
 

12.02.2023             -     1     - 

1 Tabeller til brug for søgning i DAISY mv. 
Pr. 12.02.2023 – Ulrich Alster Klug - ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz 

Oversigt over de hjemmesider der henvises til: 

AOBeta De scanninger der åbnes fra DAISY i AO. 

www.daisy.sa.dk  genvej til DAISY, Avanceret søgning. 

www.ao.salldata.dk 

www.dannebrog.biz/lruller 

Lars Jørgen Helbos genvej til AOs skanninger 

Ulrichs side med links til brug ved søgning efter lægdsruller. 

www.dannebrog.biz/skifter Ulrichs side med links til brug ved søgning efter skifter. 

www.digdag.dk DigDag; Danmarks interaktive, administrationshistoriske onlinekortværk. 

www.familysearch.org FamilySearch, Mormonernes store slægtsforskningshjemmeside. 

Indhold 

1 TABELLER TIL BRUG FOR SØGNING I DAISY MV. ............................................................................................................................................................................................................. 1 

1.1 SKIFTE- OG OVERFORMYNDERIVÆSEN ......................................................................................................................................................................................................................................... 2 
1.2 DØDSATTESTER MV. .................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.3 POLITIRAPPORTER I FORBINDELSE MED DØDSFALD ...................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.4 SEPARATION OG SKILSMISSE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6 
1.5 ADOPTIONER ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 
1.6 FADERSKABSSAGER OG ALIMENTATIONSSAGER .......................................................................................................................................................................................................................... 9 
1.7 FATTIGVÆSEN ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 
1.8 LÆGDS- OG SØRULLER ............................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

1.8.1 Lægdsruller ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 
1.8.2 Søruller ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 

1.9 FLÅDENS MANDSKAB OG PERSONEL .......................................................................................................................................................................................................................................... 14 
1.10 HÆRENS MANDSKAB OG PERSONEL ........................................................................................................................................................................................................................................... 15 
1.11 ERINDRINGSMEDALJEN 1876 OG HÆDERSGAVERNE FOR DELTAGELSE I DE SLESVIGSKE KRIGE ................................................................................................................................................. 16 
1.12 NAVNEFORANDRINGSSAGER ...................................................................................................................................................................................................................................................... 16 
1.13 JORDEMODERPROTOKOLLER ...................................................................................................................................................................................................................................................... 17 
1.14 DANSKE KANCELLI – KONGELIGE BEVILLINGER MV. ................................................................................................................................................................................................................. 18 
1.15 TYSKE KANCELLI – HERTUGDØMMERNES BEFOLKNING ............................................................................................................................................................................................................. 18 

mailto:ulrich@dannebrog.biz
http://www.dannebrog.biz/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.dannebrog.biz/lruller
http://www.dannebrog.biz/skifter
http://www.digdag.dk/
http://www.familysearch.org/


 

12.02.2023             -     2     - 

 

1.1 Skifte- og overformynderivæsen 

Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 
= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1662-1800 • selvejerbønder, 

• indsiddere,  

• godsejere,  

• herregårdsforpagtere mv. 

NN Amt • dødsanmeldelsesprotokol (fra 1793-1800) 

• Skifteprotokol 

• dokumenter til skifteprotokol 

• Overformynderiprotokol eller -
regnskaber 

www.digdag.dk  

          -1817 fæstere under små godser 

+ do. under store godser 

NN gods • dødsanmeldelsesprotokol (fra 1793-1817) 

• skifteprotokol 

• dokumenter til skifteprotokol 

• overformynderiprotokol eller -regnskaber 

www.familysearch.org: 

• Skifteprotokol 

• Overformynderiprotokol 

Find godset via listerne fra  

www.dannebrog.biz/skifter  

1817 - 1850 fæstere under store godser NN gods • dødsanmeldelsesprotokol (fra 1793-1850) 

• skifteprotokol 

• dokumenter til skifteprotokol 

• overformynderiprotokol eller -regnskaber 

www.familysearch.org: 

• Skifteprotokol 

• Overformynderiprotokol  

Find godset via listerne fra  

www.dannebrog.biz/skifter 

         -1919 borgere i købstæderne NN byfoged • dødsanmeldelsesprotokol (fra 1793-1919) 

• skifteprotokol 

• dokumenter til skifteprotokol 

• overformynderiprotokol eller -regnskaber 

Øst for Storebælt: 

ArkivalierOnline => skifter 

1800-1919 

1850-1919 

visse befolkningsgrupper på landet, 
fra 1850-1919 alle 
befolkningsgrupper på landet 

NN herredsfoged eller  

NN birkedommer 

• dødsanmeldelsesprotokol (fra 1793-1919) 

• skifteprotokol 

• dokumenter til skifteprotokol 

• overformynderiprotokol eller -regnskaber 
(indtil 18681) 

find rette jurisdiktion på: 

www.digdag.dk => søg på dobbeltkort. 

Vælg sogn som øverste enhed og 

retslig, birk eller herred som nederste 

 
1 Fra 1868 fandtes et landsdækkende overformynderi i Kbhvn. Arkivskaber: Overformynderiet. 

http://www.digdag.dk/
http://www.familysearch.org/
http://www.dannebrog.biz/skifter
http://www.familysearch.org/
http://www.dannebrog.biz/skifter
http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.digdag.dk/
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Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 
= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

enhed (og vælg kontrastfarve). 

1919ff. alle borgere udenfor København NN ret, skifteretten eller 

NN ret, kriminaldommeren, 
skifteretten 

• Skiftesagliste 

• Skiftebog 

• Skiftedokumenter, offentlige boer 

• evt. skiftedokumenter til private boer, 
eller dokumenter til skiftesagliste. 

find rette jurisdiktion på: 

www.digdag.dk => søg på dobbeltkort. 

Vælg sogn som øverste enhed og 

retslig, retskreds som nederste enhed (og 
vælg kontrastfarve). 

1771-1797 Indbyggere i København (vist indtil 
1807 uden hverken de militære eller 
gejstlige personer). 

Hof- og Stadsretten • samlet navneregister 1771-1797 
henviser med boklasse og 
fortløbende skiftenummer til: 
For hver klasse findes følgende 
arkivserier: 

• Forseglingsprotokol, som med prot. 
nummer og sidetal henviser til 

• Registreringsprotokol, som med prot. 
nummer og sidetal henviser til: 

• Behandlingsprotokol, som med prot. 
nummer og sidetal henviser til: 

• Descisionsprotokol, som med prot. 
nummer henviser til: 

Fælles for alle klasser: 

• Repartitionsprotokol, 

• Kvitteringsprotokol. 

Der scannes efterhånden materiale; hvis 
det ikke findes i AO Beta, så findes 
navneregistrene på RAs læsesal. 

1797-1863 Indbyggere i København, fra 1807 
også militære og gejstlige personer. 

Den Kgl. Landsover, samt 
Hof- og Stadsret, 
Københavns 
Skiftekommission,  

søg på: 

København Skiftekom 

• forskellige navneregistre ➔ 

som henviser med  

1) 00-00 til Hvidebogen og med 
2) 3-418-2A f.eks. til følgende 

protokolrækker mv.  

Ved søgning i DAISY skal der byttes 
om, så henvisningen læses: 
A 2 3 418 (dvs. skiftekommissionen  
A 2, 3. klasse, bo nr. 418). 

ArkivalierOnline: 

• Div. navneregistre (men nogle 
mangler; de ses på RAs læsesal), 

• Hvidebøgerne 1797-1929. 

http://www.arkivalieronline.dk/
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Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 
= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

• Forseglings- og Registreringsprotokol,  

• Behandlingsprotokol,  

• Descisionsprotokol, som med prot. 
nummer henviser til: 

Fælles for alle klasser: 

• Repartitionsprotokol, 

• Kvitteringsprotokol. 
Desuden findes:  

• Dødsanmeldelsesprotokoller for 
hospitalslemmer og børn 1863-1960. 

• Eksekutorboer. 

1863-1927 alle indbyggere i Københavns 
kommune 

Københavns 
Skiftekommission 

efter 1919: 

Københavns byret, 
Skifteretten 

• forskellige navneregistre ➔ 

som henviser med  

3) 00-00 til Hvidebogen og med 
4) 3-418-2A f.eks. til følgende 

protokolrækker mv.  

Ved søgning i DAISY skal der byttes 
om, så henvisningen læses: 
A 2 3 418 (dvs. skiftekommissionen  
A 2, 3. klasse, bo nr. 418). 

• Forseglingsprotokol,  

• Registreringsprotokol,  

• Behandlingsprotokol,  

• Descisionsprotokol, som med prot. 
nummer henviser til: 

Fælles for alle klasser: 

• Repartitionsprotokol, 

• Kvitteringsprotokol. 
Desuden findes:  

• Dødsanmeldelsesprotokoller for børn 
og hospitalslemmer 1863-1960. 

• Eksekutorboer. 

ArkivalierOnline: 

• Div. navneregistre (men nogle 
mangler; de ses på RAs læsesal), 

• Hvidebøgerne 1797-1929. 

• Hvidebøgerne fortsætter fra 1929 som: 
Anmeldelser til Protokol B. 

http://www.arkivalieronline.dk/
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1.2 Dødsattester mv. 

Periode Befolkningsgruppe Lægeembedets type  

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

ca. 1870-1915 alle på landet NN lægedistrikt,  

eller fysikat, 

eller Stadslægen i 
København / på 
Frederiksberg 

• Vaccinationsprotokol 

• Jordemoderprotokol  

(i Kbh kaldet fødselsprotokol), 

• Dødsattester (til 1920) 

 

ca. 1840-1920 folk i byerne Sundhedsstyrelsen (RA) • Dødsattester, København 

• Dødsattester, Øerne, 

• Dødsattester, Jylland 

 

1920ff. alle i hele landet Sundhedsstyrelsen (RA) • Dødsattester, København 

• Dødsattester, Øerne, 

• Dødsattester, Jylland 

 

 

1.3 Politirapporter i forbindelse med dødsfald 

Periode Befolkningsgruppe Lægeembedets type  

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

ca. 1850 nogle få år selvmordere Danmarks Statistik (RA) • Selvmordsrapporter (i alt kun 3 pakker) https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1884-1927 dødsfald ved ulykkelig hændelse: 

• Kriminel handling, 

• Selvmord, 

• Ulykke 

Danmarks Statistik (RA) • Journal, der henviser med år og 
løbenummer til: 

• Selvmordsrapporter. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside  

         -1919 folk i købstæderne NN byfoged • Fogedprotokol 

• sager til fogedprotokol 

evt. er i stedet benyttet: 

• politiprotokol 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
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Periode Befolkningsgruppe Lægeembedets type  

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

• sager til politiprotokol 

1790-1919 folk på landet NN Herredfoged 

eller 

NN birkedommer 

• Fogedprotokol 

• sager til fogedprotokol 

evt. er i stedet benyttet: 

• politiprotokol 

• sager til politiprotokol 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

Der findes IKKE bevaret selvmordsrapporter - eller politirapporter ved død ved ulykkelig hændelse i øvrigt - i Københavns Kommunes Politis 
arkiv ved RA Kbh. fra ca. 1880 til 1950. 

 

1.4 Separation og skilsmisse 

Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

ca. 1800- alle NN Amt • Protokol over kgl. bevillinger (kan 
måske findes 1827-1969: henviser 
med år og gruppenr. og sagsnr. til 
journal og journalsager). 

• Skilsmissejournal, 

• Journal. 

• Journalsager. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1827-1848 alle Danske Kancelli, 

 

• Extraktprotokol, som henviser med 
kvartal og år og amt til: 

• Blanketregnskabet med bilag. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 
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Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1848-1872 alle Justitsministeriet • Ekstraktprotokol (1848-1872) ( ikke 
afleveret fra Familestyrelsen for 1852-
1872), 

• Blankretregnskabsprotokol (1852-ca. 
1935) 

(findes på S-film på RA), henviser 
med kvartal, år og amt til: 

• Bilag til blankretregnskab 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

www.familiestyrelsen.dk 

1800-1812 folk i købstæderne Danske Kancelli • Indberetninger over de af øvrighederne 
udfærdigede separationsbevillinger 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

         -1807 alle folk NN tamperet (under NN stift) • tamperetsprotokol https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

ca. 1872-2006 Københavns kommune Københavns Overpræsidium • SJ-registre, henviser til  

• SJ-journal, henviser til 

• SJ-sager, 

• SJ-forhandlinger, 

• bidragssager mv. 

ArkivalierOnline => 

Familieretlige sager fra København => 

SJ-journaler. 

1857-ca. 1872 Københavns Kommune Københavns Overpræsidium • OJ-registre henviser til 

• OJ-journal, henviser til 

• OJ-sager, 

• OJ-forhandlinger 

ArkivalierOnline => 

Familieretlige sager fra København => 

SJ-journaler. 

1807-1857 Staden København Københavns Magistrat • Møglingsprotokol i ægteskabssager På Københavns Stadsarkiv; 
www.kbharkiv.dk => Bestille 
arkivmateriale 

NB: Skilsmisse kunne også ske ved dom eller ved kongelig bevilling gennem -1848: Danske Kancelli, fra 1848: Justitsministeriets 1. kontor. 

  

http://www.daisy.sa.dk/
http://www.familiestyrelsen.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.kbharkiv.dk/
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1.5 Adoptioner 

Periode Befolkningsgruppe Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

ca. 1800-2006 alle NN Amt 

NN Statsamt 

• Protokol over kgl. bevillinger (kan 
måske findes 1827-1969: henviser 
med år og gruppenr. og sagsnr. til 
journal og journalsager). 

• Journal. 

• Journalsager. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

Fra amtet ville sagen blive videresendt til 
Danske Kancelli eller Justitsministeriet. 

ca. 1800-1848 alle Danske Kancelli, NN politi- og 
justitsdepartement 

Der fandtes det Sjællandske og det 
Jysk-Fynske pol. dep. 

• Registrant, 

• Registrantsager, 

• Kongelige Forestillinger. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1848ff. alle Justitsministeriet, 1. kontor / 1. 
departement 

• Kongelige Forestillinger, 

• Brevbog/ kopibog, 
ved begge søges under 
adoptionsdatoen, og begge henviser 
til journalnummeret. 

• Journal, 

• Journalsag. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1915-1969 alle Justitsministeriet • Blanketregnskab med bilag Se ovenfor under skilsmisse. 

1857-1969 borgere i Københavns 
Kommune 

Københavns Overpræsidium • AJ-journal eller OJ-Journal, 
ellers ligesom skilsmisse, dog AJ eller 
OJ for alle arkivserierne. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 
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1.6 Faderskabssager og alimentationssager 

Periode Skridt i sagen Jurisdiktion 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside / onlineregistratur 

1761-1919 • anlæggelse af 
faderskabssag og  

• dom ved politimesteren 

NN herredsfoged eller 

NN Birkedommer 

LA • Navneregister til politiprotokollen. 

• sagliste til politiprotokol, henviser til: 

• politiprotokollen, 

• dokumenter til politiprotokollen, 

• domprotokol for politisager 

• tingbog 

www.digdag.dk 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

ca. 1850ff. dom ved amtet og 
fastsættelse af bidragets 
størrelse 

NN Amt eller evt. 

NN stiftamt 

LA • Alimentationsjournal, 

• Alimentationssager 

• Journal 

• journalsager (evt. som alimentationssager). 

www.digdag.dk  

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

København 
indtil 1857 

• anlæggelse af 
faderskabssag og  

• dom ved Kbh. 
Magistrat 

Magistratens 1. Sekretariat SAK • Resolutionsprotokoller (1805-1812) 

• Referatprotokoller 1805-1857 

• Kopibøger 1805-1857 

• Indkomne sager (journalsager) 1805-1857 

www.stabas.net 

København 
1857-2006 

• anlæggelse af 
faderskabssag og 

• dom ved Kbh. 
Overpræsidium 

Københavns 
Overpræsidium 

RA • Navneregister til AJ-journal 

• AJ-journal 

• AJ-sager 

• AJ-forhandlinger 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

København 
1857-2006 

• opkrævning af bidrag Københavns 
Overpræsidium 

RA • Navneregister til BJ-journal 

• BJ-journal 

• BJ-sager 

• BJ-forhandlinger 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

København • udbetaling af 
børnebidrag 

Københavns Magistrat SAK • Bidragsjournal indgangen er Fattigvæsenets 
Hovedregistrant (1881-1934) på 
www.ksa.kk.dk  

 

http://www.digdag.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.digdag.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
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1.7 Fattigvæsen 

NB: Dette materiale kan kommunen evt. opbevare på sit eget stadsarkiv i stedet for at sende det til det respektive landsarkiv. Find stadsarkivet ved 
at søge i google på ”stadsarkiv NN Kommune”. Brug kommunenavnet fra 2006ff., hvilket findes i www.digdag.dk. 

Periode Sted Arkivfond 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY / Starbas 

Evt. hjemmeside / 
onlineregistratur 

         -1802 København Magistratens arkiv SAK  starbas 

1802ff. København Magistratens 3. afdeling SAK • Hovedregistre til fattigvæsenet 1850ff. 

• Hovedprotokol over fattige 1850ff. 

Registre til socialvæsenet ca. 
1890-1933 på SAKs site. 

         -1803 Købstæderne NN magistrat / NN Rådstue LA Arkivalier om fattige, dvs. søg på fattig som 
arkivserie. 

 

1803-1872 Købstæderne NN magistrat / NN Rådstue LA • Arkivalier om fattige, dvs. søg på fattig som 
arkivserie. Desuden: 

• Fattigvæsenets forhandlingsprotokol, 

• Dokumenter fattigvæsenet vedrørende 

• Indkomne breve til fattigvæsenet 

• fattigregnskaber 

• købstadsregnskab 

Se grænsen for købstadens 
udstrækning på www.digdag.dk, 
søg på kommunal fra 1842. 

1872ff. Købstæderne NN købstads kommune LA • Fattigvæsen 

• Fattigregnskaber 

• dokumenter fattigvæsenet vedrørende 

• Alderdomsunderstøttelse (fra 1891) 

Se grænsen for købstadens 
udstrækning på www.digdag.dk, 
søg på kommunal fra 1871ff. 

         -1803 på landet NN pastorat / NN sogn LA • Fattigvæsen 

• Fattigregnskaber 

• dokumenter fattigvæsenet vedrørende 

Se grænsen for pastoratet eller 
sognet på www.digdag.dk – 
brug gerne Søg på dobbeltkort 
og vælg øverst sogn og nederst 
pastorat samt kontrastfarve. 

http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/
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Periode Sted Arkivfond 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY / Starbas 

Evt. hjemmeside / 
onlineregistratur 

1803-1933 på landet NN sognekommune / NN 
kommune 

hvor NN er sognets eller 
sognenes navne 

• Fattigvæsen  

• Fattigkommission  

• Fattigudvalg 

• Børneværnet (fra 1908) 

 • Fattigkommissionens forhandlingsprotokol 

• Dokumenter vedrørende fattigvæsenet 

• Indkomne breve til fattigvæsenet 

• Hovedprotokol over fattige 

• Fattigregnskaber 

• noget med fattiggårde 

• Alderdomsunderstøttese (fra 1891-1956) 

Se grænsen for sognekommunen 
på www.digdag.dk – brug gerne 
Søg på dobbeltkort og vælg 
øverst sogn og nederst 
landkommune samt 
kontrastfarve. Husk, at fra 1908 
kan hvert sogn udskilles i egen 
kommune. 

1933ff. på landet NN sognekommune,  

fra 1971 NN kommune 

• Socialvæsen  

• Socialudvalg 

• Børneværnet 

LA • Forhandlingsprotokol 

• Hovedprotokol over fattigunderstøttede 

• Aldersrentenydere / Aldersrente  

• fra 1956: Folkepension 

• Indkomne breve 

• Fattigregnskaber (evt. under NN Kommunes 
Regnskaber) 

Se grænsen for sognekommunen 
på www.digdag.dk – brug gerne 
Søg på dobbeltkort og vælg 
øverst sogn og nederst 
landkommune samt 
kontrastfarve. 

1971 hele landet NN kommune 

• Socialudvalg 

• Børneværnet 

LA • Forhandlingsprotokol / mødereferater 

• søg på socialhjælp (indtil 1976) 

• søg på bistandshjælp (fra 1976) 

• søg på Folkepension (f.eks. ansøgninger om) 

•  

Se grænsen for kommunen på 
www.digdag.dk – brug gerne 
Søg på dobbeltkort og vælg 
øverst sogn og nederst kommune 
samt kontrastfarve. 

         -1803 købstæder og landsogne NN stiftamt LA • Journaler og 

• journalsager 

• indkomne breve fattigvæsenet vedkommende 
(de kan også være fordelt efter typer af 
brevskrivere, f.eks. indkomne breve fra 
købstæderne, eller efter herred, breve fra NN 
herred. 

• fattigregnskaber 

• dokumenter fattigvæsenet vedkørende 

Find stiftamtet på 
www.digdag.dk. Søg på 
dobbeltkort. 

http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/


 

12.02.2023             -     12     - 

Periode Sted Arkivfond 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY / Starbas 

Evt. hjemmeside / 
onlineregistratur 

1803ff. købstæder og landsogne NN amt / NN stiftamt 

tilsyn med sognene, fra 1841 
kommunerne, og deres 
fattigvæsen. 

Samt klager over sognene, 
fra 1841 kommunerne. 

LA • Journaler og 

• journalsager (fattigvæsenssager) 

• indkomne breve fattigvæsenet vedkommende 
(de kan også være fordelt efter typer af 
brevskrivere, f.eks. indkomne breve fra 
købstæderne, eller efter herred, breve fra NN 
herred. 

• fattigregnskaber 

Find stiftamtet eller amtet på 
www.digdag.dk. Søg på 
dobbeltkort. 

ca. 1856-1929 

 

hele landet Indenrigsministeriets tilsyn 
med kommunerne og deres 
fattigvæsen. 

Samt klager over 
kommunernes fattigvæsen. 

RA • Indsendte fattigregnskaber 

• Tilsyn med fattiggårde, bl.a. godkendelse af 
tegninger til nye fattiggårde. 

NB. 1933 nedlagdes fattiggårdene og overgik 
som arbejdsanstalter for modtagere af 
socialhjælp. 

• De gennem amterne indkomne klager over 
kommunens afgørelser: 

• journaler og 

• journalsager. 

 

1929ff. hele landet Socialministeriet RA • samme arkivserier, 

dog nedlages fattiggårdene i 1933, og fra da 
fandtes arbejdsanstalter i stedet. 

 

 

1.8 Lægds- og søruller 

Brug linkene på www.dannebrog.biz/lruller for at finde 1789- ca. 1868 rette amt og lægdsnummer, samt fra 1868ff. rette udskrivningskreds’ nr. samt 
lægdets nummer. Se liste over årstallenes bogstaver i mit hæfte: DAISY, AO beta og lægdsrullerne på nettet. 

1.8.1 Lægdsruller 

NB: Købstæderne og Kbhvn. fik først 1842 lægdsnumre. Indtil da ses de såkaldte værnepligtige tilflyttere (samt proletariatets sønner) under et 
nærliggende sogns lægd, f.eks. Hvidovre lægd for Kbhvns. vedkommende. 

http://www.digdag.dk/
http://www.dannebrog.biz/lruller%20for%20at%20finde%201789-%20ca.%2018


 

12.02.2023             -     13     - 

NB: Ved overgangen i 1870 fra udskrvningsdistrikter til udskrvningskredse, så blev de i brug værende rulle fra og med sidste hovedruller under 
udskrivningsdistriktet ca. 1850-ca. 1870 omnummereret og omindbundet efter de nye undskrivningskredsnumre samt lægdsnumre, men findes 
stadig i DAISY efter de gamle udskrivningsdistriktnumre. 

Periode Sted Arkivfond 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY / Starbas 

Evt. hjemmeside / 
onlineregistratur 

         -1789 på landet, kun værnepligt for 
bondefødt mandkøn 

NN gods LA lægdsrulle Se under skifter -1817, - 1850 for 
fæstebønder for at finde godsets 
navn. 

1789-1849 på landet, kun værnepligt for 
bondefødt mandkøn 

Generalkrigskommissariatet for 
Udskrivningsvæsenet / 
Justitsministeriet 

RA lægdsrulle, 

under indhold ses: 

• hovedrulle 

• tilgangsrulle 

Amt – lægdsnummer 

1842-1849 lægder også for købstæerne 
og København 

Justitsministeriet RA samme Staden Kbhvn –  

Amt – lægdsnummer 

1849-ca. 1870 alm. værnepligt fra 1849ff, 
fra fødselsårgang 1825 at 
regne. 

Justitsministeriet RA lægdsrulle 

tilgang 

omskreven tilgang 

Udskrivningsdistrikt – amt – 
lægdsnummer (AObeta) 

www.dannebrog.biz/lruller 

ca. 1870 alle Justitsministeriet RA lægdsrulle Udskrivningskreds – 
lægdsnummer (AObeta) 
www.dannebrog.biz/lruller  

ca. 1850-1920 Det genforenede område, 
dvs. LAAs område 

NN landråd LAA • alfabetiske lister 

• stamruller 

www.sa.dk/daisy  

  

http://www.dannebrog.biz/lruller
http://www.sa.dk/daisy
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1.8.2 Søruller 

Periode Sted Arkivfond 

= arkivskaber i DAISY 

Arkiv Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY / Starbas 

Evt. hjemmeside / onlineregistratur 

1789-1802 på landet –  

Ingen sørulle, se i 
lægdsrullen 

    

1802-1860 på landet + de købstæder, 
hvor der kunne udskrives 
til flåden. 

Justitsministeriet 

eller 
Generalkrigskommissariatet for 
Udskrivningsvæsenet 

RA • Ungdomsrulle (0-15 år gl.) 

• Hovedrulle (beboerrulle) (15-35 år gl.) og 

• Ekstrarulle (35-50 år gl.). 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1860-1912 hele landet, halvbefarne 
mænd overføres fra 
lægdsrulle til sørulle 

Justitsministeriet RA • tilgangsrulle (ved overførsel), 

• omskreven rulle (11 år efter tilgang). 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1912-1927 hele landet: 

De senest 1912 til sørulle 
overførte fuldføres i sørulle 

Justitsministeriet RA • Sørulle (er en slags samlet hovedrulle, der 
fuldfører de senest 1912 fra lægdsrulle til 
sørulle overførte mænd). 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1842ff. Københavns kommune 1. udskrivningskreds RA • Navneregister til tilgangsrulle 

• Lægdsrulle for Usk. 1 – lægd 1 (=Kbhvn) 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

ca. 1850ff. diverse lægder i 1. 
udskrivningskreds 

1. udskrivningskreds RA • Navneregistre til tilgangsruller for lægd 2-5 https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

 

1.9 Flådens mandskab og personel 

AKS:  Chefen for Orlogsværftet 

AKSe: Håndværker 

AKSe: Holmens faste stok 

AKSe: Divisionsbøger, hhv. 1770-1813 og 1770-1852. 

AKSe: Personalesager / indkomne skrivelser. 

 

http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
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AKS:  Orlogsværftet (evt. Holmens chef eller Søetaten), 

AKSe: B. Register over værnepligtige (1848 - 1860), 1848-1860, 

AKSe: Hovedruller over håndværkerkorpset, 1820-1880, 

AKSe: Oversigt over mandskabet ved værftskorpset (1820 – 1880), 1820-1880, 

AKSe: rulle eller mandskab eller værnepligt. 

 

AKS:  Marineministeriet 

AKSe: Stamruller, lægdsrullemandskab, 1862-1943, 

AKSe: Register til stamruller, lægdsrullemandskab, 1862-1943. 

 

AKS:  Marineministeriet, Sekretariats- og Kommandodepartementet, 

AKSe: Civilt personale, 1813-1929, 

  Søofficerer,  

  Reserveløjtnanter, 

  Ruller over søkadetkorpset, 1848-1913. 

 

1.10 Hærens mandskab og personel 

Periode Befolkningsgruppe Arkivskaber i DAISY Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1747ff. tjenstgørende  NN regiment eller NN 
Bataillon (Bataljon) 

• stambøger, 

• stamblade, 

• stamkort, 

• lister over værnepligtige, 

• rapportbøger, 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1785ff. straffede og tiltalt menigt personel NN regiments eller NN 
Bataillons (Bataljon) 
auditør 

• justitsprotokol, 

• dokumenter til justitsprotokol. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

http://www.daisy.sa.dk/
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Diverse perioder Officerer, underofficerer, 
håndværkere, kursmede (dyrlæger), 
frimænd, etc. 

Forsvarets Arkiver • Kartoteker (søg på kartotek), 

som henviser dels til stambøgerne, dels 
til justitsprotokollerne I Forsvarets 
Arkiver. 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside  

 

1.11 Erindringsmedaljen 1876 og Hædersgaverne for deltagelse i de slesvigske krige 

Periode Befolkningsgruppe Arkivskaber i DAISY Vigtigste arkivalier i prioriteret orden 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1876 deltagere i krigen 1864 Krigsministeriet • Ansøgningerne om erindringsmedalje https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside, 
AO Beta 

1898 deltagere i krigen 1848-50 Finansmin. 

(da der i DAISY er 
forkortet, skal man nøjes 
med Finansmin ved 
søgningen 

• Ansøgning om hædersgave, 

• Ansøgning om jubilæumsgave 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

 

1.12 Navneforandringssager 

Periode Befolkningsgruppe Arkivskaber i DAISY Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1848-1903 alle Justitsministeriet, 1. kontor 
(bortset fra ½ år hvor det var 
2. kontor) 

• Brevbog 

• Journal 

• Journalsag 

 

DAISY 

1903ff. hvis sagen er afgjort af ministeriet Justitsministeriet, 1. kontor 
(bortset fra ½ år hvor det var 
2. kontor) 

• Brevbog 

• Journal 

• Journalsag 

 

DAISY 

1903ff. alle Justitsministeriet, 1. kontor  • protokol over navneforandring DAISY 

http://www.daisy.sa.dk/
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1904-1919 navneforandring til nye navne NN politimester, dvs.: 

NN byfoged, 

NN birkedommer, 

NN herredsfoged. 

• Navneforandringsjournal, 

• Dokumenter til 
navneforandringsjournal, 

• Journal, 

• Journalsag. 

DAISY 

1903-2006 navneforandringssager i 
Københavns kommune 

Københavns 
Overpræsidium 

• NBJ-journal + register 

• NBJ-sager 

DAISY 

1919-1961 navneforandring til nye navne NN politikreds, 

NN plitimester. 

• Navneforandringsjournal, 

• Dokumenter til 
navneforandringsjournal, 

• Journal, 

• Journalsag. 

DAISY 

 

1.13 Jordemoderprotokoller 

Periode Befolkningsgruppe Lægeembedets type  

= arkivskaber i DAISY 

Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

1862ff. provinsen NN lægedistrikt,  

eller NN fysikat 

• Jordemoderprotokol  https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1862-1977 Københavns kommune Stadslægen i København • Fødselsprotokol 

• Fuldbårenhedsskemaer (1800-1915) 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

1893-1976 Frederiksberg kommune Stadslægen på Frederiksberg 

Københavns Amts Søndre 
fysikat 

• Fødselsprotokol / jordemoderprotokol https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside 

 

  

http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
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1.14 Danske Kancelli – kongelige bevillinger mv. 

Arkivskaberen er Danske Kancelli. 

Periode Befolkningsgruppe Indhold / Arkivskaber Vigtigste arkivalier 

= arkivserie i DAISY 

Evt. hjemmeside 

      -1800 alle Åbne breve, dvs. beskikkelser, 
bevillinger mv. 

• NN registre, 

• Koncepter og indlæg til NN registre. 

Et sæt pr. landsdel. 

Er scannet til AO. 

     - 1800 alle Lukkede breve, dvs. ordrer til 
embedsmænd mv. 

• NN tegnelser, 

• Koncepter og indlæg til NN tegnelser. 

Et sæt pr. landsdel. 

Er scannet til AO. 

1800-1848 Alle, åbne breve,  

Sager vedr. næsten alt 
andet end skole og 
kirke 

• Sjællandske Justits- og 
Politidepartement, hhv. 

• Jysk-Fynske Justits- og 
Politidepartement, 

• Register til registrant,  

• Registrant, 

• Registrantsager 

Er skannet til AO. 

1800-1848 Alle, åbne breve: Sager 
vedr. skole og kirke 

• Kirke- og Skoledepartementet • Register til registrant,  

• Registrant, 

• Registrantsager 

Er skannet til AO. 

 

1.15 Tyske Kancelli – hertugdømmernes befolkning 

1720-1848 Sager vedr. den 
slesvigske og 
holstenske befolkning 

• Tyske Kancelli • Se registraturen Registraturen er skannet til AO. 

 

 


