Instruktion angaaende Førelsen af Generaliablade og af et Generalregister over
Forbrydere. (Udfærdiget af Politidirektøren).
1880, 31. Januar. I det Øiemed efterhaanden at tilveiebringe en let og fuldstændig Oversigt over de
Personer, der heri Staden have gjort sig skyldige i Forbrydelser, og derhos væsentligt at formindske det
betydelige Arbeide, der nu anvendes paa Optegnelsen af saakaldte Generaliaforklaringer, indrettes der fra 1.
Januar 1880 at regne et Generalregister over Forbrydere, der føres under Hovedstationens 2den Afdeling og
navnlig i Forbindelse med Redaktionen af „Politiefterretninger“ efter følgende Regler:
1. Til Grundlag for bemeldte Register skal der fra 1. januar 1880 at regne udfærdiges et
Generaliablad efter vedføiede Schema for enhver Person, der udgaaer af Kjøbenhavns Polities Arresthuse, og
som enten under den Sag, under hvilken han senest har været fængslet, eller under nogen tidligere Sag, der
har medført Fængsling, har været sigtet for nogen Forbrydelse, der har paadraget ham eller har kunnet
paadrage ham høiere Straf en simpelt Fængsel. Det samme skal gjælde angaaende Enhver, der er straffet med
Tvangshusarbeide for Løsgængeri eller Betleri eller efter Straffelovens § 21 1 for nogen af de i bemeldte Lov
omhandlede Forbrydelser. Derimod skulle Overtrædelser af Straffelovens § 178 2 og Lov af 10. April 1874
ikke komme i Betragtning i den ommeldte Henseende.
2. Over disse Generaliablade føres et lexikalsk ordnet Register i 2 Alfabeter, et for Mandfolk og et
for Fruentimmer, saaledes at i Reglen hvert Bogstav udgjør et Bind.
3. Generailiabladene forsynes med fortløbende Nummere, saaledes at hvert Kjøn har sin
Nummerrække, der fortsættes fra det ene Aar til det andet. Bladene opbevares i Hovedstationens 2den
Afdeling i Papæsker, hver til 500 Blade. Registret skal altid holdes à jour og Bladene samlede paa deres
Plads efter Nummerfølgen.
4. Generaliablad udfærdiges for enhver af de i Pkt. 1 ommeldte Arrestanter, der ikke allerede er
optagen i Politiets Protokol over mistænkelige Personer, af en af de tvende Betjente af Hovedstationens 2den
Afdeling, der forrette Tjeneste ved det paagjældende Kriminelkammer. 2Den Politiinspektør bestemmer,
hvem af dem dette Hverv skal paahvile.
Bladet skal samtidigt med enhver Arrestants Løsladelse eller – hvis Arrestanten forbliver i Arresten,
efterat Forhøret er sluttet – ved Forhørets Slutning afgives til 2den Politiinspektør.
5. For Enhver Arrestant, der henhører til Protokollen over mistænkelige Personer, skal Generaliablad,
naar en saadan anholdes for Forbrydelser, udfyldes af den Overpolitibetjent eller Politibetjent, der fører
bemeldte Protokol, og Gjenpart af samme følge med eller efter Anholdelsesrapporten til Retten.
6. Rubrikken ”Tidligere Levnet” skal affattes i største Korthed, men dog saaledes, at den saavidt
muligt indeholder Oplysning om den Paagjældendes Forældre, Daab, Konfirmation og Ægteskab, Oplæring,
Uddannelse og Erhverv, Tjeneste i Hæren eller Flaaden, hvor han har boet eller opholdt sig – dog kun
betegnet ved de Kjøbstæder eller større Distrikter paa Landet, hvor han har havt Ophold af længere Varighed
– om han har ført et omflakkende Liv og da i hvilke Dele af Landet, samt endeligt om alle ham inden hans
sidste Anholdelse overgaaede Straffedomme, der, forsaavidt Domstol (Jurisdiktion) og Dato angaaer,
betegnes ved de Signaturer, der i „Politiefterretninger“ benyttes med Hensyn til Personer, der løslades af
Rigets Straffeanstalter. For Individer, der ere oftere straffede, og som henhøre til Protokollen over
mistænkelige Personer, skal det dog være tilstrækkeligt at anføre Dom, der gaaer nærmest forud for den
sidste Anholdelse, og i øvrigt at henvise til Protokollen.
I Rubrikken ”Særlige Bemærkninger” skal ligeledes i al Korthed optages Oplysning om saadanne
legemlige Særegenheder (eenøiet, halt, pukkelrygget eller andre Deformiteter eller Mærker), hvorved den
Paagjældende maatte være kjendelig, og især ved farlige Forbrydere om hans Temperament og Karakter og
om Arten og Beskaffenheden af de Forbrydelse, han især har givet sig af med, samt endvidere om hans
Forbindelser (Slægtskabs-, Venskabs- eller Kjæresteforhold), Medskyldige og om de Steder, hvor han pleier
at færdes.
Begge de nævnte Rubrikker afsluttes med den Paagjældendes sidste Anholdelse.
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§ 21. Personer under 18 Aar maae ei hendømmes i Fængsel paa Vand og Brød, menstraffes istedet derfor, forsaavidt
de ere under 15 Aar, med simpelt Fængsel, ikkeover 60 Dage, eller med Riis, og, forsaavidt de ere imellem 15 og
18 Aar, entenmed Fængsel paa sædvanlig Fangekost i dobbelt saa lang Tid eller medRottingslag.
§ 178. Naar Personer af forskjelligt Kjøn uagtet Øvrighedens Advarsel om at fjerne sigfra hinanden vedblive at føre
et forargeligt Samliv, straffes de med Fængsel.

7. Der skal anvendes særlig Omhyggelighed med Hensyn til Angivelsen af Vedkommendes fulde og
rette navn og Fødested, hvilket sidste skal betegnes ved Kjøbstadens, og for Landets Vedkommende ved
Byens, Sognets og Amtets Navn, alt korrekt bogstaveret. For Udlændinge angives landet og de øvrige
Stedsangivelse saa nøiagtigt som muligt; for Sverig Stad, Sogn og Lehn. Naar for Indlændingens
Vedkommende Hjemstedet (Forsørgelseshjemmet) ikke vides, lades dette in blanco.
8. Notitserne paa Bladets Hjørne øverst tilhøire saavelsom de 2 sidste Rubrikker paa Bladets Bagside
udfyldes altid af 2den Politiinspektør eller ved dennes Foranstaltning. I Rubrikken ”Sagens Udfald” anføre,
hvis den er afgjort ved Dom, de Paragraffer i Straffeloven, efter hvilke den Paagjældende er dømt, og som til
den Ende herefter skulle opgives paa den ved Fogedprotokollen udfærdigede Exekutionsordre.
9. Det Paaligger Redaktøren af „Politiefterretninger“ at revidere ethvert Generaliablad og – om
fornødent efter at have indhentet 2den Politiinspektørs Bestemmelse – at foretage den fornødne Rettelse eller
Omarbeidelse samt Renskrivning, hvis den ikke af 2den Politiinspektør paalægges den, af hvem Bladet er
udfyldt.
10. Bladet forsynes med Løbenummer, indføres i Generalregistret og henlægges paa dets Plads, naar
den paagjældende Arrestant udgaaer af Arresten. Indtil da (jfr. Pkt. 4) forvares det i Hovedstationens 2den
Afdeling. En Arrestant betragtes som udgaaet af Arresten, selv om han senere igjen skal indsættes forat
udholde Fængselsstraf.
11. Hver Gang en Person, for hvem Generaliablad er udfærdiget, anføres i „Politiefterretninger“
enten som efterlyst, anholdt, løsladt, straffet eller afleveret til eller udgaaet af Straffeanstalt, tilføies
Generaliabladets Løbenummer tilsidst i Parenthes3.
12. De hidtil brugelige Løsladelsesrapporter bortfalde for enhver Arrestant, for hvem Generaliablad
udfærdiges (jfr. Dog Pkt. 4).
13. Redaktøren af „Politiefterretninger“ skal – for de til Protokollen over mistænkelige Personer
henhørende Personers Vedkommende efter Konference med den, der fører bemeldte Protokol – efterhaanden
supplere Generaliabladene ved i Rubrikkerne ”Tidligere Levnet” og ”Særlige Bemærkninger” at antegne
saadanne nye Oplysninger om den Paagjældende, der kunne ansees tjenlige for Bladets Øiemed, nemlig at
have alle vigtige Oplysninger om enhver Forbryder samlede og let tilgængelige. Saadanne Tilføielser dateres.
Ved ny anholdelse eller Tiltale for Forbrydelser anføres det Fornødne i Rubrikkerne paa Bladets Bagside.
14. Under enhver ny Sag med en Person, for hvem Generaliablad findes, træder en afskrift af samme
istedetfor Generaliaforklaring, saaledes at Rapporten i saa Henseende kun skal indeholde den Paagjældendes
fulde Navn, Fødested og Alder, hans Vedkjendelse af, at Generaliabladet er ham vedkommende, og hans
Forklaring om hans Liv og Levnet i det siden Generaliabladets Udfærdigelse, eller siden den sidste
Straffedom overgik ham, forløbne Tidsrum. Hvor det for selve Sagens Skyld er nødvendigt at søge
Oplysning om kortere eller længere Tidsrum af den Paagjældendes foregaaende Liv og Levnet, skal den i saa
Henseende fornødne Afhøring til Rapporten selvfølgeligen finde Sted.
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Der anvendtes kantede parenteser [ ] i „Politiefterretninger“. Fra 1. januar 1923 blev Statspolitiets generaliablade
optaget i „Politiefterretninger“ med et foranstillet S. Se „Danske Politi Politiefterretninger“ nummer 1, Tirsdag den
2. januar 1923.

