FIND LANDSSVIGERE OG SAGER FRA RETSOPGØRET
Her er fem gode steder at starte, hvis du vil i arkiverne og finde landssvigere og
værnemagere, nazister og danskere i tysk tjeneste eller en far, der var tysk soldat.

ARKIVSKABER

ARKIVSERIE

START HER / SØGEMIDDEL

RETSFORFULGT ELLER UNDERSØGT UNDER RETSOPGØRET
RIGSADVOKATEN undersøgte personer, der kunne dømmes for forræderi og landsskadelig
virksomhed efter krigen. Sagerne findes i P-JOURNALSAGER. Start med at finde
sagsnummeret i SEDDELREGISTER TIL P-JOURNALEN.
Ikke alle blev retsforfulgt. I disse sager findes alle akter i Rigsadvokatens
P-journalsag. Sager der førte til domfældelse eller frifindelse blev prøvet
i BYRET, LANDSRET eller HØJESTERET. Find henvisning til, hvor sagen er ført i
P-journalsagen.
Særligt for KØBENHAVNS BYRET RETSOPGØRSSAGER: Du kan se et NAVNEREGISTER på Rigsarkivets
læsesal i København. Spørg i vejledningen.

DANSKERE I TYSK TJENESTE, STIKKERE OG NAZISTER
POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE - Her finder du CENTRALKARTOTEKET, der er et stort
navnekartotek, oprettet af modstandsbevægelsen.
CENTRALKARTOTEKET henviser til K-sager i nummerorden under REGISTRERET KILDEMATERIALE.

ARBEJDE I TYSKLAND OG NORGE, 1940-1945
STATENS UDVANDRINGSKONTOR administrerede sager vedrørende tysklandsarbejdere.
JOURNALSAGER FOR TYSKLANDSARBEJDERE (40 S).
JOURNALSAGER FOR NORGESARBEJDERE (50 K).
NAVNEKARTOTEK OVER TYSKLANDSARBEJDERE indeholder både arbejdere i Tyskland og Norge.

ANKESAGER OG BENÅDNING EFTER DOM FOR FORRÆDERI
ANKENÆVNET I HENHOLD TIL § 8 I LOV 260 førte benådningssager for personer, der blev dømt
under retsopgøret. Sagerne ligger som
A-SAGER - ankesager. Start i KARTOTEK OVER ANKESAGER (A)
B-SAGER - benådningssager. Start i KARTOTEK OVER BENÅDNINGSSAGER (B)
LB-SAGER - benådningssager. Start i KARTOTEK OVER LANDSRETSBENÅDNINGSSAGER (LB).

NÅR FAREN VAR TYSK - ELLER ALLIERET - SOLDAT
JUSTITSMINISTERIETS 1. KONTOR
JOURNALSAGER (fastnr. 161) er faderskabssager med tyske soldater, 1942-1945.
JOURNALSAGER (fastnr. 158) er faderskabssager med allierede soldater, 1945-1949.
Start i den tilhørende JOURNAL for barnets fødselsår.

SÅDAN KAN DU SE ARKIVALIER MED PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER
NÅR (DELE AF) MATERIALET ER NYERE END 75 ÅR

NÅR MATERIALET ER ÆLDRE END 75 ÅR

NAVNEREGISTRE, KARTOTEKER, JOURNALREGISTRE OG JOURNALER kaldes søgemidler.
Dem skal du bruge for at finde sagsnummeret, på den sag du vil se.

De fleste personfølsomme
arkivalier er frit tilgængelige,
når de er ældre end 75 år. Opret
en brugerprofil på www.sa.dk og
bestil materialet i arkivdatabasen
Daisy.

BLIVER DIN BESTILLING AFVIST?

De fleste søgemidler kan du se, når du har
udfyldt en SØGEMIDDELBLANKET på læsesalen.
Nogle søgemidler indeholder særligt
følsomme oplysninger. Dem skal du søge om
adgang til at se.

DET SKAL DU VIDE, OG SKRIVE I DIN ADGANGSANSØGNING
NAVN OG FØDSELSDATO på personen.
ARKIVSKABER er den myndighed (fx Justitsministeriets 1. kontor), institution
(Fx Herlufmagle Skole) eller person
(fx Christmas Møller), der har behandlet
sagen, skrevet karakterbladet eller modtaget brevet du leder efter.

Din bestilling bliver afvist,
hvis:
der også ligger materiale
i arkivkassen, der ikke er
umiddelbart tilgængeligt.


materialet er fra et arkiv,
med en længere frist end 75 år
(fx nogle privatarkiver).


materialet er fra et arkiv,
hvor du skal søge tilladelse
af arkivskaberen (fx nogle
politiske partiers arkiver).




du har fået adgangstilladelse,
men har glemt at skrive
tilladelsens journalnummer, da
du bestilte materialet.

HER KAN DU FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING:


Rigsarkivets læsesale


Rigsarkivets Brugerforum på facebook


www.sa.dk

ARKIVSERIE betegner en bestemt gruppe af


materiale i den pågældende arkivskabers
arkiv (fx navnekartotek, domprotokoller
eller p-journalsager).

JOURNALNUMMER


DIN BEGRUNDELSE for at søge om adgang til
materialet.

UDFYLD ANSØGNINGEN HER
sa.dk/brug-arkivet/soeg-tilladelse
Vi behandler alle ansøgninger grundigt,
og giver tilladelse eller afslag efter
Arkivlovens bestemmelser. Op til 15 dage
efter, modtager du et brev fra Rigsarkivet.

DU SKAL SELV BESTILLE MATERIALET FREM TIL LÆSESALEN
Husk at skrive journalnummeret som du
finder øverst på din tilladelse
(2016-xxxxxx).

