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Hvad skal der ske?

❖ Historisk oversigt

❖ Separation og skilsmisse før ca. 1800

❖ Separation og skilsmisse ca. 1800-1970

❖ Pause + spørgsmål

❖ Eksempler 1669, 1822/1826 og 1891

❖ Faderskabs- og Alimentationssager

❖ Spørgsmål



Historisk oversigt

❖ Før kristen tid: Skilsmisse muligt ved dom på tinge.

❖ Katolsk tid (indtil 1536): Ægteskabet er et sakramente, og 
skilsmisse er derfor ikke muligt. Separation er muligt, men ikke 
nyt ægteskab.

❖ 1536-1790: Separation, skilsmisse og nyt ægteskab muligt i 
visse, klart definerede tilfælde.

❖ 1790-: Separation, skilsmisse og nyt 
ægteskab muligt alene på baggrund af 
"gemytternes uoverensstemmelse".



Frederik II’s 
ægteskabsordinans 1582

❖ Skilsmisse muligt i tilfælde af:

❖ Ægteskabsbrud

❖ Den ene ægtefælle forlod det fælles hjem 
uden grund

❖ Impotens ved ægteskabets indgåelse

❖ Den ene ægtefælle idømtes 
landflygtighed eller langvarig 
fængselsstraf



Danske Lov 1683

❖ Skilsmisse muligt i tilfælde af:

❖ Hor (hvis det kunne bevidnes)

❖ Spedalskhed

❖ Landflygtighed i mere end tre år

❖ Fravær pga. krig eller handel i mere end syv år 
(dog ikke, hvis pågældende var krigsfange)

❖ Impotens

❖ Fængsel på livstid
(fra 1750)

❖ Sindssyge (fra 1788)



Separation og skilsmisse indtil ca. 1800

❖ Tamperretten (1536-1771/1797)

❖ Mægling

❖ Forlig

❖ Separation/ skilsmisse

❖ Ægteskab

❖ Kongelig bevilling
- evt. uden forudgående separation
(Indtil 1683 mest adelige)

❖ Danske Kancelli, registrantsager



Separation og skilsmisse ca. 1800-1970
❖ 1795-1857: Verdslig mægling og forlig ved Forligskommissionerne

❖ 1771/1797-1970: Separation og skilsmisse ved dom ved underretterne 
(by-, herreds- og birkefoged – fra 1919 retskredsene) – Sjældent!

❖ 1795/1800-1970: Separationsbevilling ved magistraten (Kbh), amtmanden 
eller lensbesidderen (sidstnævnte kun 1816-1849)

❖ 1800-1922: Kongelig bevilling, hvis den ene part modsætter sig separation/ skilsmisse 

(ekspederes gennem amtet)

❖ 1800-1848: Danske Kancelli

❖ 1849-1922: Justitsministeriets 1. kontor

❖ 1811-1922: Gejstlig mægling

❖ 1827-1970: Skilsmissebevilling ved amtmanden (på kongens vegne)
– NB: ikke lensbesidderne!

❖ 1857-1922: Verdslig mægling ved amtmanden

❖ 1922-1970: Kun én mægling, gejstlig eller verdslig (valgfri)



~ Spørgsmål ~



Eksempel 1669
• Wads sedler 

(sedler.dis-danmark.dk/wad)

• Tamperretsprotokol (fynhistorie.dk)



Fyns Stift, Tamperretsprotokol 1662-1702
pag. 111 [2. juni 1669]



Separation 1822

• Forligskommission
(forlig om separation)

• Amtmanden (bevilling)



Skilsmissesag 1826



Skilsmisse ved kgl. bevilling 1891



Skilsmisse ved kgl. bevilling 1891





Faderskabs- og alimentationssager

❖ -1937: Moderen har ikke pligt til at oplyse faderens navn.

❖ Fra 1908 er det dog en forudsætning, hvis hun vil modtage 
offentlig hjælp til barnets underhold.

❖ 1763: Faderen til et barn født uden for ægteskab bliver pligtig 
til at bidrage til barnets underhold indtil det fyldte 10. år.

❖ 1839: Pligten udvides til det fyldte 14. år.

❖ 1888: Pligten udvides til det fyldte 18. år, og 
moderen kan nu modtage beløbet forlods af 
kommunen, der så siden inddriver det hos 
faderen.



Kilderne

● Manden anerkendte faderskabet:

● Var mor og far enige om bidraget, findes der ingen kilder.

● Var de ikke enige, skulle amtmanden i moderens amt 
fastsætte bidragsstørrelsen samt sørge for inddrivelsen.

● Sagerne findes via journalerne eller 
særlige alimentationsprotokoller.

● NB: Husk at visse lensbesiddere havde 
amtmandsbeføjelser på deres gods indtil 
1850!



❖ Manden anerkendte ikke faderskabet:

❖ Moderen kunne anlægge faderskabssag ved mandens 
værneting (By-, herreds- eller birkefoged)

❖ Disse sager findes typisk i forhørs- eller politiprotokollerne.

❖ Moderen kunne også få hjælp til at anlægge en sag, enten hos 
sit eget værneting eller hos amtmanden. I så fald findes 
sagerne som almindelige ekspeditions-/ korrespondancesager.

❖ Hvis der var flere mulige fædre, kunne 
faderskabet ikke fastslås, men de kunne 
alle blive dømt til at betale. Moderen fik 
dog kun penge svarende til bidraget fra én.



Spørgsmål
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