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Alternativer 
 
Det er ikke altid vi kan finde de oplysninger, vi 
søger om dåb og vielse i kirkebogen. 
 
Vi vil her se på nogle af de andre steder vi så 
kan søge. 
 
Tiden før kirkebøgernes indførsel er ikke med-
taget her i skriftet. 

Indholdsfortegnelse 
 
Biologiske forældre   side   3 
Hemmeligfødende på Rigshospitalet side   4 
Fødselsstiftelsen    side   6 
Faderskabssager    side   8 
Borgerlige vielser    side   9 
Skilsmisser     side 10 
Personregister til kirkebøger  side 11 

Tænk altid på om DAISY her er der måske en mulighed for at finde  ud af 
hvor der skal ledes. 
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Biologiske forældre 
 
Hvis vi af en eller anden grund ikke kender et 
barns biologiske forældre. Det kan være fordi  
det er et plejebarn eller et adopteret barn. Her er 
tænkt på nulevende personer. 
 
Vi skal have en kopi af fødsels– dåbsattesten, 
som sendes til den sognekirke hvor barnet er 
døbt. Skriv til præsten at du søger de biologiske 
forældre til barnet og derfor gerne vil have en 
udskrift af ministerialbogen. 
 
Når udskriften kommer skal man henvende sig 
til det landsarkiv som sognet er underlagt. Man 
skal søge om adgang til de arkivmaterialer der 
ikke umiddelbart er adgang til. Der er en tilgæn-
geligheds periode der er lidt forskellig for disse 
arkivalier. 
 
Hvis arkivaren ved arkivet skal finde sagen 
frem, tage kopier og sende til dig så skal man 
betale en timeløn. 
 
Er det hjemmedøbte børn så skal 
man henvende sig til den præst der 
har forestået dåben. 
 
Se familiestyrelsens hjemmeside på adressen: 
http://www.familiestyrelsen.dk/adoption/1/  
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Hemmeligfødende på Rigshospitalet 
 
Her er et brev fra Rigshospitalet om emnet: 
 
Redegørelse for reglerne om registrering af 
hemmeligfødende barselspatienter på Rigs-
hospitalet  
 
1. Enhver ugift kvinde, der før 1. januar.1938 
fødte på Rigshospitalet, er HEMMELIGFØDEN-
DE, indtil hun selv skriftlig giver afkald derpå. 
Denne anonymitet er beskyttet i 100 år efter bar-
nets fødsel (Kgl. resolution af 27. februar 1939).  

2. Indberetninger vedrørende den pågældende 

fandt ikke sted, og barnet blev uden tilmelding 

herfra optaget i folkeregistret på det sted, hvor 

det efter udskrivningen fra Rigshospitalet fik op-

hold (Lov nr. 57 af 14. marts 1924 § 3, stk. 2).  

3. Moderens og faderens navn m.v. er kun tilført 

ministerialbøgerne, såfremt frafaldelse af hem-

meligholdelsen er afgivet hertil. Når der forelig-

ger en attest, hvor der i forældrerubrikken kun er 

anført et nummer, har moderen ikke frafaldet sin 

hemmeligholdelsesret på det tidspunkt, hvor atte-

sten er udfærdiget.  
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4. I medfør af § 12 i Lov nr. 130 af 27. maj 1908 er 

der oprettet en HEMMELIG PROTOKOL over ugif-

te barselspatienter. Alene barnet kan mod legitimati-

on (dåbsattest) få udstedt bevis for, hvem moderen 

er ud fra de oplysninger, hun har afgivet til den hem-

melige protokol. Den hemmelige protokol strækker 

sig over perioden l. juli 1908 til 31. december 1937.  

5. I de tilfælde, hvor en hemmeligfødende moder har 

ladet sit barn døbe (navngive) uden for Rigshospita-

let, har hun samtidig ophævet anonymiteten,  hvoref-

ter hendes navn skal anføres i barnets forældrerubrik 

(Kirkeministeriets cirkulære 23. december 1914 og 

skrivelse af 9. maj 1932). 

Rigshospitalets kordegnekontor  

Blegdamsvej 9, 2100 København ø.  

Tlf. 25 45 40 03 Eksp. 9-13  
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Fødselsstiftelsen 
 
Hvad var fødselsstiftelsen for en størrelse. Det 
var et sted, en institution oprettet i 1750, hvor 
ugifte kvinder kunne føde uden at de skulle op-
give deres eget eller faderens navn. 
 
Hvad er der så af arkivalier fra fødselsstiftelsen 
som vi kan bruge. Vores første tanke er nok kir-
kebøger. Når vi ser i fødselsstiftelsens kirkebø-
ger kan vi godt blive noget skuffet. Fordi det er 
ofte sådan at der ikke står et navn ved moderen. 
Som oftest oplyser kirkebogen kun om barnets 
navn fødselsdag, dåbsdag og hovedprotokol-
nummer. 
 
Der er del andre protokoller som f.eks.: 
 
Hovedprotokol over fødte 1774—1856 
Udsætterprotokoller  1804—1861 
De er formentlig ikke tilgængelige umidelbart. 
 
Fødejournaler   1763—1910 
Lister over plejeløn  1810—1910 
Korrespondance    1787—1910 
Præsteattester om plejeforældre 1804—1866 
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På Rigsarkivet i København findes der en over-
sigt over hvad Rigshospitalets arkiv indeholder. 
Den oversigt indgård i rækken af folioregistratu-
rer som nr. 299. 
 
En del af Rigshospitalets arkiv er underlagt nog-
le adgangsbestemmelser. Mødrene er blevet lo-
vet anonymitet på ubestemt tid. Derfor er de ar-
kivalier der afslører hendes identitet ikke tilgæn-
gelige. 
Ifølge en skrivelse af 4 feb. 1983 fra Under-
visningsministeriet kan efterkommere af et barn, 
der er født på stiftelsen, få nogle oplysninger om 
moderen. Det gælder dog kun hvis der er gået 
100 år efter barnets fødsel. 
 
Se hjemmesiden: 
http://www.familieindex.dk/familie/com00817.htm 
Eller en vejledning på: 
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/fodselsstiftelsen_-
_en_vejledning 
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Faderskabssager 
 
Hvis et barn var født uden for ægteskabet, 
så kunne der anlægges en faderskabssag. 
Formålet var naturligvis at fastlægge hvem 
der var far til barnet. Den udlagte barnefa-
der har siden 1763 haft pligt til at betale til 
barnet.  
 
Hvor skal vi så lede i arkiverne: 

Har barnefaderen erkendt faderskabet, så er det i 
amts arkiverne i det amt hvor faderen boede. 
Hvis barnefaderen ikke vil vedkende sig fader-
skabet, så blev der rejst en sag i den retskreds 
hvor faderen boede. Så der skal vi altså ned i 
Retsbetjente arkivet. 
 
For at finde faderskabssager i amtet eller hos po-
litimyndigheden skal du kende barnefaderens 
og/eller barnemoderens navn og bopæl (amt og 
retskreds). 
 
Prøv at gå ind på Statens arkivers hjemmeside, her kan du se hvor-
dan man søger på de forskellige arkiver: 
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/faderskab_-
_en_vejledning 
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Borgelig vielse 
 
Borgelig vielse blev indført i 1851. 
Vielsesmyndigheden var på landet 
herredsfogden og i byerne magistra-
ten.  
 
Vielsen blev indført i notarialproto-
kollen eller i særlige vielsesproto-
koller.  
 
Fra 1923 blev det i købstæderne borgmesteren 
og på landet sognefogden der var vielsesmyn-
dighed. 
 
Der føres nu overalt særlige protokoller, som 
næsten alle er afleveret til landsarkiverne. 
 
Borgerlige vielser fra før 1923 findes i retsbe-
tjentarkivernes ægteskabs- eller notarialproto-
koller. Borgerlige vielser efter 1923 findes i 
kommunens borgerlige ægteskabsbøger. 
 
Prøv at gå ind på Statens arkivers hjemmeside, her kan du se hvor-
dan man søger på de forskellige arkiver: 
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/borgerlig_vielse_-
_en_vejledning 
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Skilsmisser 
 
Skilsmisser forekom også før i tiden.  
 
Før 1797 blev skilsmissesager behandlet i en 
gejstlig domstol. Efter 1797 blev skilsmisser 
lagt under den civile ret. Man kunne få skilsmis-
se enten ved bevilling eller dom. Du kan finde 
skilsmissesager både på Rigsarkivet og i lands-
arkiverne. 

Oplysninger i skilsmissesager er forskellige alt 
efter i hvilken periode, skilsmissen har fundet 
sted. 

I skilsmissesager finder vi oplysninger om de 
skilte, deres civilstand samt om eventuelle børn 
i ægteskabet og vilkår for skilsmissen.  
 
 
Prøv at gå ind på Statens arkivers hjemmeside, her kan du se hvor-
dan man søger på de forskellige arkiver: 
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/skilsmisse_-
_en_vejledning 
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Personregister 
 
Der findes rigtig mange forskellige personregi-
stre til al verdens arkivalier. Der findes også en 
del til kirkebøger: 
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John Rasmussen 


