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1.1 Udvikling 

 1660ff. Præsteindberetninger om lejermål, findes i bispearkiverne. 

 1767 Faderen skal bidrage til barnet, til det er 10 år. 

 1767-1800 8 dage på vand og brød for lejermål. Fritagelsessager findes i bispearkiverne. 

 1789 offentligt skriftemål ophæves. Gjaldt ellers for både faderen og moderen. 

 1812 lejermålsbøder ophæves. 

 Findes for landsogne i Amtsregnskabet, kontributionsregnskabet, uvisse indtægter. 

 Findes for købstæderne i købstadsregnskaber, uvisse indtægter. 

 1812-1937: Barnemoderen behøver ikke oplyse barnefaderens navn. 

 1839 nu skal bidraget ydes indtil barnets 14. år. 

 1844 det indføres, at barnet har fødehjemstedsret ved undfangelsesstedet, hvorfor der ofte 
findes dobbelt-indførsler for uægte børns fødsler. Indtil da havde man altid f-ret i 
fødesognet. 

 1888 nu bidrag indtil barnets 18. år. 

 1888 indføres det, at barnets fødehjemstedkommune kunne lægge pengene ud for 
alimenationsbidraget. 

 1908 Kommuen skal lægge ud for alimentationsbidraget, som den så selv må indkræve hos 
faderen. 

 1908 og 1925: Lov om, at et uægte barn kan tillægges stedfaderens efternavn, uden der sker 
adoption. Ved adoption bortfaldt alimentationsbidraget. 

 1915 første adoptionslov; adoptioner forekommer i blanketregnskaberne. Før dette i 
Justitsmin. 1. kontor og amtsjournaler. 

 1937 Uægte børn får ret til faderens efternavn. 

1.2 Hierarki 
 Danske Kancelli, fra 1848 Justitsministeriet 

 Stiftamtet og amtet. 

 Indtil 1857 Kbh: Magistraten (SAK), 

 1857-2006 Københavns Overpræsidium. 

 Retsbetjenten, dvs. herredsfogeden, birkedommeren og byfogeden. 

 1841-1933 Kommunen, fattigvæsenet, fra 

1933ff. kommunen, socialvæsenet. 
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1.3 Eksempel på sagsgangen 

 
 

1.4 Eksempel fra København 
Københavns Overpræsidium 

 AJ-register (til AJ-journalen), 

 AJ-journal, 

 AJ-sager, 

1.5 Eksempel fra København 
I September 1914 undfangede hun et barn, som blev født 29.05.1915 i Sions S. På det tidspunkt 
boede Harald sammen med Elise hos hendes søster og svoger. 

Ved sagens anlæggelse i april 1915 bor Harald hos sin moder, på Oehlenslægersgade 15, familien 
flyttede straks efter til Valdemardsgade 89, 2. 

1.5.1 AJ-register (til AJ-journalen) 1915 

 

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8b+overpr%C3%A6sidium&b=aj-register&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1040850&henid=1606730&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8b+overpr%C3%A6sidium&b=aj-journal&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1040815&henid=1040819&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8b+overpr%C3%A6sidium&b=aj-sager&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=472214&henid=472216&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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1.5.2 AJ-journalen, 1915, AJ-993 

 
Hun anlagde i april alimentationssag for Overpræsidiet. 

Hun tjente 18 Kr. Maanedlig og var flyttet fra pladsen til Nygaards Tværvej 8. Da Elise Hendriksen 
er aldeles uformuende, beder Retshjælpen under hensyn til den nært forestående Nedkomst, 
Overpræsidiet fremme sagen. 

Han mødte ved en sagførerfuldmægtig, vedkendte sig faderskabet til barnet, dertil meddeltes, at 
Harald var uarbejdsdygtig for resten af livet. 

Overpræsidiet afsagde den kendelse, at Harald skulle yde 76,60 Kr. pr. Halvaar. Hun paastod 
tillige 40 Kr. til hjælp til Fødslen, der skulle ske privat (altså i hjemmet). 

 

1.5.3 A 19 248/14 – indenbys sygejournal: 

07.07.14 tilkeldt 7 Kr. ugentlig i 8 uger, 

Forlænges med 7 Kr. ugentlig fra 09.09.14 til 06.11.1914, 

Fik 7 Kr. ugentlig fra 10.03.15 - 14.06.1915. 
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Alimentationsbidraget udbetaltes gennem Magistratens 3. afdeling (SAK). 

Da moderen mødte i foråret 1916 for at få udbetalt alimentationsbidraget, blev hun afvist. 

Barnefaderen var død. 

Hun giftede sig kort efter med en forretter. 

 

1.6 Eksempel fra provinsen 
Kirkebogen for Spentrup sogn, Nørhald Herred, Randers Amt: 

 

 

1.6.1 Politiprotokollen for Nørhald Herredsfoged, 1878: 

Link til politiprotokollen for Nørhald Herredsfoged. 

No. 94 / 1878. Alimentationssag Pigen Caroline Cecilie Mønster af Spentrup contra Tjenestekarl Søren 
Pedersen ibd. [sammesteds] 

Angiverinden var mødt og fremlagde Daabsattest for hendes d. 8' Juli 1878 fødte uægte Barn Bodil Marie 
Mønster, som indlemmes saalydende # 

Indklagede var mødt og erkjendte at være Fader til Angiverindens ommeldte Barn. 

Forligsmægling om Bidragets Størrelse blev forgjæves foretaget. - Angiverinden mener, at hun, der maa give 
100 Kr. aarlig for sit Barns Pleie og desuden klæde det, ikke kan lade sig nøie med at mindre Bidrag af 
Indklagede end 50 Kr. aarlig. - 

Indklagede bemærker, at han, der er 27 Aar gl., eier ikke Andet, end hvad han ved sit Arbeide fortjener, og 
har han fortiden en Løn af henimod 160 Kr. aarlig. 

Han blev i Juni d. A. gift, og boer hans Kone i Edderup. Ved hende har han ingen Børn, hvorimod han med 
et andet Fruentimmer har et 2 á 3 Aar gl. Barn, til hvilket han betaler snart mere snart mindre, eftersom han 
og Moderen kunne enes,thi de har ikke været i Retten. Under disse Omstændighederfinder han ikke at kunne 
give mere til Angiverindens Barn en 20 Kr. aarlig. 

Sagen sluttet ved Retten for i Udskrift at tilstilles Amtet til Fastsættelse af Bidragets Størrelse.— 

Leveattesten og dåbsattesten blev fundet i Randers Amts arkiv: 

 Journal, 

 Journalsager. 

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=n%C3%B8rhald+herred&b=politiprotokol&c=&d=1878&e=1878&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=4094871&henid=4094871&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=randers+amt&b=journal&c=&d=1878&e=1878&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3872841&henid=3872841&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=randers+amt&b=journal&c=&d=1878&e=1878&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3873582&henid=3873582&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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1.6.2 Sager til politiprotokollen for Nørhald Herredsfoged. 

Amtet afsagde kendelse på birdraget størrelse. 

Vielse i Sem sogns KB 1878: 

 

 
FKT 1880, Sem sogn: 

 
Fine 

 


