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Hvad vi skal tale om
• Faderskabssager
• Hvor og hvordan man finder en 

faderskabssag
• Jordemoderprotokoller
• Fødselsstiftelsen
• Arkivloven
• Eksempler



Faderskabssager

”Jomfruen på Fødselsstiftelsen” 
af Johannes Wiedewelt



Hvad er en faderskabssag

• Kaldes også alimentationssag, 
paternitetssag og bidragssag

• Fastslå faderskab
• Idømme bidragspligt
• -1937: Privat sag
• 1938-: Politiet har pligt til at søge at fastslå 

faderskabet



At fastslå faderskabet
• Kvinden (eller myndighederne) anlægger en 

faderskabssag
• Afhøringer af moderen og den udlagte barnefader
• Kan frasige sig faderskabet ved edsaflæggelse
• Blodprøver. Cirkulære af 20. oktober 1934:

[...] kan det i en Række Tilfælde ved Blodtypebestemmelse angives, at en 
bestemt Person ikke kan være Fader til Barnet, hvorimod det ikke kan siges, at 
en bestemt Person er Faderen, men kun, at han kan være det.

• DNA



Faderskabssagens indhold

• Afhøringer af moderen og den udlagte fader
• Resultatet af faderskabssagen, fx mandens 

tilståelse samt udstedte bidragsresolution
• Oplysninger om kvinden og mandens 

økonomi, alder, fødested og bopæl
• Beviser fremlagt i retten, fx kærestebreve



Faderskabssagens udfald

• Faderskab/bidragspligt/frifindelse
• Børnebidrag: 10 år (1763), 14 år (1839), 18 

år (1888)
• Kun ét bidrag til kvinden
• Arveret fra 1938 (indtil 1937 ved 

kuldlysning)
• Fra 1960: Kun faderskab, ingen bidragspligt



Børnebidraget

• 1763-: Faderen skal betale bidrag
• Lov nr. 76 af 20. april 1888:

Naar det Underholdsbidrag, som skal erlægges af Faderen til et udenfor 
Ægteskab avlet Barn, ikke betales i rette Tid [...] da er hun, forsaavidt hun er 
forsørgelsesberettiget her i Landet, berettiget til enten selv eller gjennem 
Kommunalbestyrelsen i sin Opholdskommune at fordre Bidraget for det sidste 
Aar betalt af Fattigvæsenet i den Kommune, hvori Barnefaderen opholder sig.

• 1888-: Staten garanterer betalingen



Hvor man finder 
faderskabssager
• De tidligere 

landsarkiver
• Rigsarkivet 

(Landsarkivet i 
København)

• Indblandede myn-
digheder er ofte 
politi, ret og amt



Hvor finder man en 
faderskabssag fra 1700-tallet

• Før 1763: Tamperretterne (ægteskabssager)
eller amtstuen (betaling af bøder)

• Forordning af 14. oktober 1763:
Faderen til et uægte Barn skal lige med Moderen bære Omsorg for dets 
Opdragelse og efter hans Formue erlægge i det mindste Halvdelen af de 
Omkostninger, som dets Underholdning udfordrer, til det er 10 Aar gammelt.

• 1763-1825: Justitsprotokollen
• Efter 1763: Amtet (faderens bopælsamt)



Hvor finder man en 
faderskabssag fra 1800-tallet

• 1763-1825: Justitsprotokollen
• Plakat af 28. maj 1825:

Naar et udenfor Ægteskab besvangret Fruentimmer henvender sig til 
Øvrigheden om Opfostringshielp af den udlagte Barnefader, uden at der forud 
haves Vished om, at denne med Rette kan ansees som saadan, bør Øvrigheden 
foranstalte Sagen behandlet ved den Politiret, hvorunder han henhører, hvilken 
[...] har [...] at undersøge og paakiende Sagen, saavelsom og at modtage den 
Eed, der ifølge Forening eller Dom maatte blive at aflægge. Retten har derhos, 
hvis, som Følge af Sagens Udfald, Opfostringshielp af Øvrigheden bliver at 
fastsætte.

• Efter 1825: Politiprotokollen m.m.
• Timånedersdagen
• Amtet (faderens bopælsamt)



Politiretssagliste 
Merløse-Tuse herreder 1887



Politiprotokol
Merløse-Tuse Herreder 1881-88



Afskrift af politiprotokollen
No 36/1885 Paternitetssagen: Ugift Karoline Jensen af Jyderup ctr. 
Tjenestekarl Hans Henrik Larsen sammesteds
Parterne vare mødte, af hvilke Klagerinden fremlagde Daabsattest, hvorefter 
hun d: 7de har udenfor Ægteskab født et Drengebarn, i Daaben d: 23 do kaldet 
Lars Henrik Jensen. Forlig blev saaledes indgivet at Klagerinden [...] med sin 
Eed bekræftede at Indkl. og ingen Anden er Fader til Barnet, hvorefter Indkl. 
erkjendte at være Fader. Klagerinden bemærkede, at hun skal betale 80 Kr. 
aarlige til Barnet, foruden selv at klæde det, og forlangte at Indkl. skal betale 
Halvdelen fra Barnets Fødsel til dets fyldte 14 Aar; Indkl. kunde ikke gaae ind 
herpaa, da han Intet har foruden sin Løn, som kun udgjør 120 Kr. om Aaret, 
hvorimod han tilbød 32 Kr. om Aaret. Klagerinden begjærede derfor Bidraget 
tilstaaet af Overøvrigheden. Opb. og vedt. Sagen sluttet.
Politiretten hævet



Amtsjournal
København Amt 1822



Københavns Overpræsidium

• Før 1858: Københavns Stadsarkiv
• Efter 1858: Landsarkivet i København

Faderskabssager kaldes AJ-sager og FJ-
sager



Københavns Overpræsidium
AJ-journal 1890



Københavns Overpræsidium
AJ-sag 1890



Timånedersdagen

• Forordning 15. Maj 1839 og 24. Januar 1844:
§ 4. Med Hensyn til uægte Børn bliver det Sted, hvor Moderen 
Timaanedersdagen forinden Fødselen have haft Ophold eller Tjeneste, at 
betragte som Fødehjem; men dersom hun intet fast Opholdssted til den Tid har 
havt, bliver den Commune at anse som Barnets Fødehjem, hvor Moderen ved 
sin Nedkomst er forsørgelsesberettiget.

• Den 10. kalendermåned, dvs. avlingsstedet
• Københavns Kommune 1869-1932: De Gamles 

By
• Afskaffes 1932, socialminister Steinckes Social-

reform



Hvor finder man en 
faderskabssag fra 1900-tallet

• Hvis barnet er født efter 1938, henviser 
kirkebogen til faderskabssagen (hvis 
faderskabet er fastslået!)

• Anmeldelsen: Politiets hovedjournal
• København: Faderskabsjournal 1935-
• Amtet (faderens bopælsamt)



Kirkebog
Solbjerg Sogn, fødte 1940



Politiets hovedjournal
Hillerød Politis hovedjournal 1921



Politiets hovedjournal
Hillerød Politis hovedjournal 

1921



Faderskabssag
Københavns Amt 1924



Faderskabsjournal
Københavns Politi



Jordemoderprotokoller

Jordemoderen Anne Marie Rønning i Hammershøj er klar til udrykning.



Embedslægearkiver

• Man kan bl.a. finde:
• Dødsattester
• Jordemoderprotokoller/fødselsprotokoller
• Medicinalberetninger
• Vaccinationsprotokoller
• Oplysninger om epidemier, bl.a. 

tuberkulose



En del findes i AO

• Rigsarkivet.dk → AO → Social- og 
Sundhedsvæsen → Lægedistrikter m.m.

• Her findes vaccinationsprotokoller og 
jordemoderprotokoller/fødselsprotokoller



Jordemoderprotokoller

• Fra 1861
• Kaldes jordemoderprotokoller eller 

fødselsprotokoller
• Indeholder oplysninger om barnets fødsel, 

længde og vægt
• Problem: Jordemoder behøver ikke bo i 

samme sogn som barnet



Eksempel

• Drejø Sogn



DIG-DAG: Svendborg lægekreds



Fødselsstiftelsen

Amaliegade nr. 23-25, København, Fødselsstiftelsen 1787-1910



Historiske baggrund
• Oprettet 1750, undgå fødsler i dølgsmål
• Tre funktioner: fødsel, pleje og opfostring
• 1770-1804 hører opfostringsfunktionen 

under Den kgl. Opfostringsstiftelse
• 1910: Fødselsstiftelsen bliver fødeafdeling 

under Rigshospitalet



Ugifte fødende

• Kan føde anonymt 1750-1908
• Kan ikke føde anonymt 1908-
• Anonym ifølge kirkebogen 1908-1938, men 

moderens navn noteres i Protokol over 
ugifte fødende (i AO)

• Farligt at føde



Kun for enlige mødre?

• Uddannelsessted for jordemødre og læger
• Bedste kompetencer ved vanskelige fødsler
• Bedre forhold for betalende kunder



Udsætterprotokoller

• Udsætterprotokoller = protokoller over 
børn, der er ”udsat” i pleje

• Nævner kun moderens navn, hvis moderen 
får barnet i pleje

• Den Kgl. Opfostringsstiftelse: 
Udsætterprotokoller 1770-1804 (i AO)

• Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse: 
Udsætterprotokoller 1804-1918 (i AO)



Udsætterprotokoller

• Kirkebogen
↓

• Hovedprotokollen
↓

• Udsætterprotokollen



Hovedprotokol 1812-1822 (afd. A)



Detaljer fra 
hovedprotokoller

”paa bestemt Tid hos Mødrene” 
og ”udsatte paa Landet”
”udleverede til Mødrene med 
Understøttelse eller udsatte til 
Fremmede”



Udsætterprotokol 1820-1822



Udsætterprotokol, nr. 507/1820



Udsætterprotokol, nr. 133/1860



Protokol over ugifte fødende

• Kirkebog
↓

• Protokol over ugifte fødende



Protokol over 
ugifte fødende



Arkivloven

• Personfølsomme sager
• 75-års tilgængelighedsfrist
• Hvordan man søger om adgang
• Søgemiddelerklæring
• Adgangsansøgning
• Hvad forventes af ansøger
• Vilkår



Eksempel 1

• Hvis barnet er født efter 1938:
• Henvisning til faderskabssagen i kirkebogen
• Amtets sag



Eksempel 2

• Hvis du ved, hvor faderen bor, da sagen er 
færdigbehandlet:

• Led i amtets arkiv (efter 1970: statsamtet)
• Journalen (ofte med register) henviser til 

journalsagen
• Men pas på! Bliver sagen senere taget op, 

flyttes de gamle sagsakter til den nye sag.



Eksempel 3

• Hvis du ikke ved, hvor faderen bor, da 
sagen er færdigbehandlet:

• 1763-1825: Justitsprotokollen
• 1825-1919: Politiprotokollen
• 1919-: Politiets hovedjournal, saggruppe for 

faderskabssager
• Disse kilder fortæller ofte, hvor faderen bor. 

Led herefter i hans bopælsamt.
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