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Med denne folder vil vi gerne både henlede din opmærksomhed på en god
kildegruppe og samtidigt opridse retningslinjerne for brug af materialet.

I 1892 blev det lovpligtigt for sognepræsterne at indberette alle fødsler til den
kommunale fattigbestyrelse. Erhvervsarkivet har en samling af disse
protokoller fra Århus købstad og de tidligere forstads- og omegnskommuner.

Oplysningerne i de kommunale protokoller er i vidt omfang identisk med
indholdet i kirkebøgerne. Da indberetningerne skulle omfatte alle fødte børn,
hvad enten de var født i ægteskab eller ej, kan protokollerne bruges i stedet
for eller som supplement til kirkebøgerne.

Protokollernes indhold varierer fra kommune til kommune. Som regel er
barnets navn ikke oplyst, men forældrenes navne eller i det mindste moderens
navn findes altid. Den ugifte moders bopæl på timånedersdagen før fødselen
er altid registreret, ligesom navnet på den udlagte barnefader ofte er tilføjet. I
nogle kommuner kan du endda finde oplysning om forældrenes vielsesdato
og –sted. 

Thiset kommune: Fødselsanmeldelsesprotokol 1907-1914 



Retningslinjer for udlån og brug
 Oplysningerne i protokollerne er tilgængelige efter 75 år. 

Det vil sige, at oplysninger for hele året 1929 er tilgængelige i 2004 og
så fremdeles.

 Protokoller, som kun indeholder tilgængelige oplysninger, kan benyttes
på læsesalspladsen. 

 Protokoller, der både indeholder tilgængelige og utilgængelige
oplysninger kan benyttes af brugerne på følgende betingelser: 

Kun de oplysninger, som er 75 år gamle, er tilgængelige. Protokollen
bestilles på en almindelig bestillingsseddel. Læsesalsvagten placerer en
elastik om protokollens utilgængelige oplysninger. Brugeren kan derefter
frit blade i de tilgængelige sider ved skranken.

Adgang til oplysninger, som ikke er 75 år gamle
Selvom protokollernes indhold minder ganske meget om kirkebøgernes, er de
kommunale fødselsanmeldelsesprotokoller ikke tilgængelige efter 50 år. Det
skyldes, at nogle protokoller indeholder personfølsomme oplysninger, som er
utilgængelige i 75 år. 

Ønsker du at benytte oplysninger, som endnu ikke er 75 år gamle, kan du
søge om dispensation. I ansøgningen skal du bl.a. oplyse dit formål med at
søge adgang til oplysningerne (altså kort fortælle, hvad du ønsker at bruge
oplysningerne til). Ansøgningsskema fås på læsesalen.

Oversigt på bagsiden
På bagsiden finder du en oversigt over de fødselsanmeldelsesprotokoller, som
enten helt eller kun delvist er tilgængelige. Protokoller, der kun indeholder
utilgængelige oplysninger er ikke nævnt i oversigten.

Alle protokoller, uanset tilgængelighed, er registreret i Erhvervsarkivets
registraturer over kommunale arkiver. Kender du ikke disse registraturer, så
tal med læsesalens personale.



Fødselsanmeldelsesprotokoller,
som er enten helt eller delvist tilgængelige

Købstad/Kommune Yderår Registratur
Århus købstad 1892-1933 Å1, bd. B

Astrup-Tulstrup-
Hvilsted, se Solbjerg
kommune

1904-1943 Omegnskommune

Beder-Malling 1917-1936 Omegnskommune
Borum-Lyngby 1911-1933 Omegnskommune
Elev 1918, 1933 Omegnskommune
Elsted 1892-1910 Omegnskommune
Hasle 1884-1933 Forstadskommune
Hjortshøj-Egå 1892-1933 Omegnskommune
Holme-Tranbjerg 1892-1932 Forstadskommune
Mårslet 1901-1933 Omegnskommune
Ormslev-Kolt 1892-1933 Omegnskommune
Sabro-Fårup 1892-1907 Omegnskommune
Skødstrup 1901-1933 Omegnskommune
Thiset 1907-1914 Omegnskommune
Tilst-Kasted 1892-1936 Omegnskommune
Todbjerg-Mejlby 1892-1933 Omegnskommune
Vejlby-Risskov 1892-1933 Forstadskommune
Viby 1892-1933 Forstadskommune
Åby 1892-1935 Forstadskommune
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