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Hvad kan vi nå? 

• Hvordan du finder det rigtige arkivalie 

• AO 

• Daisy 

• Lidt om Arkivloven 

• Andre gode steder på nettet 



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!) 



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 (i AO) 

 

 



DIG-DAG 

- Betyder Digitalt atlas over Danmarks 

historisk-administrative geografi  

- Kan vælge år + myndighedstype og se 

myndighedens omfang og navn på den tid 

- Kan vælge stednavnesøgning (med % efter 

stednavnet!) og finde over- og 

underordnede myndigheder 

 







”De brune kasser” 

• Indeholder administrative tilhørsforhold 

• Alfabetisk efter sogn/købstad 

• Findes i AO 



Nu - 

- er du parat til at søge i AO og Daisy! 



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 

• 30.000.000 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 

• Find en ejendom = centrale 

ejendomshistoriske kilder 

• Sønderjylland og hertugdømmerne = 

centrale slægtsforskningskilder fra 

Sønderjylland og hertugdømmerne 

• Hjælpemidler = registraturer, registre m.m. 

• Øvrige samlinger = alt det andet … 



Kirkebøger 





Folketællinger 



Søgetip 

• Brug browserens søgefunktion (fx Ctrl + F)  

 

 

 

 

 

• Hvorfor det ikke er kronologisk: Fordi 

arkivskaberne ændrer navn 

 





Noget af det nye og gode i AO 

• Mange indgangsmidler 

• Saglister, journaler, navneregistre, 

navnekartoteker osv. 

• Sager skal ofte bestilles i original via Daisy 

• Sager kan ofte fjernlånes 



Daisy 



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 



DAISY 

• Dansk Arkivalie InformationsSYstem 

• Indeholder Rigsarkivets samlinger 

• Både offentlige og private arkiver 

• Alt er indtastet 



Hvor finder man søgesiden 

• www.sa.dk 

• www.daisy.sa.dk 



DAISYs forside 

 



Søgefelter 

• Arkivskaber eller arkivserie  

• Arkivskaber 

• Arkivserie 

• Periode 



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 

 



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/arkivserier, der indeholder 

de ord, du har skrevet 

• Hvis du kun søger på arkivskaber, får du 

kun vist arkivskabere 

• Udpeg det rigtige søgeresultat (plejer ofte at 

være de korteste ord!) 



Søgeresultat 

 



Liste over 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 (antal fysiske enheder, 

arkivskaber(e), andre navne) 



Oplysninger om arkivserien 

 



Liste over fysiske enheder 

• Tryk på ”vis/bestil” 

• Får derefter en liste over fysiske enheder 

• ”Indhold beskrives med” (hvordan 

materialet er ordnet: kronologisk, 

journalnummer m.m.) 

• Vælg den enhed, du skal bruge (tryk på ”gå 

til bestilling”) 



Liste over arkivenheder 

 



Bestillingsformular 

• Hvor man vil se arkivaliet (læsesal) 

• Tidspunkt for benyttelsen 

• Læsesalsplads (hvis arkivaliet er i huset) 

• ”Adgangstilladelse” (skal ofte ignoreres) 

• Får en kvittering, når man har bestilt 



Bestillingsformular 

 



”Gå til mine sider” 

• ”På læsesal”, ”Bestillinger” og ”Afsluttede 

bestillinger” 

• Kan se, hvilke arkivalier du har lånt 

• Kan se, hvordan det går med bestillinger, fx 

fra fjernmagasin 

• Kan se tidligere bestillinger 



Mine sider 

 



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 



Etiketteteksten og ”m.m.” 

• Teksten på etiketten kan være anderledes 
end det, man bestiller 

• Årsag: Én arkivæske kan indeholder flere 
arkivserier (fx tynde protokoller) 

• ”m.m.” på etiketteteksten viser, om æsken 
indeholder mere, end der står på den 

• En journal og et journalregister kan fx være 
registreret som to arkivserier, selv om de 
findes i samme protokol 



Etiketteteksten 

 



Lidt om Arkivloven 

• Personfølsomme sager 

• 75-års tilgængelighedsfrist 

• Samlebåndstilladelser for skifter 50-75 år 

• Samlebåndstilladelser for folketællinger 
1940-1970 

• Hvordan man søger om adgang 

• Søgemiddelerklæring 

• Adgangsansøgning 

• Hvad forventes af ansøger 

• Vilkår 



Andre gode steder på nettet 

• Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk) 

– søg i folketællinger, kirkebøger, udvandrede, indvandrede, 
Nygårds sedler 

• Politiets Registerblade (www.politietsregisterblade.dk) 

– søg i Københavns Kommunes tidlige folkeregister 1890-
1923, alle over 10 år 

• Familysearch (www.familysearch.org) 

– søg i kirkebøger, find godsarkivalier 

http://www.ddd.dda.dk/
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.familysearch.org/

