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Oversigt over Kvinderegensens arkivmateriale på Rigsarkivet 

 

 

Oversigten beskriver indholdet af de forskellige kasser der ligger på Rigsarkivet.  

Tekststykkerne med fed er titlen på de forskellige kasser, som de fremgår af Rigsarkivets 

arkivsystems hjemmeside. Teksten med kursiv markerer forskellige undermapper med 

eventuelle titler skrevet i anførselstegn. Står listet i den orden de ligger i nede i kasserne. 

Vær derfor opmærksom på ikke at skabe rod i rækkefølgen hvis det fysiske materiale tilgås. 

 

”Løbenummeret” er det man skal lede efter hvis man vil bestille noget af materialet. Søg på 

”Kvinderegensen” for at få en oversigt frem. Vær opmærksom på at noget af materialet 

kræver en tilladelse, som der imidlertid er nem at få. Et underskrevet brev fra eforatet er 

nok. Følg vejledningen på Rigsarkivets hjemmeside for specialtilladelser. 

 

 

Oversigt ordnet efter løbenummer 

 

Arkivinstitution: Landsarkivet for Nørrejylland 

Arkivskaber: Kvinderegensens Viborg-værelse 

Arkivserie: Diverse dokumenter 

Løbenummer: PX19C7-9 
 
Hele kassen indeholder en del irrelevante arkivalier (Ribe asyl, stiftelser fra 1700-tallet), men 

indeholder en lille pakke angående Kvinderegensens Viborgværelse.  

Den indeholder kvitteringer, regninger, oversigt over bidragsydere til Viborgværelset (fx kan det 

ses at Viborg Byråd donerede 2000 kr. til oprettelsen). Indeholder også en regnskabsbog hvor det 

hele er samlet. Herunder udgifter til oprettelsen af værelset.  

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Kvinderegensen, Indsamlingskomiteen 

Arkivserie: Indsamlingenskomiteens forhandlingsprotokol 

Løbenummer: 1 

Magasinenhed: mm.  
 

Bog: ”Forhandlingsprotokol for komiteen til oprettelse af en Kvinderegens.”  

Mødereferater fra de indledende faser af oprettelsen af kollegiet, altså der hvor primært økonomien 

skulle på plads. 

 

Bog: ”Kvinderegensens indsamlings- og byggeregnskab” 

Oversigt over byggeri-regnskab (herunder bidragydere) 1929-32). 

 

Brun kuvert (A4): ”Herr Universitetsinspektør P. V. Fønss” 

Kontrakter og originale tegninger af huset vedrørende centralvarme. 

Kontrakter og originale tegninger af huset vedrørende spildvand og drænplan. 

Koldvands, varmvands og gasanlæg 

Kontrakter og originale tegninger af huset vedrørende el-installationer. 
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Af ovenstående kan udledes, at firmaet Kemp & Lauritzen i 1931 overtog ansvaret for alle de 

nævnte områder. 

 

Samling dokumenter omslået af papir. 

Murerarbejde, tømrerarbejde, malearbejde, blikkenslagerarbejde, oplysninger og opførelse af muren 

ud til gaden, smedarbejde, glarmesterarbejdet, snedkerarbejde, igen både smukke tegninger, 

kontrakter og korrespondancer. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Byggeregnskab, bilag 

Løbenummer: 2 

Magasinenhed: 

 
Hele kassen indeholder bilag til regnskabet for byggeriet af Kvinderegensen. Er ret velordnet i 

mindre mapper. Øverst ligger udgiftsbilag (regninger til forskellige aktører), nederst ligger 

indtægtsbilag (donationer mm). 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Adminisitration og korrespondance 

Løbenummer: 3 

Magasinenhed: 1929 – 1932 
 

Grå mappe 

Kvinderegensens lotteri (1931), avisartikler, dameblads-omtale af Kvinderegensen samt lidt mere 

økonomi og arkitekttegninger. 

 

Papirmappe: ”Kvinderegensen, udgåede breve” 

Breve fra Kvinderegensen til forskellige myndigheder, fx Undervisningsministeriet og 

Justitsministeriet 

 

Papirmappe: ”Fundats” 

Arkivalier om de først trykte fundatser, samt et par eksemplarer af disse. 

 

Papirmappe: ”Kvinderegensen. Skøde m.v.” 

Skøder, bygningsattester, pantebrev, andet der vedrører selve indflytningen og brugen af 

Kvinderegensen de første år. 

 

Blå mappe: ”Bestyrelsen. Sager ved Kvinderegensen”. 

”Grundstensdokumenter”: Konstituerende møde for bestyrelsen for Kvinderegensen, første 

stillingsopslag for inspektøren etc. 

 

Papirmappe. ”Dokumenter til tinglysning” 

Skøde, bygningsattest, genpart, deklaration, pantebrev. 
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Papirmappe: Formanden for Kvinderegensens alumner 

Indbydelser og svar herpå angående Kvinderegensens indvielsesmiddag, 10/5 1932. Også bordplan 

(!).  

 

Papirmappe: ”Opråb m. v.” 

Arkivalier om kollegiet Regensens utilfredshed med Kvinderegensens navn 

Programmer fra støttefester for Kvinderegensens oprettelse. 

Dokumenter angående grundstensnedlæggelsen 

Generelt en masse blandet arkivmateriale. 

 

Brun kuvert (A4): ”Akademikerhjemmet og Kvinderegensen” 

Indeholder avisudklip og billeder angående ”Det Kvindelige Akademikerhjem” (Ny Vestergade 7) 

og Kvinderegensen, samt regnskab for akademikerhjemmet. (Alt sammen omkring 1930). 

 

Grønt papiromslag om forskellige dokumentsamlinger: 

- Pantebrev samt andre økonomiske dokumenter. 

- Mappe med forskellige afslag på støtte 

- Brændsel: Levering af kul bl.a. 

- Forsikringspolicer 

- Kommunitets-tilskud 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Husleje og beboere 

Løbenummer: 4 

Magasinenhed:  

 
Mappe: ”Festsalens Udsmykning” 

Om motiv og finansiering af malerierne i Festsalen, samt håndskrevne notaer om selve ideen til 

udsmykningen. En del breve om samme emne mellem Kvinderegensens bestyrelse og interessenter, 

kunstnere og arkitekter. Enkelte dokumenter om resten af husets udsmykning. 

 

Brun kuvert (A5): Korrespondancer ang. Oprettelse af værelser etc. 

Brevvekslinger mellem Eli Møller og en lang række interessenter angående finansiering af de 

forskellige værelser på Kvinderegensen. 

 

Mappe: Opslag og indstillinger 

Opslag om det nyoprettede Kvinderegensen og dets værelser. Første beboerlister, første 

ansøgningsskema (der viser sig at være et afskrift af ansøgningsskemaet til Studentergården), 

ansøgninger og indstillinger af de første alumner. 

 

Mappe: Kvinderegensens værelser 

Tilsagn om støtte til oprettelsen af de enkelte værelser, og hermed navnene til dem. Også om 

oprindelsen til de legater der knyttede sig til bestemte værelser. Personlige breve til Eli Møller, samt 

officielle skrivelser. 

 

Brun kuvert (A4) 



Kvinderegensens arkivmateriale 
Bilag 2: Arkivmateriale beliggende på Rigsarkivet 

Blandet indhold: Checkhæfter, bankbøger, Dronninggaard Kloster reglement (!), regnskaber, 

obligations-løb, byggeregnskaber for tidligt byggeri, budget for 1933. Herefter flere dokumenter om 

værelserne og de oprindelige støtter hertil. Slutteligt en smule om legater og fundats. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Ansøgninger og udgåede alumner 

Løbenummer: 5 

Magasinenhed: 1932 - 1941 

 

Brun papirmappe: ”Udgåede alumner indtil marts 1935 incl” 

De første ansøgninger om værelser. inkl. ansøgningsskemaer, karakterskrifter og vidnesbyrd 

(1931-32). Ikke i kronologisk orden. Formodentlig er skemaerne lagt ned i takt med at den 

pågældende alumne er flyttet ud. Derfor henviser årstallene i mappens titel til udflytning. 

Ansøgningsskemaerne er væsentligt yngre (her 1931-32). 

 

Hvidt papiromslag: ”Udgåede alumner 1936 – marts 1941” 

Ansøgninger om værelser. 1932-38. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Ansøgninger og udgåede alumner 

Løbenummer: 6 

Magasinenhed: 1941 - 1950 

 

Brun kuvert: ”Udgåede alumner, sep. 1941 – sept 1943.” 

Ansøgninger om værelser. Inkl. Ansøgningsskemaer, karakterskrifter og vidnesbyrd. Ikke i 

kronologisk orden. Formodentlig er skemaerne lagt ned i takt med at den pågældende 

alumne er flyttet ud. Derfor henviser årstallene i mappens titel til udflytning. 

Ansøgningsskemaerne er yngre. (ca. 1938-41). 

 

Grå mappe: ”Ansøgninger 1943-49” 

Ansøgninger om værelser. Inkl. Ansøgningsskemaer, karakterskrifter og vidnesbyrd.  

Skrevet i perioden 1943-49. 

 

Brun kuvert: ”Udgåede alumner, ca. 1947-1950” 

Ansøgninger om værelser. Inkl. Ansøgningsskemaer, karakterskrifter og vidnesbyrd. Ikke i 

kronologisk orden. Formodentlig er skemaerne lagt ned i takt med at den pågældende 

alumne er flyttet ud. Derfor henviser årstallene i mappens titel til udflytning. 

Ansøgningsskemaerne er yngre. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet  

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen  

Arkivserie: Kvindelige akademikere 

Løbenummer: 7 



Kvinderegensens arkivmateriale 
Bilag 2: Arkivmateriale beliggende på Rigsarkivet 

Magasinenhed: 1930 – 1939 

 
Samling af papirer: ”Kvindelige Akademikere: International Federation of University Women 

1930-39”. 

Artikler, personlige breve, programmer. Forbindelsen til Kvinderegensen er Eli Møller. Kunne have 

interesse for kvindekampshistorikere. 

 

Brun kuvert: Danske Kvinders Nationalråd 1931-38 

Materiale om DKN. Breve, dagsordener for møder, flyers, medlemsblade. 

 

Grøn mappe 

Omhandler igen International Federation of University Women. 

 

Brun kuvert (A4) 

Omhandler igen International Federation of University Women, her deres 8. Konference i 

Stockholm, 1939. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Kvindelige akademikere 

Løbenummer: 8 

Magasinenhed: 1940 - 1949 

 

Kassen indeholder arkivmateriale om foreningen ”Kvindelige akademikeres” arbejde i 

40’erne. Udklip, korrespondancer, breve. Især orienteret omkring Elisabeth von der Hude, 

hvilket formentlig er grunden til det er havnet i Kvinderegensens arkiver. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Driftsregnskab: Hovedbog og bilag 

Løbenummer: 9 

Magasinenhed: 
 
Kassen indeholder to bøger: 

 

Kvinderegensens Hovedbog for driftsregnskab 1952 

 

Kvinderegensens Hovedbog for driftsregnskab 1951 

 

Herudover er der udgiftsbilag for Kvinderegensen: Noget af året 1951 (se kassen med løbenummer 

10 for resten), samt for år 1953.  

Indtægtsbilag for 1953. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Driftsregnskab: Hovedbog og bilag 
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Løbenummer: 10 

Magasinenhed: 

 
Kassen indeholder indtægts- og udgiftsbilag i fire forskellige mapper. Dækker årene 1951 og 1952. 

Vidt forskellige poster, bl.a. drift og legater. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Eforatsmøder, budgetter og regnskaber 

Løbenummer: 11 

Magasinenhed: 

 

Gul kuvert: ”Eforatsmøder, budget. 1958-87” 

Eforatsmøder. Indkaldelser og referater. 

 

Gul kuvert: ”Årsregnskab 1949-53 og 1957-80” 

Årsregnskaber. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Eforatsmøder, budgetter og regnskaber 

Løbenummer: 12 

Magasinenhed: 

 

Kassen indeholder forskellige mapper med indhold der relaterer sig til eforatet og 

Kvinderegensen. Oftest med Tove Birkelund som afsender og modtager. Breve, interne 

skrivelser, drift og administration. Organiseret kronologisk med en mappe for 1972-75, 

samt herefter en mappe pr. år til og med 1982. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Regnskabsmateriale 

Løbenummer: 13 

Magasinenhed: 

 

Kassen indeholder forskellige mapper med regnskabsmateriale. Det vil sige regninger, 

korrespondancer, kasseregnskab. Ordnet kronologisk med mapper for 1975-76, 1977, 1978-

79 og 1980-84. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Diverse sager 

Løbenummer: 14 

Magasinenhed: 
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Gul mappe: ”Fundats, reglement, husorden, 1932-76” 

Fundats- og husordenspapirer fra 70’erne primært. Indeholder blandt andet arkivmateriale 

om indførelsen af mandlige studerendes mulighed for at bebo Kvinderegensen. 

 

Gul mappe: ”Diverse 50’erne” 

Blandet materiale om dagligdagens gang på kollegiet. 

Et enkelt dokument om Valfrid 

 

Gul mappe: ”Diverse 60’erne” 

Blandet materiale om dagligdagens gang på kollegiet. 

 

Gul mappe: ”Indsamling 1977-80” 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Københavns Universitet, Kvinderegensen 

Arkivserie: Diverse sager 

Løbenummer: 15 

Magasinenhed: 

 

Grøn mappe: ”Enhedskollegiet 1974-76” 

Materiale vedr.: Kommunitet 1975. Nyordning for kommunitet og de ældre 

universitetskollegier. Herunder korrespondancer ml. Universitetskollegierne. 

 

Grøn mappe: ”Forsikring, vagtværn, Falck 1932-68 

Materiale vedr.: Forsikringspolicer, portnerpolicer, brandforsikringer. Også 

Kvinderegensens første forsikringer.  

 

Brun kuvert: ”Portneransøgninger april 1952.” 

Håndskrevne ansøgninger. 

 

Brun kuvert: ”Vedr. Expropiation” 

Papirer fra advokat Johanne Hansen. Blandede sager vedr. Expropiation, bygningsfornyelser 

samt plantegninger. 

 

Brun kuvert: ”Evakuering” 

Rodeleder-korrespondancer. Pjecer om evakuering ved luftangreb. Materiale fra ”Danske 

Kvinders samfundstjeneste”. Alt sammen fra omkring 1940. 

 

Brun kuvert: ”Diplom” 

Bevis på præmie til Kvinderegensen fra Københavns Kommune (1933). Æren tilfaldt 

kollegiet for dens smukke bygninger. 

 

Diverse 60’erne 
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Materiale vedr.: Huslejestigninger, stipendier, breve til Eli Fischer-Møller, 

bygningsrenovationer. 

 

Gul mappe: ”Indsamling 1977-80”. 

Materiale vedr.: Indsamling grundet økonomiske vanskeligheder i 1970’erne. Breve, 

regnskaber og bankpapirer.  

 

Gul mappe: ”Bortfald af statstilskud 1970-71” 

Materiale vedr.: Bortfaldet af statstilskud, herunder korrespondancer med 

undervisningsministeren.  

 

Gul mappe: ”Legater 1966-76”. 

Materiale vedr.: Forskellige interne legater. Ansøgninger, bankpapirer, herunder 

dokumenter fra Bikubens legatforvaltning. 

 

Gul mappe: ”Jubilæum 1982”. 

Materiale vedr.: Jubilæumsfest 1982: Deltagerliste, program, indsamling, støtte til fest. 

 

Gul mappe: ”Brand- og vagtværn 1975-79” 

Materiale vedr.: Brandregulativer, korrespondancer med arkitekter samt smukke 

plantegninger af huset. 

 

Arkivinstitution: Rigsarkivet 

Arkivskaber: Hude, Elisabeth Frederika von der 

Arkivserie: Scrapbøger vedr. Kvinderegensen 

Løbenummer: 26 

Magasinenhed: 

 

Hvid papirmappe 

Irrelevant materiale (Elisabeth von der Hudes privatarkiv). 

 

Gul papirmappe 

Irrelevant materiale (Elisabeth von der Hudes privatarkiv). 

 

Brun kuvert 

Avisudklip angående Elisabeth von der Hude I egenskab af viceefor for Kvinderegensen 

(1970’erne), samt enkelte om Kvinderegensens alumner fra samme tid. 

 

Gul mappe: “Kvinderegensen” 

En smule papirmateriale om Kvinderegensen i 1940’erne. 

 

Grøn bog: ”Dagligstuebog” 

En af de manglende dagligstueprotokoller fra Kvinderegensens egen samling.  



Kvinderegensens arkivmateriale 
Bilag 2: Arkivmateriale beliggende på Rigsarkivet 

Bagerst i bogen er der et par taler fra 1960’erne, samt et ”festskrift” til von der Hude, der 

indeholder hjemmegjorte sange af alumner (dec. 1962). 

 

Brun bog 

Scrapbog fra 1920’erne af privat karakter 

 

Brun bog 

Scrapbog fra 1920’erne af privat karakter 

 


