
Rigsarkivets mange tilbud
Af Michael Dupont



Hvad kan vi nå?

• Hvordan du finder det rigtige arkivalie

• Grundlæggende om AO

• Grundlæggende om Daisy

• Kort om faderskabssager

• Kort om lægdsruller

• Arkivloven



Hvordan du finder det rigtige 

arkivalie

• Vigtigt, før du søger i AO og Daisy!

• Slægtsforskerbøger, internettet

• Skal have en idé om, hvad du vil finde

• Læs om det (grundighed sparer dig på 

længere sigt!)



Vigtige slægtsforskerbøger

• Skaaning og Klercke Rasmussen: Find din 

slægt – og gør den levende

• Worsøe: Slægtshistorie

• Fabritius og Hatt: Slægtsforskning

• Green: Slægtsforskerens ABC



Proveniensprincippet

• Myndighedens orden bevares

• Arkivalier kaldes sjældent det, man leder 

efter!



Hold øje med

• Hvilken myndighedstype, der behandler 

sagerne (amt, politi, kommune, sogn osv.)

• Hvad arkivaliet ofte kaldes (journalsag, 

skifteprotokol, straffeakt osv.)

• Disse to oplysninger skal bruges i Daisy og 

AO!



Det store problem: Hvad hedder 

myndigheden?

Landsdækkende:

• DIG-DAG

• Atlas over Danmarks administrative 

inddeling efter 1660

• Trap-Danmark, div. udgaver

Lokalt:

• Øst for Storebælt: De brune kasser



DIG-DAG

- Betyder Digitalt atlas over Danmarks 

historisk-administrative geografi 

- Kan vælge år + myndighedstype og se 

myndighedens omfang og navn på den tid

- Også god stednavnesøgning





”De brune kasser”

• Indeholder administrative tilhørsforhold

• Alfabetisk efter sogn/købstad

• Findes i AO



Arkivalier Online



Hvad er AO

• AO er en indgang til de digitaliserede 

arkivalier, der findes i Daisy

• I dag er AO og Daisy direkte knyttet 

sammen

• Alt, der findes i AO, findes også i Daisy

• Driller AO, kan arkivaliet måske læses via 

Daisy!



Udfordringer

• Over 50 mio. scannede sider

• Skal overskueliggøre mange arkivalier

• Gemmer sig i Daisy, men synliggøres i AO

• Sidegevinst: Er en øjenåbner for nye 

arkivaliegrupper, som mange slægtsforskere 

ikke tidligere har benyttet



Hvad indeholder AO – bl.a.

• Kirkebøger

• Folketællinger

• Skifteprotokoller

• Lægdsruller

• Skøde- og panteprotokoller

• Københavns Overpræsidium og amter

• Navnekartoteker og navneregistre en masse



Rullegardin med emner



• Kirkebøger = kirkebøger

• Folketællinger = folketællinger

• Find din slægt = kirkebøger, folketællinger og 

andre centrale slægtsforskningskilder

• Ejendomme = centrale ejendomshistoriske 

kilder

• Sønderjylland og hertugdømmerne = centrale 

slægtsforskningskilder fra Sønderjylland og 

hertugdømmerne

• Vestindien = kilder om Vestindien

• Hjælpemidler = registraturer, registre m.m.

• Øvrige = alt det andet …



De vigtigste slægtshistoriske 

kilder

• Kirkebøger

• Folketællinger



Kirkebøgernes historie

• Indført 1645/1646 af Christian 4.

• Ført i ét eksemplar indtil 1812/1814 

(enesteministerialbog)

• Ført i to eksemplarer efter 1812/1814 

(hoved- og kontraministerialbog)

• Ens udformning efter 1891



Kirkebøgernes indhold

• Kirkelige handlinger (embedsbog)

• Fødte, konfirmerede, viede og døde

• Hovedpersoner

• Bipersoner



Hvor findes kirkebøgerne

• Findes på Arkivalieronline (AO)

• Fødte, konfirmerede og viede: -1960

• Døde: -1969

• Senere kirkebøger: På Rigsarkiverne

• Kan bestille kirkebøger frem til læsesalen, 

der slutter for mere end 50 år siden



Kirkebøger





Kirkebøger 

før 1814



Fødte



Konfirmerede



Viede



Døde



Folketællinger

• Opgørelser over alle personer: 1787, 1801, 

1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 

1880, (1885), 1890, (1895), 1901, 1906, 1911, 

1916, 1921, 1925, 1930, 1940, 1950, 1960, 

1965, 1970

• Grundlæggende oplysninger: Navn, bopæl, 

alder, erhverv

• Fødested nævnt 1845-1970

• Matrikelnr. nævnt 1901-1911, 1921

• Arbejdsplads nævnt 1901-1921, 1930, 1950



Hvor findes folketællingerne

• 1787-1940: Arkivalieronline (AO)

• 1950-1970: På Rigsarkivet 

(standardtilladelse gives på stedet)

• Dansk Demografisk Database (DDD), 

indtastede folketællinger





Søgetip

• Brug browserens søgefunktion (fx Ctrl + F) 

• Hvorfor det ikke er kronologisk: Fordi 

arkivskaberne ændrer navn





Hillerød, 1870



Hillerød, 1921



Nogle af fordelene ved AO

• Mange indgangsmidler

• Saglister, journaler, navneregistre, 

navnekartoteker osv.

• Sager skal ofte bestilles i original via Daisy

• Sager kan ofte fjernlånes



Daisy



Hvad er Daisy

• Rigsarkivets arkivdatabase

• Dansk Arkivalie InformationsSYstem

• Både offentlige og private arkiver

• Alt er indtastet

• Findes på Rigsarkivets hjemmeside 

www.sa.dk

http://www.sa.dk/


Hvad er en arkivdatabase

• En elektronisk registratur

• Samme oplysninger som gammeldags 

registraturer

• Kan benyttes på nettet



Arkivfaglige ord

• Proveniensprincippet: Myndighedens orden 

bevares

• Arkivskaber: Den, der skaber arkivet

• Arkivserie/titel: Det, arkivaliet kaldes



Daisys søgeside (avanceret søgning)



Søgefelter

• Arkivskaber eller arkivserie 

• Arkivskaber

• Arkivserie

• Periode



Bestilling trin for trin

• Kan bestille på læsesalen

• Kan forudbestille

• Kan fjernlåne

• Fif: Behøver ikke at skrive hele ord



Udfyld søgefelter

• Udfyld arkivskaber

eller

• Udfyld arkivskaber og arkivserie

• Pas på, du ikke begrænser din søgning!



Søgefelter udfyldt (arkivskaber + år)



Udpeg det rigtige søgeresultat

• Når du trykker på ”søg”, får du en liste over 

de arkivskabere, der indeholder de ord, du 

har skrevet

• Hvis du kun søger på arkivskaber, får du 

kun vist arkivskabere

• Udpeg det rigtige søgeresultat



Søgeresultat



”Vis arkivserier”

• Hvis du kun har søgt på arkivskabere, får du 

vist en liste over de arkivalier, der findes i 

arkivet

• Alfabetisk eller kronologisk ordnet

• Brug browserens søgefunktion



Liste over arkivserier



Oplysninger om arkivserien

• Find det arkivalie, du skal bruge og klik på 

det

• På næste side får du oplysninger om 

arkivserien (arkivskaber(e), andre navne, 

samt medietype)

• Hvis det findes i AO, kan du ikke bestille 

det



Oplysninger om arkivserien



Hvis man vælger originalen:



Hvis det ikke findes i AO, skal 

det bestilles frem til læsesalen

• Tryk på ”start bestilling”

• Før du kan bestille, skal du logge dig ind

• Hvis du ikke er oprettet, kan du oprette dig 

her: 





Bestillingsformular



Bestillingsformular

• Hvor man vil se arkivaliet (læsesal)

• Tidspunkt for benyttelsen

• Læsesalsplads (hvis arkivaliet er i huset)

• ”Tilladelse udstedt af …” (skal ofte 

ignoreres)

• Får en kvittering, når man har bestilt



Forudbestilling og fjernlån

• Kan ikke bestille arkivalier, der findes på 
AO

• Begrænsninger på meget brugte arkivalier 
(kirkebøger, skifteprotokoller, skøde- og 
panteprotokoller, journaler og registre 
m.m.)

• Ville være upraktisk at reservere eller 
fjernlåne

• Derfor: De vigtigste arkivalier skal benyttes 
på arkivet



Over- og underordnede 

arkivskabere

• Skal overskueliggøre indholdet

• Arkivalier kan være samlet under samme 

arkivskaber

• En arkivskaber kan også bestå af flere 

relaterede arkivskabere

• Et hieraki i arkivet



Over- og underordnede 

arkivskabere



Mine brugersider



Se nye og gamle bestillinger



En smule om tunge, 

men vigtige emner

• Faderskabssager

• Lægdsruller



Faderskabssager

”Jomfruen på Fødselsstiftelsen” 

af Johannes Wiedewelt



Hvad er en faderskabssag

• Kaldes også alimentationssag, 

paternitetssag og bidragssag

• Fastslå faderskab

• Idømme bidragspligt

• -1937: Privat sag

• 1938-: Politiet har pligt til at søge at fastslå 

faderskabet



Faderskabssagens indhold

• Afhøringer af moderen og den udlagte fader

• Resultatet af faderskabssagen, fx mandens 

tilståelse samt udstedte bidragsresolution

• Oplysninger om kvinden og mandens 

økonomi, alder, fødested og bopæl

• Beviser fremlagt i retten, fx kærestebreve



Hvor findes faderskabssager?

• Faderskabssager: findes i faderens 

bopælsamt og kaldes journalsager

• Indgang: Amternes journaler og 

journalregistre, findes ofte i AO under 

”Øvrige”

• Pas på! Sagsakten flyttes, hvis 

faderskabssagen bliver genoptaget (find det 

seneste journalnr. via journalen)



Faderskabssag

Københavns Amt 1924



Hvis man ikke kender 

faderens bopælsamt

• Led efter henvisning til faderens bopæl i 

moderens politikreds:

• 1763-1825: Justitsprotokollen

• 1825-1919: Politiprotokollen

• 1919-1978: Hovedjournalen



Politiretssagliste 

Merløse-Tuse herreder 1887



Politiprotokol

Merløse-Tuse Herreder 1881-88



Politiets hovedjournal

Hillerød Politis hovedjournal 1921



Politiets hovedjournal

Hillerød Politis hovedjournal 

1921



Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864



Lægdsruller (landruller)

• Fortegnelser over de mænd, der kunne 

udskrives til militærtjeneste i hæren

• Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig 

opholder sig

• Hvad skal man vide: Navn, bopælssogn og 

tidspunkt (mens personen var værnepligtig)

• Sogn = lægd (sådan ca.)



Amter og udskrivningskredse

• 1788-1869: Fortløbende lægdsnumre inden 

for hvert amt

• 1869: 6 udskrivningskredse, fortløbende 

lægdsnumre inden for hver kreds

• OBS: Købstæder bliver lægder 1843-, før 

den tid skal tilflyttere findes i tilgrænsende 

landsogne (tilflyttere til København noteres 

fx i Hvidovre lægd!)





Forskellige typer lægdsruller

• Hovedruller 1789-1871: Fortegnelser over 
samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år

• Tilgangsruller 1795-1956: Fortegnelser over 
dem, der blev optaget i rullen i et givet år 
(enten fordi de nåede den værnepligtige 
alder, eller fordi de flyttede til lægdet)

• Omskrevne ruller 1871-1956: Fortegnelser 
over dem, der stadig var værnepligtige og 
boede samme sted efter 11 år



Hvordan finder man en 

lægdsrulle

• Sognefortegnelsen (under ”Find din 

slægt”→ ”Lægdsruller fra hele landet, læs 

her”)



Eksempel

• Christian Jørgensen, 14 år, ses i Tølløse By 

og Sogn i folketællingen 1801. 

• Hvor er han født, hvem er hans far, og hvad 

bliver der senere af ham?



Begynd med Sognefortegnelsen

• Tølløse Sogn:

Dvs. Tølløse Sogn skal o. 1801 findes under 

Holbæk Amt, lægd 5



Find lægdsrullerne på www.sa.dk

• Vælg Arkivalieronline, Find din slægt

http://www.sa.dk/




Lægdsrullerne står alfabetisk



Vælg Holbæk Amt, find en 

hovedrulle ca. 1801



Hvad betyder bind-teksten?

Holbæk = Amt

1801 = Rullens begyndelsesår

J = Rullens årstal (1801)

Hovedrulle = rulletype

1 = Det første lægd i rullen

32 = Det sidste lægd i rullen

Dvs. rullen dækker Holbæk Amt, lægd 1-32, i 1801



• Opstillet efter alder

• Bladr sognet igennem

• GEVINST!



Christian Jørgensen flytter

• Flyttehenvisning: 9 a 231

• Intet amt nævnt = samme amt

• 9 = lægd 9

• a = årstal A

• 231 = løbenr. i lægd 9, år A

• Men hvordan finder man ud af hvor og 

hvornår?



Hvor: Soderup

Lægdsrullenøgle 1870



Hvornår: 1803



Find tilgangsrullen

• Holbæk Amt

• Lægd 9 (Soderup)

• År A (1803)

• Løbenr. 231



Kan følge en person samme sted

• Tilgangsrullen indeholder tilflyttede 

personer eller personer, der nåede den 

værnepligtige alder

• Hovedrullen indeholder alle værnepligtige i 

sognet, indtil personerne bliver ”slettet”, 

dvs. flytter, dør, får fripas eller bliver for 

gamle til at stå i rullen

• Brug gammelt/nyt løbenr. til at følge 

personen indenfor lægdet





Arkivloven

• Personfølsomme sager

• 75-års tilgængelighedsfrist

• Samlebåndstilladelser for skifter 50-75 år

• Samlebåndstilladelser for folketællinger 
1950-1970

• Hvordan man søger om adgang

• Søgemiddelerklæring

• Adgangsansøgning

• Hvad forventes af ansøger

• Vilkår



Spørgsmål?

Husk også: 

Vejledningsvideoer 

www.genealogi.dk

http://www.genealogi.dk/

