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Faderskabssag - politiprotokollen 

I skriftprøven Z – 370 findes en  

Udskrift af Nykjøbing Købstads samt Morsøe 

Herreders Politiprotokol for 1858. Sag nr. 
1858 / 123. 

Hvis vi vil finde de oprindelige indførsler på 
Landsarkivet i Viborg, så skal vi i DAISY 
søge efter: 

Arkivskaber: Morsø Herreders Ret og 

Arkivserie: Politiprotokol. 

Lad os begynde med at søge på: 

Arkivskaber: Morsø herred og 

Arkivserie: politi,  år: 1858. 

Gå ind på www.daisy.sa.dk og prøv det: 

 
Fordelen ved kun at skrive politi og ikke 
politiprotokol er, at der kan dukke arkivserier 
op udenfor selve politiprotokollen, men som 
stadig knytter sig til den, og derfor kan være af 
værdi for vor efterforskning. 

Det er en god idé at begrænse ved hjælp af 
årstal, da de arkivserier, der ligger udenfor det 
relevante år, ikke kan benyttes her. 

Resultatet af søgningen ser sådan ud: 

 
Vi ser, at omkring politiprotokollen findes 
dette system opbygget af herredsfogeden: 

• Politiprotokollen, 

• Navneregister til politiprotokollen, 

• Dokumenter til politiprotokollen, 

ofte – men ikke her – findes for resten også: 

• Sagliste til poltiprotokollen1. 

De øvrige arkivserier er dubletter under 
alternative navne for de nævnte tre serier 
(ligesom alle arkivserierne er gengivet endnu 
en gang nedenfor på listen men under 
                                                
1 En sagliste er en kronologisk ordnet liste over de 
behandlede sager; den henviser med dato eller sidetal til 
selve politiprotokollen. 

herredernes (overflødige) dubletnavn: Morsø 

Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged. 

Det vil som regel være smart at begynde med 
navneregisteret eller saglisten. Dernæst går 
man til selve politiprotokollen og dokumenter 
til samme.  

Politiprotokollen er kronologisk ført, så når vi 
i Z – 370 kan se, der har været afholdt to 
møder i sagen, så vil de findes under de 
respektive datoer i politiprotokollen. 

Dokumenterne vil være sorteret efter år og 
sagens nummer indenfor året. Dvs. her sige 
1858 nr. 123. 

Det fremgår for resten, at sagen har været 
tilstillet Thisted amt med henblik på amtslig 
resolution ang. bidragets størrelse. 

Faderskabssagen i amtet 

Den sidste side i Z – 370 er by- og herreds-
fogedens skrivelse til amtet, hvori sagen 
indlades til dom ved amtet. 

Her fremgår sagsnummeret: R 126 / 1858. 

Lad os spore sagen i amtets arkiv. 

Der er tale om Thisted Amt. 

Normalt vil jeg først undersøge, om der 
fandtes en særlig journal for faderskabssager. 
Faderskabssager kaldes i arkivmæssig 
henseende for Alimentationssager (af italiensk 
alimentare, bespise, dvs. hvem fodrer barnet, 
eller sagt på dansk: bidragssager, både 
fastsættelse og opkrævning). De kan også 
kaldes for paternitetssager (paternitet = 
faderskab, dvs. hvem er far). 

Jeg søger således i DAISY: 

AKsk: Thisted amt, 

AKSe: alimentation,  og år: 1858. 

Det eneste resultat, der så fås er: 

Journalsager, alimentationssager. 

Her ved Landsarkivet i Viborg er amts-
arkivernes journalsager delt efter emne, mens 
man normalt vil have dem alle samlet under én 
arkivserie og selv skal finde de relevante 
emner under hvert år. 

Vi kan se, der ikke fandtes nogen særlig 
alimentationsjournal omkring 1858 og må 
derfor søge i den almindelige amtsjournal. 



Jeg søger således i DAISY: 

AKsk: Thisted amt, 

AKSe: journal,  og år: 1858. 

 
Så får jeg både: 

• Selve amtsjournalen, 

• navneregisteret til amtsjournalen, og  

• journalsagerne på én gang. 

Det ser sådan ud: 

 
I dette tilfælde findes både journal, 
navneregister til journal – og en hel række af 
arkivserier af journalsager under forskellige 
emner. 

Klik på arkivserien journal for at bestille den, 
og klik derefter på Vis/bestil: 

 
Pakkenumrene står til venstre, 586, 587 etc. 
Årstallet står til højre: 1856, 1857 etc. 

Jeg vælger 1858 og klikker på Vis/bestil. 

Derefter vil jeg gerne bestille de tilhørende 
dokumenter i sagen, journalsagen kaldet. Gå 
tilbage til resultaterne af søgningen, idet du 
klikker på tilbage-knappen i browserens 
værkstøjsbjælke. 

Vi skal bruge afsnit R, som sikkert er 
alimentationssager. Jeg klikker på arkivserien 
journalsager, alimentationssager. Får åbnet 
den, og klikker så på Vis/bestil: 

 
Hov! der står jo R for afsnit R i journalen, som 
åbenbart er alimentationssager. Med tiden vil 
der komme forklarende tekster under journalen 
eller amtet, så man får overblik over, hvad de 
forskellige afsnit i journal indeholder. 

Jeg kan straks bestille pakke nr. 763 fra 
Thisted amtsarkiv, indeholdende journaler 
emne R = alimentationssager, for året 1858. 

Mere guf i amtsarkivet 

Men det lidt farlige ved DAISY er, at 
arkivserierne kun kommer frem, når man søger 
på en del af hver series navn. Der er ingen 
systematisk indgang, så man har intet afsnit, 
der hedder Journalsager, hvor man får alle for 
arbejdet med journalsager relevante arkivserier 
vist på én gang. 

Til journalen og journalsagerne kan knytte sig: 

• Journalregister / Navneregister til 
journalen. 

• Kopibog eller brevbog, hvori de 
udgående breve (resolutioner) kan 
være afskrevet eller refereret. 

 

 


