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Disposition -1

• Indledning – hvad skal I høre om i aften?

• Vejen fra sogn til rigtigt arkivalie

• Overformynderi - administration

• Overformynderi - arkivalier

• Overformynderi – opgaver



Disposition - 2

• Værgeråd

• Afslutning



Hvad er det I skal høre om i aften?

De umyndige. 
En gennemgang af 
arkivalier om 
værgemål og 
overformynderi ca. 
1700-1930



Myndighed-
En persons evne til ved sine kontrakter at 
forpligte enten sin person (sin arbejdskraft) 
eller sin formue

Mangler denne evne:

UMYNDIGHED

Regler der afhjælper denne situation på forskellige 
måder



I aften IKKE 
gennemgang af alskens 
regler om myndighed, 
mænd/kvinder/fuldmy

ndig/mindreårig, 
personlig myndug, 

fuldmyndig etc etc.



Forordningen 7. april 1619 om formyndere

I hver købstad skal være ”tvende fine 
fornemme Borgere, som temmelig ere til 
Alders, og vel ved Formue, hvilket skal være 
som Overformyndere…”

Christian den IVs reces 1643

Danske Lov 3-17 og 3-18



Danske Lov 3-17-1

”De, som ikke kunde være deris egen 
Værge, enten for Alder, Vanvittighed, 
Ødselhed eller andre Aarsager, som 
af Øvrigheden billig kiendes, skulle 
have en Værge”

Danske Lov 3-18-1

”Der skal i hver Kiøbstad være tvende fornemme Borgere, 
som temmelig ere til Alders og vel formuende, hvilke 
skulle være Overformyndere, og med Borgemesters og 
Raads Hielp have Indseende med alle dem, som værge for 
dennem, der Værge behøve”



Den umyndige

Værge

Overformynder



OG

Danske Lov 3-18-2

”Dernæst have Opsigt med Ungdommen, 
hvorledis den opfødis, saa vel som 
Forældrene, hvorledes de deris Børn 
holde”

Værgeråd og 
overværgeråd 
fra 1905

Ikke  
politimyndighederne



Noget med administration



Overformynderi -

administration



Danske Lov 3-18-1

”Der skal i hver Kiøbstad være tvende fornemme Borgere, 
som temmelig ere til Alders og vel formuende, hvilke 
skulle være Overformyndere, og med Borgemesters og 
Raads Hielp have Indseende med alle dem, som værge for 
dennem, der Værge behøve”

Ingen bestemmelser i DL om 
forholdene på landet



I praksis blev det skifteretterne, der 
varetog overformynderi-opgaven

Betyder at man bør kende lidt 
til skifteadministration i al 
almindelighed



Fra flere til færre



Fæstere, 
Godsejeren 
til 1817 
(1850)

Selvejere, amtmanden 
til 1793

Retsbetjenten



1850

1817 1793

Retsbetjenten



København

Indtil 1771

Hofret

Borgret

Etc.

Bortset fra ganske enkelte protokoller ikke bevaret 
noget fra disse enkelt jurisdiktioner i København



-1818

Under Hof-og Stadsretten

1818-1857

Under Magistratens 3. sekretariat

Det vil sige:

Frem til 1818: Rigsarkivet (gl. 
Landsarkiv for Sjælland

1818-1857: Københavns Stadsarkiv



1668 – 1817

Hovedbøger over værgemål



1857

Ny ordning!

Kongelig udnævnt 
Overformynder

Arkivalierne igen på Rigsarkivet 
i København



En masse lokalt 
administrerede 
overformynderiet tæt 
knyttet til 
skifteforvaltninger

I København en kongelig 
udnævnt overformynder

1868

Mange praktiske problemer med de mange 
mindre overformynderier



Kontrol-problematikker

Antvorskov Gods 1774-
1790:
Blot 16 sager

Roskilde amt 1732:
Der indestod kun kapitaler 
for 14 sager



Lov 26/5 1868

De lokale overformynderier nedlægges – alt samles i 
ét landsddækkende overformynderi i København 
under Justitsministeriet

Rent praktisk under Den kongelig 
udnævnte Overformynder for København

Indenbys afdeling Udenbys afdeling



1950 bortfaldt opdelingen udenbys og indenbys

1966: Ikke længere adm. Af 
båndlagte midler, legater mm.

1981: Ikke længere forvaltning af 
umyndiges midler

Private pengeinstitutter

Overformynderiet nedlægges



Overformynderi -

opgaver



Den umyndige

Værge

Overformynder



Danske Lov:

Overformynderens opgave er at føre tilsyn med 
Værgens bestyrelse af den umyndiges formue
Gennemgå værgens regnskaber

Formuen skulle forblive i Værgens besiddelse

Sørge for kontanternes 
anbringelse på renter Tilse panterne 

etc.



Værger- DL fastsatte klare 
regler for hvem der skulle være 
værger
DL 3-17-2

Fra slægten

Praktisk- hvem var stede



Umyndiges Børns Værge efter 
Moders Død er fader; efter 
Faders Død er Broder…….



I ældre tid-værgemål 
stort set uden kontrol fra 
det offentlige
Ændres til mere og mere 
offentlig kontrol



Udvikling:

Overformynderne overtager efterhånden en del 
af værgernes opgaver

Værgens opgave bliver mere og mere at 
modtage udbyttet af 
overformynderibestyrelsen, at bruge deraf til 
de daglige udgifer og årligt at aflægge 
regnskab

Pengeformue, hans værdipapirer, aktier og 
panteobligationer



Udvikling:

Hvad den umyndige i øvrigt ejer såsom fast 
ejendom, skibe, løsøre tager værgen i sin 
besiddelse. Alle disse ting bestyres fortsat 
af værgen

Tilsyn fra skifteretterne og fra øvrighederne

Kontrol og revision af 
regnskaberne



Det centrale overformynderi

Forvalte formuer tilhørende umyndige eller 
borteblevne personer

Forvalte formuer båndlagte af arveladere og 
givere eller hensat under overformynderiet



Overformynderi
- arkivalier



Den umyndige

Værge

Overformynder



Herefter skiftet efter sædvanlig 
fremgangsmåde

Udgangspunktet vil typisk være 
KIRKEBOGEN

Juli 1832 død: Indsidder Søren Larsen
Efterlader sig hustru og ét barn, en 1 år 
gammel dreng ved navn LARS



Overformynder – værge –(tilsyn)???

Gennemgang af muligheder



1826-1855: Overformynderiprotokol

1805-1865: Diverse overformynderidokumenter

1807-1907: Overformynderiregnskaber

1906-1919: Værgemålsregnskaber

1885-1902: Kuratorbeskikkelser mm.



Nogle af arkivalierne er scannet –
især overformynderiprotokollerne



Lige som gamle 
kirkebøger: Tjek 
indholdet af den bog, du 
gerne vil arbejde med



Overformynderiet 
i København



Københavns Overformynderi

Sekretariatet

Bogholderiet

Størstedelen af overformynderiets arkiv 
efter 1870 er kasseret

Dog: Rækken af Værgemålsprotokoller
Ca. 1000 bind, omfattende perioden 
1859-1950



Værgeråd og 
Overværgeråd



Lov om Behandling af forbryderske og forsømte 
Børn og unge Personer af 14. April 1905



Loven satte for alvor børns velfærd og 
familieforhold på den politiske 
dagsorden

Statslige støtte til og regulering af 
familieforhold blev en vigtig del af 
velfærdsstatens udvikling

Staten påtager sig en aktiv rolle



Et helt nyt syn på børn og unge

1800-tallets tro på disciplin, hårdt arbejde 
og fysisk afstraffelse på retur

Børnesagen



Nu

Mønsterbehandling, hjem, familie, kærlighed

Børn har ret til en barndom

Stor interesse for Staten

Gennem undervisning mm så børnene kan 
vokse op som gode samfundsborgere



Uheldigt med vilde, utilpassede børn

Udgjorde en ”smittefare”

Derfor måtte børne 
”afsondres”

Manglede forældrene evne eller vilje til 
at gøre børnene til gode 
samfundsborgere, var det statens pligt at 
gribe ind for at varetage barnets tarv.



Og statens interesse at barnet 
ikke senere kom til at ligge 
samfundet til byrde

Forældrenes ubetingede ret til deres børn en stor 
udfordring



Loven fra 1905 samlede

Mange forskellige (spredte) 
tiltag før 1905 loven

Politi og Domstole

Fattigvæsenet

Skolemyndighederne



Tilsyn med plejebørn

Lov af 20. april 1888

Lov af 1. marts 1895 om 
tilsyn med plejebørn

Kommunen skal give tilladelse til at personer 
kunne have børn i pleje mod betaling

Tilsyn fra kommune

Protokoller 

Lov 1. april 1914



1905-loven

Værgeråd i alle kommuner

Havde en lang række muligheder

Tvangsfjernelse

Lov nr 72 af 14. april 1905 om Behandling af 
forbryderiske og forsømte børn og unge Personer

Kommuner af en vis størrelse flere værgemålskredse

København opdeles i 20 
værgemålskredse



§ 10:
Naar Værgeraadet skønner, at der ifølge denne Lov 
er Anledning til at skride ind kan der

Tildeles saavel Barnet som dets Forældr eller 
opdragere en advarsel

Beskikkes barnet en tilsynsværge

Gives forældrene pålæg

Ske anbringelse uden for hjemmet



Lov om Værgerådsforsorg af 
12/6 1922

Lovgivning fra 1933 -
Forsorgsloven

Værgerådene bliver 
mere selvstændige, f.eks
i forhold til 
forældremyndigheden



Anbringelsesmåder

Opdragelseshjem 
/anstalter

Vejstrup

Bøgildgaard

Staten skulle drive to undgomshjem

Endvidere private og kommunale



Bøgildgaard ved Viborg, senere

1830 oprettes opdragelseaanstalt for 
drenge på Bøgildgård ved Viborg

Peter Poulsen Schmidt

Den fellenbergske
metode

Landbrugsarbejde





35 kommuner undersøgt i perioden 
1903 – 30, landbokvinder

699 landbokvinder valgt til

Hjælpekasser

Værgeråd

Menighedsråd

Personlige forhold OG kollektive 
rammer – f.eks. Menighedsråd 
/Indre Mission.



Karen Larsine Frederikke Kirstine Petersen, 
født 18. januar 1915

Datter af husejer Fr. Petersen



Overinspektøren for 
Opdragelsesanstalterne





Værgeråd

Overværgeråd

Overinspektionen for 
opdragelsesanstalterne

Opdragelsesanstalterne



Overværgerådet





1905-1930


