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Foredraget gav anledning til at tilføje disse links: 

https://www.starbas.net/  Link til portalen: STARBAS, som er fælles søgeportal 

for en række arkiver. Der kan søges enten: 

a. alle de arkiver der er repræsenteret i portalen 

 

b. Det enkelte arkiv medtaget i portalen  

  

https://www.psykiatri-

regionh.dk/NRSH/fremtidens-

retspsykiatri/fremtidens-sct-hans/Sider/Om-

Sct.-Hans-hospital-i-Roskilde.aspx 

Link til kort historisk oversigt over Skt. Hospitals 

historie. 

  

 

 

 

Brede fremstillinger  

• Gyldendal og Politikens Danmarks Historie, red. af Olaf Olsen 1988ff 

• Dansk Social Historie, udgivet 1979ff 

• Dagligliv i Danmark, red. af Axel Steensberg, 1969ff 

• Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 

1970 (1985) 

• Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt og gør den levende (2003) 

• Danmarks Sociale Lovgivning 1891-1941 (1941) 

 

 

”Leksikal” orientering 

• Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, red. af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen bd. 1-2 (1991) 

• Håndbog for danske Lokalhistorikere, red. af Johan Hvidtfeldt (1965) 

• Jørgen Green: Slægtsforskeren ABC (2005) 

• Salmonsens Konversationsleksikon bd. 1-26 (1915ff), relevante artikler 

• Relevante artikler i Trap udgave I-V 

 

 

Om arkivalierne 

Bemærk: Denne gruppe medtager kun det allermest nødvendige i forbindelse med den afholdte 

gennemgang 

• Samleværket: Kilder til Dansk Forvaltningshistorie, således: 

a) På embeds vegne, red af Erik Nørr og Karl Peder Pedersen 1750–1920 

b) Efter bemyndigelse 1920–1970, red af Jørgen Mikkelsen og Erik Nørr 

• Lotte Jansen: De fynske godsarkiver, en introduktion (1975). Bogen tager udgangspunkt i 

fynske godsarkiver - men er en glimrende vejledning til godarkiver i hele landet.  

• Fra Sundhedskollegium til Sundhedsstyrelse, Knud Faber (1939) 

• Det kgl. Sundhedskollegiums arkiv, Knud Erik Madsen (1980) 

• Hans H. Worsøe: Amtmanden var med til det hele. Amtsarkiverne og deres brug (1991) 

• Jørgen Green: Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte. En vejledning til 

slægtsforskere og historisk interesserede (2016) 

• Kommunal Opgaveløsning, red. af Jan Kanstrup m.fl.(1990) 
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• Link til websted om Fødselsanstalten i Aarhus: 

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8dselsanstalten_i_Jylland  

• Link til AO for det vigtigste vedrørende Sygehuse: 

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/  

 

 

Værker omhandlende specielt lægelige forhold 

• Det kongelige Sundhedskollegium 1803-1903 (1903) 

• Danmarks læger og lægevæsen (1873), V. Ingerslev 

• Danmarks jordemødre (1935), red. W. Nellemose 

• Medicinalordningens historie indtil Sundhedskollegiets oprettelse 1803 (1917), K. Carøe 

• Medicinalkort over Danmark (2. udgave 1906), H. P. T. Ørum 

• Signild Vallgårda: Sjukhus och fattigpolitik - et bidrag til de danska sjukhusens historia 1750-

1880 (1985) 

 

Værker i øvrigt 

• Stege Amtssygehus 1981-1992 – et jubilæumsskrift (1992) 

• Frederiksborg Amt Sygehus i Esbønderup. Sygehusets historie gennem 200 år. Ved overlæge 

Johs. Andersen (1955) 

• Fra Fortid og Nutid: Spredte træk af Københavns Amts Sygehusvæsens historie (1952) 

• Gordon Norrie: Københavns Garnisonssygehus 1818-1918 (1918) 

• Nete Balslev Wingende: Kvæsthuset – et gamle Hospital ved Havnen (2005) 

• Sundhed, Byrokrati, Politik. Udg., Niels Petersen og Helle Blomquist, ved Helle Blomquist og 

Michael Hertz (1996) 

• Sønderjyske årbøger 1989, heri: Embedslægevæsenet i hertugdømmet Slesvig indtil 1864 s. 

183-212, Tage Grodum 

• Af yderste vigtighed for det hele Borgersamfunds Tryghed. Medicinalindberetninger og deres 

anvendelsesmuligheder i historisk forskning (2005), Gerda Bonderup m.fl. 

• Kjeld Møller Pedersen: Sundhedsvæsenet i Vejle Amt med særlig vægt på perioden (1970–

2006) i værket: Magten og menneskene, Vejle Amts historie 1794–2006, red. af Lars 

Bjørneboe og Karen Skovbjerg 

• Peter Dragsbo og Harriet Merete Hansen: Middelfart fra færgeby til broby (1996) 

• Søren Hansen: Haandbog i den danske Medicinallovgivning (1905) 

• Erik Nørr: Præst og administrator (1981) 

• F. A. Uldall: Haandbog i Sundhedspolitiet med særligt henblik paa Danmark, udarbejdet for 

Læger og Jurister (1840) 

• Axel Petersen: Samfundet og Børnene. Om staten og samfundets stilling til den forsømte og 

forvildede ungdom med særligt hensyn til sagens historiske udvikling (1904) 

• På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980. Ved Jesper 

Vaczy Kragh m.fl. (2015) 

• Gunilla Svenskmark: Kald og profession – sygeplejens historie 1863-2001 (2020) 

• Anne Løkke: Patienternes Rigshospital 1757-2007 (2007) 

• Lars Heslet og Kim Dirckinck-Holmfeld (red): Sansernes Hospital (2007) 

[Om typer af hospitalsbyggerier] 

• Susanne Paulsen: Glostrup Hospital gennem 50 år, 1958-2008 (2008) 

• København før og nu og aldrig bd. 1 Slotsholmen (1987) 

• Syg og rask gennem 100 år. Udgivet i anledning af 50 års dagen for stiftelsen af de 

samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark (1951) 

• H. Chr. Richter: Danske sygehuse (1925). Udkommet således: 

Bind 1: Jylland 

Bd. 2, 1 del: Århus amt 

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8dselsanstalten_i_Jylland
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• Birger Mikkelsen: Læger og sygehuse i Nordsjælland, historisk belyst (1986) 

• Danmarks Sociale Lovgivning 1891-1941. Udgivet af Socialt Tidsskrift (1941) 

• www.sa.dk  

• www.arkiv.dk  

• www.digdag.dk  

• http://runeberg.org/trap/  Projekt Runeberg: Scanninger af Trap 1-3 udgave 

•  https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=11459&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20administrativ%20inddeling  

[Danmarks administrativ inddeling 1930] 

• Billeder fra forskellige hospitaler og sygehuse. På Dansk Sygeplejehistorisk Museum 

https://dsr.dk/dshm/galleri/billeder-fra-forskellige-hospitaler-og-sygehuse  

• https://www.nordsjaellandshospital.dk/om-hospitalet/organisation/historisk-

tilbageblik/Sider/default.aspx   

• Eksempel på historisk oversigt over sygehuse i Frederiksborg amt. 

https://www.nordsjaellandshospital.dk/om-hospitalet/organisation/historisk-

tilbageblik/Sider/default.aspx  

• Eksempel på historisk oversigt – Sønderjylland 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejehistorie-i-soenderjylland  
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