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Åbningstider
Læsesalen holder åbent:
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NB: Lukket på helligdage og lignende, hvor biblio-

teket heller ikke holder åbent.
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Forskellige tilgængeligheds-
frister
Arkivalier der er over 20 år gamle er tilgængelige efter ar-

kivlovens bestemmelser, hvis de ikke er omfattet af sær-

lige omstændigheder (se nedenfor). Arkivalier der ikke er 

20 år gamle endnu er tilgængelige efter offentlighedslo-

ven, forvaltningsloven, persondataloven eller retspleje-

loven. Det betyder, at der skal søges aktindsigt, hvis man 

ønsker at se arkivalier, der er yngre end 20 år.

•			Særskilte	begravelsesregistre.	Oplysninger	i	forbindel-

se med dødsfald indført i særskilte kirkebøger og i de 

sønderjyske personregistre: 10 år.

•			Oplysninger	om	dåb,	konfirmation	og	vielse	 indført	 i	

kirkebøger, prøvelsesbøger, borgerlige vielsesproto-

koller, skifteprotokoller (dødsbo), folkeregisterkort og 

testamenter: 50 år.

•			Oplysninger	af	privat	karakter	om	enkeltpersoner,	som	

fx straffesager, adoptionssager, sager vedrørende for-

ældremyndighed, indfødsretssager og sager vedrøren-

de ligsyn. Dette gælder uanset om oplysningerne fin-

des i papir- eller elektronisk form, som fx Landspa-

tientregistret, Det Centrale Skatteyderregistret, Krimi-

nalforsorgens Arresthussystem: 75 år.

•			Forlænget	frist:	Fx	dokumenter	om	følsomme,	sikker-

hedspolitiske spørgsmål.

Hvilke sogne hører under 
Frederikshavn Kommune?
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Indledning
Denne folder er en foreløbig vejledning til slægtsforskere. 

Den er en forløber for en egentlig guide, som vil kunne be-

stilles ved henvendelse til Frederikshavn Stadsarkiv. Gui-

den vil beskrive de vigtigste arkivgrupper i stadsarkivet af 

interesse for slægtsforskere. Denne lille vejledning har vi 

valgt at udgive særskilt i forbindelse med kulturarrange-

ment, Kulturraketten, på stadsarkivet i september 2009. 

Den  giver  gode råd og en kort introduktion til slægts-

forskning i stadsarkivets samlinger. 

Vejledningen indeholder tillige en redegørelse af lovgiv-

ning omkring tilgængelighed af offentlige arkivalier.

Vejledningen er udarbejdet af studentermedhjælpere på 

stadsrkivet: Anna Louise Siggaard, Daniel Svendsen og Ma-

rianne Sørensen

Ruth Hedegaard

Stadsarkiver

til- og fraflytningsforhold samt oplysninger om eksem-

pelvis ansøgerens økonomiske forhold. Alderdomsrenten 

er som enkeunderstøttelsen opført i hovedbøger.

Gode råd/værd at overveje
I forbindelse med søgning i arkivalier, kan der opstå visse 

huller, eller det kan forekomme, at den person man forsø-

ger at finde, pludselig forsvinder. I disse tilfælde kan man 

søge hjælp hos arkivaren. Det kan eksempelvis dreje sig 

om følgende tilfælde:

•			Der	 kan	 være	 huller	 i	 materialet,	 eksempelvis	 var	 der	

under Anden Verdenskrig mangel på papir. Dette betød, 

at der især efter krigen blev genbrugt arkivalier som er-

statning for papir og dermed kan vigtigt materiale være 

gået tabt.

•			Det	er	en	god	ide	at	søge	i	andre	forvaltninger	og	admi-

nistrationer end den umiddelbare indskydelse. Enkelte 

administrative forhold kan nemlig have ændret sig i lø-

bet af årene eksempelvis ved lovændring. Dette var til-

fældet med ændringen af fattigloven i 1891, hvor bl.a. 

støtte til handikappede og alderdomsunderstøttelse 

blev udtaget af fattigloven og fik deres egne love.

•			Folketællinger	 forekom	med	 fem	til	 ti	års	mellemrum,	

mens skattemandtal forekom hvert år i de større køb-

stæder. Det kan dermed anbefales at søge begge ste-

der.

•			I	1968	blev	data	ikke	længere	registreret	i	bøger,	men	i	

den elektroniske CPR-database. 

•			Lokale	slægtsforskningsforeninger	er	gode	steder	at	fin-

de hjælp og vejledning. Benyt dig derfor endelig heraf, 

da de ved, hvordan skik og brug har været i området. 

•			Navneskik:	Først	i	1961	blev	det	lovligt	at	tage	moderens	

pigenavn til efternavn eller et af bedsteforældrenes dø-

benavne. Dette betyder, at søskende kan have forskel-

lige efternavne. Med navneloven af 1982 blev det lovligt 

at ændre sit fornavn, så ofte man ønsker. 

Personalhistorisk materiale
For ældre tider er kirkebøgerne helt centrale kilder, og for 

nyere tid kan nævnes skattemandtal og folkeregisterkort. 

Der findes også en række andre væsentlige kildegrupper, 

som indeholder vigtige personalhistoriske oplysninger. De er 

rigtig gode søgeredskaber og kan til tider være en hjælp til 

opsporing af personer, der er flyttet rundt i landet.

1) Fødselsanmeldelser

Fødselsanmeldelserne indeholder 

oplysninger om fødested, barnets 

navn, forældrenes fulde navne, 

stillinger og bopæl, barnets føde-

kommune (dér hvor moderen boe-

de 10 mdr. før barnet blev født). Ved 

fødselsanmeldelserne er det vigtigt 

at skelne imellem de forsørgelsesberettigede kommuner. 

2)	 Tilsyn	med	plejebørn

At føre tilsyn med plejebørn blev lovpligtigt i 1888, og i ple-

jebørnsprotokollerne er det vigtigt både at søge informa-

tioner i forhandlingsprotokollerne og i tilsynsprotokollerne. 

Protokollerne giver oplysninger om plejeforældrene (typisk 

den betalende), barnet og andre oplysninger såsom begrun-

delse for ophør af plejeforhold. Endvidere kan der i proto-

kollerne eksistere udførlige oplysninger om til- og fraflyt-

ningsforhold. 

3) Enkeunderstøttelse

Ved enkeunderstøttelse kan man gøre brug af hovedbøger-

ne, som er kronologisk opført, hvilket gør dem til lette sø-

geredskaber. Ved enkeunderstøttelse findes der oplysninger 

om enken, den afdøde ægtemand, anden familie (fx fød-

selsdato for enkens børn), hvor der ved alle benævnes til- og 

fraflytningsforhold.

4) Alderdomsrente

I 1891 blev fattiglovgivningen revideret og alderdomsrenten 

blev medfinansieret af staten, hvilket var første gang staten 

medfinansierede kommunens sociale forvaltninger og ken-

des i dag som folkepension. Man skal være opmærksom på, 

at forsørgerkommunen ændredes, hvis søgte person opholdt 

sig i en anden kommune i minimum tre år. Dette ændre-

des	til	minimum	fem	år	i	1839.	I	alderdomsrente	findes	der	

oplysninger om ansøgeren, ansøgerens ægtefælle og begges 

Røde Kors Børnehaven i Skagen med lederne 
Bo og Jette Bonde Petersen. Ca. 1967-70


