_og_trope-
sygdomme/tuberkulose?highlight=tuberkulose.
88. Om smitte via mæ lk omtales i medicinalindberet-
ningerne i eksempelvis: 1890: Seydal, Korsø r (faren
for smitte var stø rre på  landet, da husmæ nd opkø b-
te gå rdmæ ndenes perlesyge udsæ tterkø er); Kø d-
kontrol indfø rt i Maribo 1890, Hechscker; 1897: di-
striktslæ ge Hø egh-Guldberg (tillæ g til Sundheds-
vedtæ gter ang. kø dkontrol af alt kø d indfø rt
2.3.1895); 1899: Krohn, Sakskø bing; 1901: Dons,
Nyborg; 1903: Trautner, Bogense; 1905: Bisgaard,
Få borg (også  dyrlæ gekontrol af kø d i landdistrik-
terne). I 1912 blev et offentligt slagtehus med dertil
knytte slagtetvang taget i brug. 
89. Gjaldt også  flere andre sygdomme; Dreyer,
Gjedsted pr. Hobro, 1881. Der blev f.eks. fortsat spyt-
tet på  gulvet, man spiste kø d fra “perlesyge” kø er
med mere. Angå ende spytning: F. Jensen, Videbæ k
læ gedistrikt, 1903.
90. Schä ffer, Odder, 1890. Man begyndte derudover
at vaccinere kø erne (forlø b omkring vaccination be-
skrevet af P. Sø rensen, Morudskov 1896).
91. I dag ses tuberkulose oftest hos personer med
HIV. Læ ger uden græ nser, om tuberkulose:
http://www. msf.dk/Nyheder/Medicinskleksikon/Tu-
berkulose/. Indvoldsorm og ø vrig sygdom kan ligele-
des gø re personer svæ kkede og mere modtagelige
for yderligere sygdom. 
92. http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_
sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinens_historie/skr
ofulose? highlight=skrofulose. Næ vnes bl.a. i medici-
nalindberetningerne i: 1880: Eliassen, Vamdrup (dog
mindre end tidligere); Wieland, Ribe; Heiberg,Viborg;
Feilberg, Riisby pr. Jelling; Wedel, Herning; 1881:
Bü nger, Gl. Århus og Randers amt; Th. Knudsen,
Hallund læ gedistrikt; A. Larsen, Skagen; C. Petersen,
Nimtofte pr. Ryomgå rd; C.P. Jensen, Anholt; Elias-
sen, Vamdrup; Ribe (meget hyppigt forekommende
blandt arbejdere og jordlø se husmæ nds bø rn pri-

mæ rt i 1-2 å rs alderen) aflø st af skrofulose; 1882:
Kiæ r, Ribe; Bruun, Fuglebjerg; Graah, Skanderborg;
1883: Mø ller, Ålborg; Kiæ r, Ribe; Smidth, Rø dby
(meget udbredt); J. Frandsen, Ørsted læ gedistrikt;
1884: Mø ller, Ålborg; Videbech, Stubbekø bing (me-
re udpræ get blandt landbefolkningen end tidligere);
Krag, Assens; Petræ us, Nibe; C. Petersen, Nimtoft pr.
Ryomgå rd; S. Jensen, Fanø ; 1886; Thorborg, Horns-
hyld læ gedistrikt; Feilberg, Vejle amts vestre læ gedi-
strikt; Randbø ll, Stege, Mø ns læ gedistrikt; Lange,
Ulvkjæ r læ gedistrikt; 1887: distriktslæ gen, Maribo
(dog i aftagende hos landalmuen); Schouboe, Kalund-
borg læ gedistrikt; P.W.E. Hansen, Rø nne fysikat;
Thierry, Anholt (findes nu i modsæ tning til tidligere
på  ø en); 1888: L. Hansen, Kronborg læ gedistrikt;
Trautner, Fyns fysikat; Wittrup, Rø dby; Albrectsen,
Christiansø ; Krag, Assens; Petræ us, Nibe; Th. Knud-
sen, Hallund læ gedistrikt; Feilberg, Vestervig; 1889:
Fris, Skæ lskø r; Seedorff, Odense landdistrikt; J.
Paulsen, Hobro; Blauenfeldt, Vestervig; C.P. Jensen,
Lemvig; Thorborg, 
Bø vling; Abrahamsen, Brande; A. Petersen, Anst;
1890: Seydel, Korsø r; Freisleben, Brø rup; Lø w,
Hinnerup; 1891: Heckscher, Maribo; Bekker, Naks-
kov; 1892 og 1895: Heckscher, Maribo; 1893: Th.
Knudsen, Ribe; 1894: Lunddahl, Århus; Langhoff,
Kjellerup; 1895: A. Johansen, Rø nde; 1896: Brinch,
Esbjerg; Weywardt, Skagen; 1897: Thierry, Anholt;
1898: Ringberg, Hallund.
93. Astrup et al, 2005, s. 174.
94. I henhold til anbefalingerne. Zinck, 2000, s. 22-23
og Astrup, 2005, s. 178-179. 
95. Rakitis omtales bl.a. i medicinalindberetningerne
i: 1880: Finsen, Nykø bing; Eliassen, Vamdrup; Frei-
berg, Riisby pr. Jelling; 1881: Eliassen, Vamdrup; Pe-
tersen, Nimtofte pr. Ryomgå rd; 1882: Petersen, Nim-
tofte pr. Ryomgå rd; 1883: Mø ller, Ålborg; 1884: Pe-
tersen, Nimtofte pr. Ryomgå rd; Mø ller, Ålborg;
1885: Bentsen, Viborg; 1886: Feilberg, Vejle; 1889:
Seedorf, Odense; Christiansen, Hobro; Staugaard,
Ørsted; Knudsen, Lime pr. Mø rke; 1890: Korsø r;
Dreyer, N. Aaby stat.; 1891: Bekker, Nakskov; Mi-
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Abstract
Tine Jensen: The daily bread was not enough,
Arbejderhistorie 3/2011, s. 1-24.
The article is based on a study of the health
conditions of Danish workers/smallholders
and their families living in the countryside
around 1880-1910 with emphasis on the di-
etary influence on health and upbringing. 

The possibility to get the right amount of
nutrients is vital to maintain a good health
and an optimal growth. Nutritional calcula-
tions, based on specific household lists,
showed, that the foods contents of especially
the liposoluble vitamins were problematic ac-
cording to the minimum requirements in the
Nordic Nutrient Recommendations, 2004. The
foods contended mainly of potatoes, rye bread
and milk, but a change towards consume of
new and more refined products were slowly
beginning to show, especially in the end of the
period.

A higher morbidity among small holders
children compared to the farmers children
could indicate a poorer immune system with
connection to a low content of different im-
portant nutrients. Physical defects at school-
children pointed to a lack of vitamin D. Be-
sides that, there were indications of a lack of
iron, especially among young girls and
women in the childbearing age. Studies also
showed that the farmers children in most cas-
es were both higher and weighed more than
the smallholders children. This physical dif-
ference could last to adulthood, where the fi-
nal result of growth showed, that the taller
conscripts came from a presumably better so-
cial strata than the lower conscripts.
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