
Politi- og straffesager

Af Michael Dupont



Hvad kan vi nå?

• Hvordan du finder det rigtige arkivalie

• Daisy, indgangen til arkivalier

• Arkivalier i AO

• Politi- og straffesager indtil 1897/1919

• Straffeakter i 1900-tallet

• Lidt om Arkivloven



Hvordan du finder det rigtige arkivalie

• Vigtigt, før du søger i 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!



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 Daisy og AO!



Daisy, indgangen til arkivalier

• En elektronisk registratur

• Indeholder Rigsarkivets samlinger, både 
offentlige og private arkivalier

• Vigtige ord:

– Proveniensprincippet: Myndighedens orden 
bevares

– Arkivskaber: Den, der har skabt arkivet

– Arkivserie (titel): Det, arkivaliet kaldes



DAISYs forside



AO

• Flere og flere relevante arkivalier i Daisy



• Dog stadig så spredt, at AO ikke kan gå i stedet 
for Daisy

• I Daisy finder man alle arkivalier, i AO finder 
man kun dem, der er filmet



Politi- og straffesager -1897

Af Johannes Senn 1807. Fra venstre: En fangevogter, en fange, en politibetjent og to vægtere



Indgangsmidler

• Ofte dårlige eller ingen indgangsmidler

• Kan være saglister, navneregistre og 
strafferegistre

• Man skal helst vide noget, før man bladrer løs 
i protokollerne

• Der kan fx være oplysninger om straf o.l. i:
– Kirkebøger

– Folketællinger

– Lægdsruller



Kirkebøger

• Fødsel i dølgsmål: Justits-, politi- eller 
ekstraretsprotokollen

• Udlagt barnefar: Politiprotokollen eller 
alimentationsprotokollen

• Død ved ulykker, selvmord, mord og 
strandvaskere: Politi- eller fogedprotokollen, 
evt. ekstraretsprotokollen

• Fattig- og almisselem: Politiprotokollen



Folketællinger

• Ophold i arresthus, tugthus, fængsel, 
institution, fattighus eller –gård: 
Strafferegistret, arrestantprotokol, 
politiprotokol

• Bestemte ”erhverv” som tatere, betlere eller 
tiggere: Strafferegistret, politiprotokollen



Lægdsruller

• Holder styr på personer, mens de er 
værnepligtige

• Bortrømte eller udeblevne værnepligtige: 
Ting- eller politiprotokollen

• Oplysninger om straffe: Strafferegistret, 
politiprotokollen, ekstraretsprotokollen, 
justitsprotokollen



Eksempel: Jonas Larsen

Hovedrulle for Asnæs Sogn 1820: Holbæk-38-F-199:
”den 20. Febr. 1819 indsat i Slaveriet paa Livstid for 
Hestetyverie. Sess. 1821.” 

Slaveriet = Københavns Stokhus



De to typer sager

• Civilsager: En person lægger sag an mod en 
anden person (tjenesteforhold, kontraktbrud, 
hegnspligt, injurier)

• Straffesager: Det offentlige lægger sag an mod 
en person (tyveri, vold, mord, falskmøntneri, 
bedrageri)



Hvilken jurisdiktion

• Civilsager: Den jurisdiktion, hvor den 
anklagede bor

• Straffesager: Den jurisdiktion, hvor 
forbrydelsen fandt sted, hvor den anklagede 
boede eller blev arresteret 



Eksempel: Hestetyveriet

• Jonas Larsen boede Vejleby, Hørve Sogn = 
Dragsholm Birk

• Den forurettede, gårdmand Niels Rasmussen, 
boede Nørre Jernløse Sogn = Løvenborg Birk

• Straffesagen blev behandlet af Løvenborg
Birks Ekstraret



Retsbetjenten som dommer og 
politimester

• Forskellige protokoller afhængig af 
retsbetjentens ”kasket”

• Politiretten: Politi(rets)protokollen

• Den ordinære ret: Justitsprotokollen

• Ekstraretten: Ekstraretsprotokollen (evt. 
justitsprotokollen)

• OBS: Mindre retter, færre eller kun én protokol



Hvilken ret afhængig af sagstype

• Civilsager (tyendesager, injurier, vold (ikke 
straffesag), mark- og vejfred, faderskabssager): 
Politiretten

• Civilsager (gældssager): Den ordinære ret

• Straffesager (overtrædelse af straffe- og 
næringsloven, løsgængeri, betleri, overtrædelse 
af politivedtægten, også tilladelse til dans, 
tombola, lotteri osv.): Politiretten

• Straffesager (af større omfang): Ekstraretten



Mundtlighed og skriftlighed

• Politiretten - sager blev ført mundtligt 
(afhøringer af mistænkte og vidner)

• Ekstraretten - større straffesager skulle efter 
indledende forhør og undersøgelse i 
politiretten til amtmanden, der bestemte, om 
sagen skulle anlægges som justitssag. Alle 
indlæg var skriftlige (vidner blev kun afhørt, 
hvis der var nye oplysninger)



Protokoller

• Tingbogen (alle sager, indtil man fik flere typer 
protokoller)

• Justitsprotokollen (ordinære ret, samt 
oplysninger om forordninger, bekendtgørelser, 
kan også indeholde justitssager)

• Politiprotokollen (indført 1701, både offentlige 
og private politisager, forundersøgelser i 
justitssager)



• Ekstraretsprotokollen (offentlige 
politisager/justitssager af større omfang)

• Domprotokollen (indført 1683, dog ofte ca. 
1850)

• Gæsteretsprotokollen (ordinære sager, hvor 
den ene part opholder sig i retskredsen)

• Forhørsprotokollen (forundersøgelsesforhør til 
justits- og politisager)



Eksempel på politiprotokol
Helsingør Byfoged: Politiprotokol 1788-1799, pk. B.1-396 (tyendesag):



• 9. Session. Anne Henrichsdatter contra 
Muurmester Wendt. Anne Henrichsdatter møtte, 
og fremlagte et her under Retten erhvervet 
Politie Forhør af 29de September sidst, hvortil 
hun henholdt sig; og da hendes Tøy er bleven 
Hende Udleveret eftter Sagens Anlæg, og hun i 
øvrigt formeente, at have oplyst, at hendes 
Hosbond Wendt havde bortjaget Hende af 
Hendes Tieneste paastoed hun alleene som 
forhen hendes Løn for ½ Aar udbetalt med 5 rd. 
og denne Sags omkostninger



Helsingør Byfoged: Politiprotokol 1900-1905, pk. B.1-470 (betleri):



• Det off. ctr. Anton Lauritz Rasmussen
• Dommeren frl. Rapp. Af G.D. Fremstod Anholdte 

Anton Lauritz Rasmussen, der erklærede det 
rigtigt, at han først Lørdag Morgen havde været 
hos sin Broder og havde fra Lørdag Kl. c. 1½ til ud 
paa Aftenen været her i Byen og havde tilbragt 
Natten i Nærheden af Gaarden, hvor hans Broder 
tjener. Han nægter at have betlet af de i Rapp. 
ommeldte Personer. Opl. Rat.

• Da Anton Lauritz Rasmussen er sigtet for Betleri, 
har strejfet arbejdsløs omkring og tidligere er 
straffet for Betleri, og Dommeren har anset det 
nødvendigt at sikre sig hans Tilstedeværelse, 
dekreteredes.

• Anton Lauritz Rasmussen bør fængsles.



Helsingør Byfoged: Politiprotokol 1900-1905, pk. B.1-470 (påkørsel):



• 278/01. Det Offentlige mod Ole Frederiksen ang. O. af 
P.V.

• Tiltalte var mødt.

• Som første Vidne fremstod Emil Hansens Hustru Lovise 
Hansen og forkl. at hun var med paa Ole Frederiksens 
Vogn ved ommeldte Lejlighed, og at da de kørte ud paa
Vejen fra Kongens Have gjorde en af Sergeanterne Tegn 
til dem at de skulde stoppe, og Grunden til at de kørte 
ind i Soldaterne var den, at de ikke holdt strax. Ole 
Frederiksen holdt til venstre Side. Hun har ikke set at 
Ole Frederiksen har pisket paa Hesten, men løb Hesten 
til. Cpt. stod af ved Jærnstøberiet og hun har ej hørt 
hvorledes Ole Frederiksen tiltalte Løjtnanten. 



Helsingør Byfoged: Politiprotokol 1900-1905, pk. B.1-470 (alimentationssag):



• Trine Marie Pedersen ctr. Slagtersvend Hans Oluf 
Andresen, Alimentation

• Dommeren frl. en Afhøring af 1. d.M.

• Fremstod Indklagede Hans Oluf Andresen. 
Hans(?) Afhøring blev foreholdt. Han paastaar at 
han paa offentlig Vej har set Klagerinden haft 
Omgang med andre i ommeldte Tid, og nægter 
han ligeledes at have haft Omgang med hende i 3 
Maaneder og paastaar han, at han selv har set, at 
hun har skrevet til en anden Karl om Sagen. 
Dommeren optog derefter Sagen til Dom, som vil 
blive afsagt Mandag den 15. d.M.



Helsingør Byfoged: Politiprotokol 1900-1905, pk. B.1-470 (uterligt forhold):



• 55/02. Det off. mod Niels Jørgen Nielsen ang. 
uterligt Forhold

• Dommeren frl. Rapp. af Dags Dato.

• Fremstod Niels Jørgen Nielsen og erkender, at 
han har taget Klagerens Hustru om Livet. Han 
stod temmelig nær ved hende. Han forsøgte 
ligeledes at kysse hende, men da hun 
afværgede det gjorde han det ikke. Cpt. har 
Bolig i København i Kronborggade 32 og 
kolporterer for Dansk Børnetidendes Forlag.



Eksempel på justitsprotokol
Helsingør Byfoged: Justitsprotokol 1850-1853, pk. B.1-89:





• Proc. Jespersen fremstillede Kbmdene Flint og 
Ellerman hvilke han i Henhold til det under 
Sagen tidligere Passerede nu bad admitteret 
til at beedige deres afholdte Skjønsforretning
over det omhandlede Parti Cigarer.



Eksempel på justitsprotokol
Helsingør Byfoged: Justitsprotokol 1900-1904, pk. B.1-104 (især vedr. gæld):







Husk også …

• … at der kan være løse dokumenter (bilag) til 
protokollerne

• De kan også være afskrevet eller citeret i 
protokollerne, indskrevet efter retsmødet, 
eller findes i en kopibog til de enkelte 
protokoller



Indgangsmidler

• Saglister

• Strafferegistre

• Evt. navneregistre i protokollerne

• Politiefterretninger 1867-1990



Saglister
Holbæk Byfoged: Saglister over justits- og politisager 1792-1799, pk. B.1-116:



Saglister
Holbæk Byfoged: Saglister over justits- og politisager 1792-1799, pk. B.1-116:



Strafferegistre
Holbæk Byfoged: Strafferegister 1783-1839, pk. G-5:



Politiefterretninger

• Udgivet 1867-1990, sendt ud til alle landets 
politikredse

• Dækker i begyndelsen kun Københavns Politi, 
men senere landsdækkende

• Er scannet 1867-1930 og findes på 
Københavns Stadsarkivs hjemmeside: 
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-
pa-nettet/politiets-efterretninger

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-efterretninger


Indeholder bl.a. lister over

– Efterlysninger og aflysninger

– Anholdte for forbrydelser

– Udstedte straffeattester

– Løsladte

– Til fattigvæsenet afleverede

– Andre meddelelser (bl.a. udviste af landet)

– Efterlyste alimentanter

– Kosterliste (stjålne og bortkomne ting)



Og hvad kan vi så bruge dem til?

• Kan afhjælpe dårlige eller manglende 
indgangsmidler til politi- og straffesager



Politiefterretninger, navneregister A 1868 (føres 
efter køn og fødested):



Politiefterretninger 1868, blad 5









Politiefterretninger 1900, blad 1











Straffeakter 1897-

• Straffesager
– I København

– I provinsen

– Østre Landsret

• Hjælpemidler
– Strafferegistre

– Rigspolitichefen

– Københavns Fængsler

Foto fra København, beg. 1900-tallet



Hvad er en straffeakt

• Samling af dokumenter, der vidner om en 
persons kriminelle forhold. Kan bl.a. 
indeholde:
– anklageskrift

– udskrifter af rets- og dombog

– efterforskning

– dokumenter fremlagt i retten

– straffeattest

– billeder



Straffesager

• Formål: Afgøre om tiltalte har gjort sig skyldig i en 
strafbelagt overtrædelse af loven

• Anke: Straffen overstiger 20 dagbøder, bøde på 
over 3.000 kr. eller frakendelse af rettigheder
– Byretternes afgørelser ankes til landsretterne

– Landsretternes afgørelsen kan normalt ikke ankes til 
højesteret (kræver 2007 ff. godkendelse af 
Procesbevillingsnævnet)

• 1. instans: Byret, 2. instans: Landsret, 3. instans: 
Højesteret



Nævningesager
• Byretterne behandler nævningesager, hvis:

– anklagemyndigheden kræver 4 år eller mere, dvs. 
alvorlige forbrydelser (fx voldtægt, mord o.l.)

– tiltalte nægter sig skyldig

• Byretterne: 3 dommere og 6 nævninge

• Ankede nævningesager behandles af 
landsretterne: 3 dommere og 9 nævninge

• Dømmes skyldig: kræver 2 dommere og 4 
nævninge (landsretterne: 2 dommere og 6 
nævninge)



Sagsgangen i straffesager

• Anmeldelse til politiet

• Politiet efterforsker sagen

• Anklagemyndigheden (politidirektør/statsadvokat) 
tager stilling til tiltale

• Enten tiltale eller tiltalefrafald

• Tiltale: Indkaldt til retsmøde, får anklageskrift

• Dom (og dermed en straffesag)

• Evt. anke



Hvor finder man straffeakter

• I København: Københavns Byret

• I provinsen: Politiet

• Vigtig pointe: Straffeakter skal findes dér, hvor 
forbrydelsen er sket, og hvor sagen derfor er 
efterforsket



Straffeakter i København

• Navneregister til hovedjournalen

– hovedjournalen er ligegyldig, men navneregistret oplyser 
om afdelingsnummeret

• Afdelingsjournalen (med navneregister)

– fortæller kort, hvem sagen omhandler, samt henviser til 
rets- og dombogen

– afdelingsjournalnummeret = straffesagsnummeret

• Straffeakten (skal findes under afdelingen)



Straffeakter i provinsen

• Den politikreds, hvor forbrydelsen skete

• Straffeaktfortegnelsen

– kaldes også straffeaktjournalen

• Straffeakten. Kan være arkiveret på:

– løbenummer (mest udbredt)

– domsdato (fx Hillerød og Kalundborg)

– den dømtes fødselsdato (Bornholm og 
Frederikssund)



Eksempel på straffeaktjournal
Holbæk Politi: Straffeaktfortegnelse 1919-1938, pk. XII.d-1:



Ditto



Ankesager, Østre Landsret

• Fra Københavns Byret: Københavns Byret

– 1919-1942: Landsretssager: Anke- og 
nævningesager: Straffeakter (med register)

– 1943- : Henlagt på straffesagen

• Fra provinsen: Politiet

– Henlagt på straffesagen



Nævningesager, Østre Landsret

• Fra Københavns Byret: Københavns Byret

– 1920-1976: Landsretssager: Nævningesager: 
Straffeakter (med register/pakkefortegnelse)

– 1976-1990: Henlagt på landsrettens domsdato

• Fra provinsen: Politiet

– Henlagt på straffesagen



Vigtig pointe med landsretssager:

• Østre Landsret beholder ikke selv sine 
straffesager, men sender dem retur til 
udgangspunktet (dvs. Københavns 
Byret/politikredsen)



Problem: Straffeakten mangler!

• Efter 1897 har en person kun én straffeakt, og 
hver gang en person bliver dømt, samles 
sagsbilagene på den sidste straffesag

• En persons straffeakt skal derfor findes det 
sidste sted, han er blevet dømt

• Hvis der er flere dømte i en sag, kan hele eller 
dele af straffeakten være flyttet, hvis en af de 
dømte senere bliver straffet igen!



Kan finde fremvisning

• I København: Det tomme sagsomslag

– fortæller hvad der siden er sket med sagen

• I provinsen: Straffeaktfortegnelsen

– fortæller hvad der siden er sket med sagen



Når vi står på bar bund

• Kan lede andre steder efter oplysninger om 
straffesagen:

– Tid (i det mindste domsår)

– Sted (myndighed)



Strafferegistre

• Ført i den politikreds, hvor den dømte er født 
– uanset hvor i landet personen er dømt



Strafferegistre i København

• Københavns Byret (tidligere Københavns 
Kriminal- og Politiret)

• Født i København/udlandet, dømt 
hvorsomhelst: 1897-1983 (tabt 1919-1962!)

• Født udenbys, dømt i København: 1897-1982



Strafferegistre i provinsen

• 1897-1962

• Politimesteren

• Den dømtes fødepolitikreds

• Kun sommetider med navneregister!



Strafferegistre
Holbæk Byfoged: Strafferegister 1889 (1897)-1925, pk. G-5, navneregister forrest:



Strafferegistre
Selve strafferegistret, 
venstre side:



Højre side:



Rigspolitichefens strafferegisterkort
(kun provinsen)

• Oprettelsen af Det Centrale Kriminalregister: 1978

• Strafferegistre 1963-1978 (løsblade) afleveres

• Personer født 1916-1967 (på fødselsdato)

• Dog har det fhv. LAK strafferegistre for personer 
født -1916 (ordnet: politikreds/fødselsdato)

• Strafferegisterkortene indeholder lister over 
domme (retskreds, dato, §§), altså ikke henvisning 
til straffesag



Det Centrale Kriminalregister

• Ført på EDB

• 1978-

• Indeholder dog også ældre domme, hvis den 
dømte har en kriminel fortid før 1978



Københavns Fængsler

• Navnekartotek 1928-1979

– Den indsattes navn

– Fængselsopholdets varighed

– Generaliekortnummer

• Generaliekort

– En slags journal over fangerne

– Den indsattes navn

– Forbrydelsens art

– Domstol og domsdato



OBS

• Politiretsprotokol (også kaldet politiprotokol) før
1919 er ikke det samme som en politiprotokol 
efter 1919

• Indeholder kun straffesager før 1919, ikke efter
1919

• Strafferegister før 1897 er ikke det samme som et 
strafferegister efter 1897

• Strafferegister efter 1897 føres i den politikreds, 
den dømte er født, lige meget hvor i landet, han 
bliver dømt



Lidt om Arkivloven

• Personfølsomme sager

• 75-års tilgængelighedsfrist

• Samlebåndstilladelser for skifter 50-75 år

• Samlebåndstilladelser for folketællinger 
1950-1970

• Hvordan man søger om adgang

• Søgemiddelerklæring

• Adgangsansøgning

• Hvad forventes af ansøger

• Vilkår


