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Disposition
• Vanens magt er stor

• Det skal nu kunne ses før…..

• Hvad skal vi gøre?

• Hvad skete der?

• Helt basale kilder

• Åbenbart skriftemål



Disposition, fortsat
• Lejermålsbøder

• Dispensationer

• Mulighederne fra 1763

• Kommunernes rolle

• Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse

• Andet





Pater est, quem
nuptia
demonstrant



Det er let nok at 
få øje på de, der 
ikke opfører sig 
som alle de 
andre

Vigtigt i dag:



Deres børn





Vær opmærksom på



Indholdsfortegnelse 
Kirkebog



Lægdsrulle Slegfredbarn



Skuffebarn



Hvad skal vi gøre?



Det eneste, vi 
mangler, er 
sådan set en FAR 
i traditionel 
forstand

Udlagt barnefader

Måske biologisk far…



Normal: X mand og Y 
hustrue

Uægte:

Vi skal sandsynliggøre den 
udlagte barnefaders 
biologiske relation



Vores opgave

• Sandsynliggøre den udlagte fars 
biologiske relation

eller

• Finde en anden

• OG: Føre et rigtigt ANEBEVIS

• Eller beslutte slet ikke at gøre 
noget



Lars Eriksen

Ungkarl Erik Hansen



Jørgen Østergaard Jensen

Udlagte barnefader: Niels Kristian 
Smedegaard Jørgensen



Lars Blach Poulsen

Peder Christian Jørgensen

Andre kilder???



Hvad skete der?

Konfirmation: 
Toxværd sogn 1839

Kirsten Jensdatter 
bliver konfirmeret

Forældre:
Hans Hansen, Stedfader og 
Hustrue Ane Dorte 
Pedersdatter



Ægteskab

Men HUSK: Ægteskab er ikke noget bevis 
på biologisk faderskab



Helt basale kilder – kilder, 
som altid er der

Tjek disse for at se, om der 
skulle være relevant 
information
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Jordemødre

Jordemoderprotokoller eller 
fødselsprotokoller fra 1861 i 
Distriktslæge-arkiverne



Fuldbaarenhedsskemaer fra 1847
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Fra 1847 skulle jordemødrene udfylde skemaer for 
uægteskabelige fødte børn, for ”at have en saa
fuldstændig og paalidelig Beretning, som mueligt, om de 
uægte Børns phykiske Tilstand” for at kunne besvare de 
Spørgsmål, ”som af Retten forelægges Læge-Autoritet-
erne, under de hyppigt forekommende Paternitetsager”



Anmeldelse af dødfødte

Fra 1802 i fysikat-arkiverne



Arkivalier i 
forbindelse med 

skolegang



Skiftet

MEGET VIGTIGT



Hvis vi ikke blev klogere af 
de undersøgelser

Videre



Verdslig straf

Gejstlig straf



Lejermålsbøder

Åbenbare 
skriftemål

Fritagelsesbevilling

Åbenbare 
skriftemål



Lejermålsbøder

Åbenbare 
skriftemål

Fritagelsesbevilling

Lejermålsbøder



Lejermålsbøder indtil 1812

Åbenbart skriftemål indtil 1767
Herefter: fængsel 8 dage på vand og 
brød indtil 1800

Fritagelsesbevillinger

Ed



Indtil 1919:
Muligheden for at aflægge ED

Danske Lov 6-13-5:
”Siger hand nej for 
Gjerningen, og hun kand
hannem det ej overbevise, da 
værger hand sig derfor med 
sin Eed”



Min erfaring er, at det kan være 
vanskeligt at finde ”hans 
lejermål” i et andet sogn

Anebeviset?



Betaling af lejermålsbøderne

Sigt- og sagefaldsretten

Lensbesidderne (de adelige godsejere)

Magistraterne i byerne
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Rentekammeret
reviderede regnskaber



Amtsregnskaber 
(amtsstueregnskaber)

Købstadsregnskaber

Københavnske reviderede 
regnskaber



Kjøbenhavns Amts reviderede regnskab, 
kontributionsregnskabet, regnskab for 
uvisse indkomster med bilag 1700 1756



Fritagelsesbevillingerne

Først og fremmest               Danske Kancelli

Men kan også forekomme i 
bispearkiverne



Mulighederne fra 1763



Scenarier

Helt privat Ikke privat

En offentlig sag en 
mulighed



Kun amtmand

Amtmand og retsinstans (Retsbetjent)



Mulighederne fra 1763 ff

Faderen skal lige med moderen drage 
omsorg for Barnets opdragelse og 
erlægge i det mindste halvdelen af 
omkostningerne til barnet er 10 År  
gammelt

Findes nogen Barnefader 
herudi vægerlig, skal 
Øvrigheden forhjelpe moderen, 
som har Barnet hos sig



Øvrigheden = amtmanden

I København: Københavns Overpræsident



Det, der 
kommer ind, 
registreres 
typisk i

JOURNALEN

Det, der 
sendes af-
sted, 
kopieres 
typisk i KOPIBOGEN

Dertil 
kommer SAGEN



Indtil 1844:
Barnet og moderen forsørgelsesberettiget i det sogn, 
hvor barnet er født

Efter 1844:
Ligger forsørgelsesberettigelsen i det sogn, hvor 
moderen opholdt sig 10 MÅNEDERS DAGEN FØR 
FØDSLEN



Anlægger i sigende grad 
faderskabssager anden halvdel af 

1800-tallet



Fra 1888 kan moderen 
forskuds få bidrag udbetalt, 
hvis faderen ikke betaler



Lov af 20. april 1888 om 
tilsyn med Plejebørn

”De anden ende”:



Kommunearkiv

Skamstrup-Frydendal 
kommune



1872, 21. november
Mødte Pigen Karen 
Sophia Pedersen af 
Syvendekøb…og 
anmeldte, at hun under 
sin Tjenestetid i 
Hagested By var blevet 
besvangret af ungkarl 
Christen Sørensen

Skamstrup-Frydendal kommune
Forhandlingsprotokol for Fattigudvalget



Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse



I anden halvdel af 1700-tallet

Ca. hver femte barn født uden for 
ægteskab født på Fødselsstiftelsen



Det kongelige fri-jordemoderhus 1750

Gothersgade, madam Petersen

Kvinder kan 
føde anonymt



Frederiks Hospital 
tages i brug 1756



1787: Den kongelige 
Fødsels– og Plejestiftelse

Amaliegade 25
Ved gavebrev fra 
enkedronning Juliane 
Marie





Fødselsstiftelse:
Værne ugifte OG GIFTE mødre og børnene ved fødslen

Plejestiftelsen:
I kortere tid at huse de børn, som var født uden for 
ægteskab

Opfostringsstiftelsen:
Udsætte børn til plejeforældre



Den kgl. Fødsels-
og Plejestiftelse

Den kgl. 
Opfostringsstiftelse

1804: Den Kgl. 
Fødsels- og 
Plejestiftelse



Husk store mængder er scannet fra 
Fødselsstiftelsen

AO

Find din slægt

Fødselsstiftelsen i København



Retten til at føde hemmeligt/under maske

Indtil 1. januar 1938 altid 
hemmeligt hvis denne ret ikke 
udtrykkelig var frafaldet

Den hemmeligt protokol fra 1/7 1908-31/12 1937

Anonymiteten ophæves, hvis barnet døbes uden for 
Rigshospitalet

Indtil 1908

1908-1938 /den hemmelige protokol



Fremgangsmåde

Kirkebog Hovedprotokollen

Udsætterprotokollen



Hovedprotokollerne scannet 
AO 1774-1925

Udsætterprotokollerne 
scannet AO  1804-1918

På AO

Under menupunktet: 
Find din slægt

Fødselsstiftelsen i 
København



Protokoller over ugifte fødende 1908-37 
= Den hemmelige protokol

75 års tilgængelighed til arkivet



Den jyske fødselsanstalt i 
Århus



Fængselsarkivalier

Andet:



Relevante arkivalier 
på AO:

Øvrige-lægedistrikter

Vaccinationsprotokoller

Jordemoderprotokoller

Fuldbårenhedsskemaer – Kbh-1800-
1915



Mødrehjælpen

Oprindelig privat 
forening, 1924

Lov 1939 om 
Mødrehjælpsinstitutioner

Offentlig finansiering


