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Oversigt over Kvinderegensens arkivmateriale. 

 

Oversigten beskriver det historiske materiale Kvinderegensen selv råder over. For Materiale på 

Rigsarkivet, se bilag 2.  

 

Størstedelen af materialet er samlet i tre reoler i Tonys kælderrum, og oversigten bevæger sig fra 

venstre mod højre, oppefra og ned. ”Reol 1” henviser altså til reolen længst til venstre, og ”hylde 1” 

henviser til den øverste hylde inden i reolen. Slutteligt er en mindre oversigt over materiale der 

befinder sig i selvstyrerummet. Underoverskrifterne henviser til de forskellige samlinger der 

befinder sig på hylderne, oftest markeret i reolen med en hvid post-it seddel. 

 

 

Reol 1 

 

Ovenpå reolen 

 

Indeholder materiale om istandsættelse, renovation, bygningsplaner, i det hele taget vedrørende 

husets interiør. Herunder gamle arkitekttegninger af huset (Fra før indflytning). 

 

Desuden en tavle, der i sin tid blev brugt til at holde styr på hvem af værelsernes beboere der var 

hjemme, hvis nu fx der var telefon. Når man kom hjem, kunne man så ”stemple ind”, eller efterlade 

en kommentar på tavlen.  

- Ukendt brugsperiode. 

 

Hylde 1 

 

Dagligstueprotokoller 
Det der senere skulle blive til den husbog der ligger i postrummet nu, var oprindeligt en 

"dagligstueprotokol", hvor beboere udvekslede information med hinanden.  

- Samlingen er komplet fra 1932-2010. (Den nuværende er i brug i postrummet). Dog med et hul i 

samlingen i perioden 1944-50. 

 

Hylde 2 

 

Blandede bøger (kommunikation mel. Beboere) 

Bibliotekslånebøger, adressebøger, forskellige køkkenbøger. 

 

Fundats 

Forskelligt materiale om fundats. 

 

Referater 
En bog med optegnelser/referater fra større begivenheder i Kvinderegensens historie (mest fester). 

Altså hvem ankom hvornår, hvordan stemningen var etc.  

- Perioden 1932 til og med 1962. 

 

Balprotokol 

Referater og udklip der dokumenterer de forskellige fester der er holdt i tidens løb på QR.  
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- To bøger der dækker perioden 1946-79. 

 

Hylde 3 
 

Årsregnskaber 

Forskellige årsregnskaber for Kvinderegensen. 

- Perioden 1932-83 med enkelte huller samt 1989-94. 

 

Forskellige økonomibøger 

Blandede håndskrevne bøger om fx husleje og depositum i vilkårlige årstal. 

 

Kassebøger for Kvinderegensen 

Håndskrevne oversigter over alle Kvinderegensens løbende udgifter, herunder lønninger, 

huslejelegater, udgifter til renovation osv. 

- Perioden 1932-54, 1956-57, 1966. 

 

Blandede budgetter 

Forskellige budgetter af blandede perioder. 

 

Forsikring 

Blandet og ikke særligt omfattende materiale om forskellige forsikringer for Kvinderegensen. 

 

Hylde 4 

 

Jubilæum og historie 

Hele hylden rummer materiale om forskellige jubilæumsfester og jubilæumsudgivelser, samt 

materiale der vedrører historieskrivning om Kvinderegensen. Også film, både på spolebånd og 

DVD, samt et par QR-sangbøger samt ukendt film-materiale lokaliseret i biblioteket. Også små 

smukke glasbilleder af Kvinderegensen i 30'erne (lille brun kasse). 

 

 

Reol 2 

 

Oven på reolen 

 

Stempel for Kvinderegensen, blækholder, brevkniv, samt en nøgleholder lokaliseret i biblioteket 

forklædt som bog. 

 

Ansøgninger 

Tre mapper med ansøgninger. Indeholder bl.a. de første mandlige beboeres ansøgninger. 

- Perioden 1956, 1977-79. 

 

Kvinderegensersamfundet 

Protokol for Kvinderegensersamfundet samt blandet arkivmateriale. 

- Perioden 1941-64. 

 

Standardformularer 

Forskellige uudfyldte standardformularer og brevpapir med Kvinderegensens logo. 
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Hylde 2 

QR-sange 

To mapper med forskellige alumneproducerede viser og sange.  

- 1950’erne og frem. 

 

Forskellige mapper med alumneorientere materiale 

Bl.a. kladder til det grønne hæfte, tre mapper der indeholder arkivmateriale vedrørende forskellige 

enkeltstående hændelser på Kvinderegensen, samt beboer- og værelseslister fra vilkårlige perioder. 

 

Hylde 3 

 

Hele hylden indeholder materiale der ikke har kunnet få sin egen kategori, men som dog er 

interessant og bevaringsværdigt.  

 

Hylde 4 

 

Hylden indeholder materiale fra tidligere efor Inge Lise Petersens arkivsamling. Det er organiseret 

(af Inge Lise Petersen) I følgende kasser: 

- Eforatsmøder + korrespondancer 1991-1999. 

- Eforatsmøder + korrespondancer 2000-2009  

- Byggesagen 2003-2009, retssag mod Codan 2005 

- Personsager + to arvesager (Bente Jacobsens sag) 

- Blandet legatmateriale 

 

 

Reol 3 

 

Oven på reolen 

 

Rigsarkiv 

Kasse med det arkivmateriale der vedrører Rigsarkivet, og aflevering af arkivalier hertil. 

 

Scrap- og fotobøger 
Bøger med udklip og fotos af og om Kvinderegensen.  

- 1940’erne og 50’erne. 

 

Hylde 1 

 

Hylden indeholder en masse blandet materiale om Selvstyret. Ukomplette regnskaber, 

mødereferater, samt selvstyredagbøger. 

 

Hylde 2 

 

Opslag  

Opslag fra Kvinderegensen. Dvs. annonceringer af nye regler, orientering om fester osv. 

Formodentlig opslået i dagligstuen eller ved hoveddøren. 
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- Perioden 1932-1952. 

 

Rengøring/portner 

Materiale om ansatte portnere og rengøringsfolk. Ansøgninger, lønoversigter osv. Meget spredt 

materiale. 

 

Hylde 3 

 

Huslejekampe, interkollegialt samarbejde 

Forskellige mapper med primært mødereferater fra forskellige organisationer, der i tidens løb har 

eksisteret på tværs af kollegierne i København. Primært de gamle kollgier og Studentergården med 

Kvinderegensen, men i nyere tid også flere andre. Omhandler for det meste kampen mod 

huslejestigninger, men i nyere tid også kampen for internet til alle kollegier. 

 

Husmødereferater 

Husmødereferater. 

- Perioden 1976-2007, samt af blandet oprindelse. 

  

Eforatsmøder 

Eforatsmødereferater. 

- Perioden 1931-1959, 1969-2002. 

 

Legater 

Blandet materiale om forskellige legater uddelt til Kvinderegensens beboere. Ansøgninger, 

regnskaber, oversigter over modtagere.  

 

Breve 
Korrespondancer ind og ud af Kvinderegensen om alt muligt forskelligt. Organiseret med 

indholdsfortegnelse og kronologisk.  

- Rummer breve fra 1932 til og med 1959, samt enkelte fra 80'erne. 

 

 

Til højre for reolerne 
 

- Stor kasse med blandede ansøgninger fra tidens løb (1970'erne til nu). 

- Blandede kasser med kartotekskort over daværende beboere, udflyttede osv. (blandede 

perioder, tilbage til 1940'erne) 

 

Materiale i selvstyrerummet 

 

Generelt materiale som ikke er interessant nok til at det skal optage plads i arkivrummet, men som 

stadig gerne må gemmes. 

 

- Stor flad kasse med jubilæumsskriftskopier (på gennemsigtigt papir. Ligner originalerne til 

jubilæumsskriftet fra 1992). 

 

- Flyttekasse med legatmateriale 
Ret stort materiale. Mest om huslejelegater og ansøgninger hertil, men meget blandet stof. (Stor 
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flyttekasse fuld). 

 

- Flyttekasse med Tlf-internet 
En mindre spændende kategori: Alt vedrørende telefon, internet, fjernsyn. Dvs. kontrakter, tilbud, 

generel information samt manualer. (En stor flyttekasse fuld). 

 

- Flyttekasse med økonomisager 

Mindre relevante økonomisager af meget blandet karakter. Bl.a. løse kvitteringer. 

 

 


