Oplysninger om rent private forhold
Aarhus Stadsarkiv har forskellige samlinger, der indeholder oplysninger om rent private forhold. Disse
oplysninger efterspørges i stigende grad - ofte i forbindelse med slægtsforskning.
Oplysninger om rent private forhold er i henhold til arkivlovens bestemmelser først tilgængelige, når de er
mere end 75 år gammel.
Du kan søge om tilladelse til at få oplysninger, selv om der ikke er gået 75 år. Men der er en række
betingelser, som skal være opfyldt, før Stadsarkivet kan udlevere oplysningerne.

Hvad er private forhold?
Private forhold er defineret som oplysninger om økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og
politiske forhold.
I folkeregisterkortene, som er de oftest anvendte kilder til besvarelse af denne type forespørgsler, vil man
typisk kunne få udleveret følgende oplysninger:






Samtlige navne, herunder tidligere navne
Fødselsdato og sted
Civilstandsdatoer og vielsessted
Samtlige adresser med angivelse af til- og fraflytningsdatoer
Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn samt fødselsdato og
registreringssted. Dette gælder dog ikke for nulevende slægtning.

For at disse oplysninger kan udleveres, skal nedenstående betingelser være opfyldt.


Personen, som der ønskes oplysninger om, er identificeret efter CPR-lovens §42, stk 6:
o Navn (nuværende eller tidligere) og fødselsdag
o Navn (nuværende eller tidligere) og adresse (nuværende eller tidligere)
o Navn (nuværende eller tidligere) og personnummer.



Personen skal være død. Dette skal dokumenteres ved, at der ikke findes oplysninger om personen
i CPR.
o Man kan få lavet en kørsel i CPR ved henvendelse til Aarhus Kommunes
Folkeregisterkontor. Det koster 75 kr. pr. kørsel i CPR. Stadsarkivet skal se denne
dokumentation.
At de ønskede oplysninger ikke findes i CPR.
At de ønskede oplysninger er over 30 år gamle.




Sådan er sagsgangen, når du søger om tilladelse
Når vi har modtaget din forespørgsel, begynder vi med at undersøge, om vi har det materiale, du
efterspørger. Det er ikke altid tilfældet.
Har vi de efterspurgte oplysninger, vil vi bede dig indhente dokumentation fra CPR.

Du skal rette henvendelse til Aarhus Kommunes Folkeregister og få foretaget en kørsel i CPR.
Folkeregisteret kan kontaktes folkeregister@aarhus.dk, med digital post eller pr. brev.
Dokumentationen skal forevises Stadsarkivet. Efterleves ovenstående betingelser for udlevering af
oplysninger, vil du modtage en e-mail oftest med en vedhæftet fil med svar på din forespørgsel.
Evt. afregning af tidsforbrug i forbindelse med forespørgslen foretages efter gældende prisliste.

