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Et praktisk eksempel 
 
I Kirkebogen oplyses, at moderens navn er rettet i henhold til Kultusministeriets skrivelse af 
11.02.1886. Nu vil vi gerne finde denne sag i Kultusministeriets arkiv på Rigsarkivet. 
 
På Rigsarkivet findes i Guiden, at Kultusministeriet har arkivnr. 0006 (også kaldet 06). 
Kultusministeriets materiale findes da overordnet beskrevet i Guiden,  
 
hvor det oplyses, at alle kirkeforhold, herunder førelsen af kirkebøgerne, hørte under 1. Kontor. 
Det oplyses også, hvad de andre kontorer tog sig af. 
 
Nu ved vi, at vi skal søge i 1. Kontors materiale. 
 
Nu går vi i Registraturværelset (Jomfruburet) og finder: 
* Afleveringsfortegnelserne (røde ringbind i Jomfruburet; de har hvide mærkater). Her er der 
sedler, hvis der har været udarbejdet lister over, hvad ministeriet ønskede at afgivet til RA. 
* Generalregistraturen (også røde ringbind i Jomfruburet, men med gule mærkater). Her er der 
fuld oversigt over alt bevaret materiale fra hver enhed. 
 
I Generalregistraturen findes: 

Kultusministeriets 1’ Kontor (=1’ Departement), 
dets rækker af materiale vedrørende, journalsager og andre behandlede sager: 
 
Forestillinger (for kongen) 1848-1915. 
                  Indeholder de sager, der er forelagt Kongen til underskrift 
Registrant 1848-1915, 
                  Indeholder ekstrakter over afgjorte sager, forelagt Kongen, 
Kopibog 1848-1915 (udgående breve, kan også hedde en brevbog) 
                  Indeholder de udgående breve, både til andre kontorer og til private, 
Journaler 1848-1915, 
    Indeholder oversigt over alle behandlede sager og henvisning til deres optræden som  
    journalsag, i kopi (eller brevbogen), i registranten og blandt forestillingerne (de to  
    sidste, dog kun hvis sagen har været forelagt Kongen). 
Journalsager 1848-1915. 
                   Indeholder de indkomne dokumenter i sagen. 

 
Husk ved bestilling at angive arkivnummer 0006 + enhedens magasinopstillingsnummer (som ses i 
generalregistraturen i Jomfruburet). 
 

Kultusministeriets brevbog, 1. Departement, under 11. Februar 1886: 
Journal nr. LL 1536. 
Brev 411, til Aarhus Biskop. 
I et med Ds. Hed.s bh. Erklæring af 2' Nov. f. A. hertil indkommet 
Andragende fra Stiftsprovsten ved Aarhus Domkirke Stiftprovst Sørensen 
forespurgt, om han i nævnte Kirkes Ministerialbog maa foretage en Rettelse 
med Hensyn til, at Drengen Niels Peter Valdemar Jacobsen Koch, der i sin Tid 
er anmeldt til Kirkebogen som ægtefødt Søn af Smed Anton Valdemar Koch og 
Hustru Inger Nielsen, ifølge hvad der var oplyst ved et inden Kjøbenhavns 
Kriminal- og Politiret optaget Forhør maatte antages at være et uægte Barn 
af nævnte Smed Koch og ugift Johanne Marie Nielsdatter. Efter i Anledning 
heraf at have brevvexlet med Justitsministeriet der har foranlediget Forhør 
optaget over Smed Koch inden Dronninglund Herreds Politiret skulde 
Ministeriet Tjenstligt melde til behagelig Efterretning og videre Behandling, 



at der efter de Foreliggende Oplysninger ikke findes Noget at erindre 
imod, at den omspurgte Rettelse i vedkommende Kirkebog foretages under 
Paaberaabelse af denne Ministeriums Resolution. 

 

Samme, 1. Dpt. 1885: 
Brev no. 3806, under 6' November til Justitsministeriet. 
LL 1536: 
I Anledning af hosfølgende gjennem Biskoppen over Aarhus Stift hertil 
indkomne Andragende med Bilag, hvori Stiftprovsten ved Aarhus Domkirke 
Stiftsprovst Sørensen forespørger, om han i Ministerialbogen maa foretage en 
Rettelse med Hensyn til, at Drengen Niels Peter Waldemar Jacobsen Koch, der 
i sin Tid er anmeldt til Kirkebogen som Ægte Søn af Smed Anton Valdemar Koch 
og Hustru Inger Nielsen, ifølge dette blandt Bilagene værende Udskrift af et 
inden Kjøbenhavns Criminal- og Politiret optaget Forhør maa antages at være 
et uægte Barn af nævnte Smed Koch og ugift Johanne Marie Nielsdatter, 
skulde Ministeriet tjenstligt udbede sig Justitsministeriets Ytringer 
behageligst meddelte og dermed det Indesluttede tilbage. 
 

 

Kultusministeriets Journal, 1. Kontor (= 1. Dpt.), 1885: 
Nr. 1536: 

Nr. 1536: 
Aarhus Biskop. 
Stiftprovst Sørensen i Aahus om Rettelse i 
Domkirkens Ministerialbog med Hensyn til 
at Barnet Niels Peter Valdemar Jacobsen Koch 
er anført som ægte Søn af Smed 
Anton Valdemar Koch og Hustru Inger Nielsen 
uanset, at Moderen Johanne 
Marie Nielsdatter ikke var gift. 
indkommet 29-10-1885. 
 

Resolution 4-11-1885. 
Justitsmin. høres. 
Svar 30.01.1886. 
Rs. 04.02.1886. 
Afgøres efter det 
Vedlagte. 
 

Tilskrevet (henv. til 1. 
dpt.s. brevbog): 
06.11.(1885) nr. 3806 
11.02.(1886) nr. 411. 
 
 

 
Endelig findes selve journalsagen, sag 1536 / 1885, som bestilles hjem fra Glostrup. 
Heri ligger bl.a. udskrift af politiprotokollen for Kjøbenhavns Criminal- og Politiret’s 1. Afdeling 
og fra Dronninglund Herred. 
 
Det øvrige materiale findes på Slotsholmen. 
 

Indgangsvikler 
 
Indgangsviklen kan illustreres således: 
 

Hvilke oplysninger haves Hvor søger man 
(arkivserie i DAISY) 

Hvortil henvises der 

dato på afgørelsen af sagen brevbogen / kopibogen 
eller forestillingerne 

journalnummer og år 

journalnummer og år journalen journalsagen + brevbog  
+ evt. forestillingen 

sagens art og omtrentligt år for 
dens opståen 

registeret til journalen journalnummer + år i journalen 

forestillingerne journalnummer og år 

 


