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Forord
Denne bog går ikke dybere ned i slægtsforskningen, da for
målet med den først og fremmest er at gøre de helt unge 
interesseret, så de kommer i gang, medens de endnu har ældre 
slægtninge at udspørge. De gennemgående personer i bogen 
er Jesper og hans oldefar. Vi følger, hvordan oldefaderen 
motiverer Jesper ved at fortælle historier fra sit lange liv og 
vise ham fotografier og gamle dokumenter.

Bogen omhandler kun søgning i folketællinger og kirkebø
ger, men nævner andre arkivalier. Denne lille del af slægts
forskningen danner grundlaget for at komme videre. I kapitel 
10 er nævnt nogle hjælpemidler og håndbøger, som vil være 
nyttige. Endelig er der i de fleste byer aftenskolekurser i 
slægtsforskning. Inspiration kan også hentes i slægtsforsker
foreninger ud over landet, hvor man mødes og udveksler 
erfaringer med andre udøvere af denne hobby eller lytter til 
foredag om relevante emner.

Bogen slutter med ordforklaringer, årstalsfortegnelse samt 
en vejledning for læreren i folke- eller ungdomsskolen.
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1. Oldefar fortæller
Gamle Hans Larsen sad ved vinduet og kiggede ud på børnene, 
der kom hjem fra skole. Mon Jesper kiggede ind til ham i dag? Der 
var han, men han vendte blot hovedet, kiggede op mod vinduet 
og slog ud med hånden. Så gik han videre. Gamle Hans sukkede: 
Nej, det har han nok ikke tid til. Han var nu ellers flink til at se ind.

Lidt efter ringede det på døren. Gamle Hans humpede hen til 
døren og lukkede op. Der stod Jesper med en bagerpose i hånden: 
Hej, Olde, gi’rdu kaffen? Jeg har wienerbrød med. Lad mig sætte 
kopperne på bordet. Du går ikke så godt i dag, kan jeg se. Hvad 
er der i vejen?

-Åh, det er bare gigten i det ben, jeg brækkede, da jeg var barn.
- Hvordan gik det til? Lad mig høre!
De satte sig ved kaffebordet, og oldefar begyndte sin historie:
Da jeg var 11 år, fik jeg et par træskostøvler af min storebror. 

Jeg var meget stolt af dem. Sådan nogen fine nogen havde jeg 
aldrig haft før. Jeg havde dem på, da jeg var ude at lege, men var 
så uheldig at falde i et hjulspor. Det gjorde ondt. Det var ligesom 
jeg kunne høre og mærke, at det knasede. Benet blev varmt, og 
jeg var sikker på, det var brækket. Jeg begyndte at græde, men 
naboens karl, der gik inde på marken, grinede bare og sagde, jeg 
var pivet. En anden karl kom til, og han sagde, at det kunne jo godt 
være, at mit ben var brækket. De bar mig hjem. Min mor kom 
farende, da hun så os. Hun råbte: Har du nu løbet og skabt dig og 
brækket benet! Du skulle da så havde nogle øretæver, din dumme 
dreng! Jeg skreg: Nej, nej, mor. Det gør så ondt i benet!

De satte mig på en stol og begyndte at trække støvlen af. Benet 
var hævet, så en af karlene tog en kniv og skar min fine nye støvle 
i stykker. Så græd jeg endnu mere. Der blev sendt bud efter 
lægen, som konstaterede, at både lægben og skinneben var 
brækket lidt oven for anklen.

Han satte benet sammen og svøbte et gazebind om. Det gjorde 
ikke godt. Så fik han et fad vand, kom et pulver i, det var vist gips. 
Derefter kom han et langt, langt bind i vandet og gjorde det godt 
vådt. Det blev svøbt om benet lige fra den store tå helt op til knæet. 
En sæk med hakkelse blev lagt i min seng under det brækkede 
ben, for det skulle ligge højt.

Vi havde ikke elektrisk lys, men min bedstemor holdt en køkken
lampe ind over sengen, så lægen kunne se. Hun var så optaget 
af det, at hun glemte at se efter lampen. Hun holdt den skævt, så 
lampeglasset knækkede. Det varme glas faldt lige ned over mit 
andet ben og brændte et stort hul på skinnebenet. - Nej, det er 
spilme for galt, sagde lægen. Drengen har brækket det højre ben, 
og nu står vi og brænder det venstre. Gør det ondt, vil du have 
noget salve til at smøre med? - Nej, skidt med det, bare det andet 
bliver godt igen. - Ja, det gør det, sagde lægen.
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Det gjorde det da også, men de første otte dage gjorde det 
meget ondt ved den mindste bevægelse. Det hjalp, da der blev 
syet to poser af et gammelt lagen, som blev fyldt med sand og lagt 
på hver side af det brækkede ben. Poserne og benet blev surret 
fast til hakkelsessækken og sengen.

Nogle uger senere blev gipsen taget af, og hvor var jeg glad for 
at se mit ben igen. Jeg græd og strøg med hånden op og ned ad 
det. I ca. 14 dage humpede jeg rundt på en krykke, som min far 
lavede af et kosteskaft med en pind foroven med en klud viklet 
om. Men lige siden har jeg kunnet mærke vejrforandringer i det 
ben.

Jesper lyttede med stor opmærksomhed. - Jeg kommer igen 
en anden dag, så du kan fortælle mere om gamle dage.

Gamle Hans følte sig helt oplivet over, at nogen gad høre på 
hans fortællinger. Han havde meget at berette om sit lange liv. Nu 
ville han finde sin gamle dagbog frem til næste gang, Jesper kom 
på besøg.

TCW

6



2. Anetavlen
Vi kan alle godt lide at høre om gamle dage. Når vi hører 
noget, får vi tit lyst til at vide mere om vore forfædre. Hvem 
var de? Hvor boede de? Hvad lavede de? Hvordan var de? 
Hvilke evner havde de?

Ens slægt er alle ens stamfædre og stammodre og deres 
efterkommere. Adoptivbørn eller adoptivforældre kan ikke 
opføres som ens slægt. En stedfader eller stedmoder hører 
heller ikke til i slægten. I beskrivelsen af slægten er der derimod 
ikke noget i vejen for at nævne både adoptivforældre og 
stedforældre, da de jo ofte har haft stor betydning for et 
medlem af slægten. Har en ægtefælle været gift flere gange, 
anføres dette. En tidligere eller senere ægtefælle hører selvføl
gelig heller ikke med til slægten, men de kan have spillet en 
rolle i de enkelte slægtninges opvækst og bør derfor omtales.

(børnebørn)

Vi kender vore forældre og bedsteforældre og i mange tilfælde
også vore oldeforældre. De første oplysninger til en anetavle Navne på familien.
kan vi få hos vore forældre. Det drejer sig især om fødselsdato (Kilde: Carsten Elbro
og fødested for dem selv, deres søskende og forældre. i Mål & Mæle nr. 3, 1992)

Begynder man sin slægtsforskning i en moden alder, er der
af gode grunde ikke mange, man kan stille spørgsmål til om 
sine stamfædre og stammodre. Derfor er det en god ide at gå
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i gang på et tidspunkt, hvor man har både forældre og 
bedsteforældre. Tanter og onkler må vi ikke glemme. De har 
også meget at berette. Måske kan de fortælle en god historie 
om dine forældre, som de ikke selv har fortalt.

Stamfædre og stammodre kaldes ens aner, eller med et 
finere ord ascendenter. En persons efterkommere hedder 
descendenter. Den første person, der indføres i anetavlen, er 
probanden, som er lig med den person, man ønsker at vide 
noget om, den man begynder med. Det kan være dig selv eller 
din far eller mor. Probanden kan være et kuld søskende, men 
aldrig et ægtepar.

For at få et overblik over anerne laver man en såkaldt 
anetavle. Der er forskellige systemer, som man kan bygge sin 
anetavle op efter. Kekule von Stradonitz’ system er et af de 
mest anvendte. I dette system benyttes en nummerering på 
den måde, at probanden får nr. 1. Oven over indføres foræl
drene med faderen som nr. 2 og moderen nr. 3. Farfar og 
farmor indføres over faderen med nr. 4 og 5, morfar og 
mormor over moderen med nr. 6 og 7 og så fremdeles. 
Faderens nummer vil altid være det dobbelte af barnets, og 
moderens det dobbelte + 1.

Du kan sagtens selv lave din anetavle ved at strege ind på 
et A4-ark eller et større, så der bliver plads til flere generatio
ner. Anetavler kan dog også købes.

På næste side kan du se et eksempel på en anetavle efter 
ovennævnte system.

På selve anetavlen skriver du kun navn, evt. stillingsbe
tegnelse, fødselsdato og sted, dødsdato og sted samt vielsesda
to og sted.

Når du har fundet så mange aner, at de ikke kan være på 
en anetavle, starter du forfra med at lave en anetavle for hver 
af personerne i den sidste række. Det kan f.eks. være tipoldefar 
nr. 16. Nu er han probanden, men han skal ikke have nr. 1, 
for det er stadig dig selv. Han er ane nr. 16, og det nummer 
skal han opføres med som probanden i den nye anetavle. Hans 
far, altså din tip-tip-oldefar, får nr. 32 og hans mor nr. 33. 
Hans farfar nr. 64 og så fremdeles.
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Eksempel på en anetavle

1. Proband

2. Far

4. Farfar

8. Farfars far 
(oldefar)

16. Tipoldefar

17. Tipoldemor

9. Farfars m
or 

(oldem
or)

18. Tipoldefar

19. Tipoldemor

5. Farm
or

10. Farm
ors far 

(oldefar)

20. Tipoldefar

21. Tipoldemor
11. Farm

ors m
or 

(oldem
or)

22. Tipoldefar

23. Tipoldemor

3. M
or

6. M
orfar

12. M
orfars far 

(oldefar)

24. Tipoldefar

25. Tipoldemor

13. M
orfars m

or 
(oldem

or)

26. Tipoldefar

27. Tipoldemor

7. M
orm

or

14. M
orm

ors far 
(oldefar)

28. Tipoldefar

29. Tipoldemor

15. M
orm

ors m
or 

(oldem
or)

30. Tipoldefar

31. Tipoldemor
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Stamblad

Det er begrænset, hvor meget der kan stå i anetavlen. Den skal 
da også kun være en oversigt over dine forfædre. Hvis der 
skulle stå detaljerede oplysninger om hver eneste ane, ville den 
blive alt for stor og uoverskuelig.

Derfor laver du et stamblad for hver enkelt person, aner 
såvel som deres efterkommere. Her indfører du alt, hvad du 
ved om den pågældende. Det kan f.eks. være dåb med angivelse 
af faddere, konfirmation, bryllup med forlovernes navne, død, 
eventuelt dødsårsag samt begravelse. Og i øvrigt alt, hvad du 
har fået fortalt eller fundet i arkivalier om denne person.

Stambladet kan være et A4-ark, som du kan indsætte i et 
ringbind, men du kan også bruge kartotekskort, hvis du 
foretrækker det. På næste side kan du se et eksempel på et 
stamblad. På dette kan du rette og tilføje, efterhånden som du 
får flere data. Det er en slags arbejdsdokument - eller et register 
til dit slægtsarkiv. Alt, hvad du har indsamlet om en bestemt 
person, bør stå anført på dennes stamblad.

Under anetavlen lærte du, hvordan du nummererer dine 
aner. Stambladets personer skal også have et identifikations
nummer. Anerne får selvfølgelig deres anenummer. En anes 
børn - andre end dem der er i din anetavle - kan du give anens 
nr. + et tal eller et bogstav, nr. 1 eller a for det ældste barn, 
nr. 2 eller b for det næste og så videre. Har din farfar f.eks. 5 
børn, kan de nummereres således: 4.1 eller 4.a, 4.2 eller 4.b 
osv. Tallet 4 viser, at det drejer sig om børn af ane nr. 4. På 
den måde kan du altid på stambladet se, hvilken familiegrup
pe den pågældende hører til.

Husk altid at notere, hvor du har dine oplysninger fra. 
Kildeangivelse er vigtig i alle dine notater. Det gør det meget 
nemmere, hvis du eller andre senere får brug for at checke de 
nævnte data.

Ved kildeangivelse forstås den person, det arkiv, den kirke
bog eller den litteratur, hvorfra du har de oplysninger, som 
du har indført på stambladet eller familieskemaet. Det kan 
være den kirkebog, hvori du fandt en dåb, vielse eller begra
velse. Eksempel: Under dåb den 13. oktober 1875 i Raklev 
kirke, Raklev sogn, Ars herred, Holbæk amt, kan du skrive
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Kirkebog nr. 312, film nr. 8 (De fleste kirkebøger findes nu 
på filmrulle, cf. kapitel 8).

Har du fundet noget om en slægtning i en avis, så notér, 
hvilken avis det drejer sig om (navn og dato). Ved mundtlige 
overleveringer skriver du navnet på den person, du har 
oplysningerne fra. Kildeangivelser skal altid være troværdige.

Hvis du har fotografier eller dokumenter vedrørende en 
bestemt person, så notér også på stambladet, hvor du har 
arkiveret disse ting. Så er de altid nemme at finde, når du har 
brug for dem. Eksempel på et stamblad

Stamblad Identifikations-nr.

Navn:

Født den: Sted:

Forældre:

Døbt den: Sted:

Faddere:

Kilde:

Konfirmeret den: Sted:

Kilde:

Død den: Sted:

Kilde:

Begravet den: Sted:

Kilde:

Gift med:

Dato: Sted:

Forlovere:

Kilde:

Noter:
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Familieskema

Som bilag til anetavlen kan du lave et familieskema. Herpå 
skriver du oplysninger, der vedrører en familie. Stambladet 
indeholder oplysninger om en enkelt person. På familieske
maet noteres børnenes navne med deres identifikationsnum- 

Eksempelpå mer, så du nemt kan finde det stamblad, hvor deres data er 
familieskema indført.

Familieskema Identifikations-nr.

Mand:

Kone:

Gift den:

Forlovere:

Kilde:

Sted:

Børn:

1.

2.

3.

osv.

Slægtsforskning på edb

I vore dage har computeren fundet vej til mange hjem. Har 
du en pc’er hjemme eller må benytte skolens, kan du indføre 
dine data her. Så bliver de nemmere at opbevare, sortere, rette 
og udskrive. Der er udviklet særlige programmer med henblik 
på slægtsforskning. De sørger for, at dine personoplysninger
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og slægtninge bliver placeret i den rette sammenhæng. Det er 
nu en let sag at udskrive en anetavle eller en efterslægtstavle.

Der findes flere udmærkede slægtsforskerprogrammer på 
markedet. De mest udbredte er nok PAF (Personal Ancestral 
File), Brother’s Keeper og Family Roots. Yderligere oplysnin
ger om disse og andre programmer kan fås hos DIS-Danmark 
(Data i Slægtsforskning), der blev oprettet i 1987 af Samfundet 
for dansk genealogi og personalhistorie som en særlig afdeling 
for databehandling i slægtsforskning. I dag er det en selvstæn
dig forening, hvis formand (i 1994/95) er Svend-Erik Christi
ansen, Hvedebjergvej 24, 8220 Brabrand, næstformand er 
Elsebeth Paiking, Kildevænget 37, 2100 København 0.

På de næste to sider kan du se se nogle udskrifter fra 
programmet FAMILY ORIGINS.

Når du besøger dine bedste- eller oldeforældre, så få dem til 
at fortælle om deres liv. De bliver ofte glade, når nogen vil 
høre på dem. Tag en notesblok og en blyant med og skriv ned. 
Endnu bedre er det at medbringe en båndoptager med mikro
fon. Så får du det hele med og kan selv sortere det uvæsentlige 
fra.

Anetavlen med bilag er nu udfyldt med alle de navne, som 
du allerede kender, og du er godt på vej. Du kan dog lave 
meget andet forarbejde, inden du begiver dig ind på Rigs
eller landsarkivet for at finde flere data om din slægt. Det ser 
vi på i de følgende kapitler.
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Udskrift af et stamblad

INDIVIDUAL SUMMARY 3 Apr 1995

Name:Peder NIELSEN LANDPOST Sex:M ID:14
Birth:23 Feb 1836 Place :Raklev,Raklev,Ars,Holbæk

Chr:17 Apr 1836 Place:Raklev kirke,Raklev,Ars,Holbæk
Death:15 Apr 1882 Place : Vollerup,Raklev,Ars,Holbæk

Burial:10 Apr 1882 Place : Raklev,Raklev,Ars,Holbæk
Father-.Niels PEDERSEN SKRæDDER Mother : Mariane Kirsten PEDERSDATTER

MARRIAGES

Spouse Name Marriage Date

Bodild NIELSEN 14 Apr 1866

NOTES

33676 drenge er døbt Peder 1835-1985, 50% som 1. navn og 46% som 2. 
navn. 23% i Vestjylland og 16% på Fyn. 28% før 1900 og 18% 1900-09.
(Fra: Lis Weise og Birte Hjorth Pedersen, Fornavnebogen).

Hjemmedøbt 2. marts 1836, fremstillet i Raklev kirke 17. april 1836. 
Faddere: Kirsten Nielsdatter i Trøjeløkke tilforn gift med Rasmus Jensen, 
ungkarl Niels Jørgensen og skrædder lær 1 ing Christen Pedersen, ibid. 
Kilde; Kirkebog for Raklev sogn, Ars herred, Holbæk amt.

Konfirmeret 1. søndag efter påske 1850 i Raklev kirke. Kundskab og 
opførsel: loyal.

Forlovere: gmd. Jesper Nielsen og Rasmus Jensen af Vollerup.

FT 1870 Vollerup, Raklev sogn
Hus
Rasmus Jensen, 59 år, født i Raklev sogn, husfader, arbmd.
Karen Nielsen, 35 år, født i Raklev sogn, husmoder
Lars Nielsen, 3 år, født i Raklev sogn, plejebarn
Peter Nielsen, 33 år, gift, født i Raklev sogn, husfader, arbmd.
Bodil Nielsen, 31 år, født i Raklev sogn, husmoder
Niels Peter Nielsen, 3 år, født i Raklev sogn, deres søn
Kirsten Nielsen, 1 år, født i Raklev sogn, deres datter

Min mor fortalte, at Peder Nielsen blev dræbt ved en løbskkørsel. Han 
kørte post fra Kalundborg til Raklev i hestevogn, og en dag løb hestene 
løbsk, og han blev dræbt. Morbror Karl mener dog, at dødsårsagen var 
druk. Ledt efter ulykken i politirapporter, men har endnu intet fundet.
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Udskrift af et familieskema

FAMILY SUMMARY 3 Apr 1995

Husband:Peder Nielsen landpost 
Wife:Bodild Nielsen

Marriage: 14 Apr 1866 Place-.Raklev kirke,Raklev,Ars,HolbÆk

1- Niels Peter Nielsen depotarb.
2- Kirsten Nielsen
3- Jens Nielsen
4- Ane Nielsen
5- Karen Marie Nielsen husmoder

NOTES

MARRIAGE NOTES

Forlovere: gmd. Jesper Nielsen og Rasmus Jensen 
af Vollerup

SOURCE

MARRIAGE SOURCE

Kirkebog
Rak lev sogn, Ars herred, Holbæk amt
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3. Fotografiet fortæller historie

Jesper og oldefar ser på billeder

Jesper er atter på besøg hos sin oldefar, gamle Hans. De har 
fundet æsken med de gamle fotografier frem. Nogle er gulnet lidt, 
men personerne er dog til at kende. Jesper sidder med et i hånden. 
- Olde, hvem er alle de mennesker på dette billede? Og hvor er 
det?

Oldefar vender billedet om og viser Jesper, at han med blyant 
har skrevet, at billedet er fra Emmerbølle ved Niels’ konfirmation 
i 1911.

Oldefars barndomshjem.
Hele familien er samlet 

til en broders 
konfirmation.

- Det er fra mit barndomshjem, der lå i Emmerbølle på Lange
land. Du kan nok ikke se, hvem der er konfirmanden, kan du?

Jesper peger på drengen til højre på billedet: Er det ham?
- Nej, det er mig, og det er min faster, der lægger hånden på 

min skulder. Min bror Niels er ham, der står bagest i midten. Den 
gang så konfirmander meget ældre ud, end de gør i dag. De øvrige 
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er mine forældre, mine søskende og min bedstemor, fars mor, som 
er din tip-tip-oldemor. Foruden os boede der endnu en familie i 
huset. Min bedstemors mand havde fæstet huset, dvs. han havde 
lejet huset, som ejedes af en stor gård. Han var ikke min bedstefar, 
idet min bedstemor først senere i livet blev gift med ham. Da han 
døde, fortsatte hun som fæster. Senere købte min far huset for 
900 kr. på den betingelse, at hun måtte bo der, så længe hun 
levede.
- Der har da ikke været meget plads til så mange mennesker.
- Det var der heller ikke. Børn havde skam ikke eget værelse 

dengang. Nej, vi sov næsten alle i det samme rum. For de mindres 
vedkommende endda to i hver seng. Bedstemor boede i den ene 
stue. Det var meget almindeligt, at man sendte bud efter en 
fotograf ved de store familiebegivenheder. Der var ikke mange, 
der selv ejede et fotografiapparat.

Her er et andet billede. Det 
er fra din oldemors bedste
forældres diamantbryllup. 
Altså en anden tip-tip-olde
mor og -far. Hele familien 
blev stillet op til fotografe
ring. Denne familie var imid
lertid ikke ret stor, da olde
mors far var enebarn. De fle
ste familier havde mange 
børn, men det skete altså 
også, at der var enebørn. 
Ved du forresten, hvor læn
ge man har været gift, når 
man holder diamantbryllup?

- Nej, men sølvbryllup er 
25 år, guldbryllup 50. Bliver 
det næste så diamantbryl
lup?

- Ja, når man har været 
gift i 60 år. Efter 65 år er det 
krondiamantbryllup, men det 
nåede disse to ikke.

Jespers tip-tip-oldeforxldres 
diamantbryllup
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Gamle Hans tog endnu et billede op af æsken. Han sad med 
det i hånden, og en tåre løb ned ad hans rynkede kind. Er hun ikke 
smuk?

Jesper sa pa billedet. - Hvem er det?
- Det er din oldemor, min kone. Hun døde 

for over tyve år siden. Billedet blev taget ved 
hendes lillebrors konfirmation. De er alle tre 
med på billedet fra diamantbrylluppet. Kan du 
finde dem på det billede?

Det kunne Jesper. - Men hvorfor har ham 
der klap for øjet?

- Han blev engang opereret for en 
fedtknude ved øret. Det bevirkede, at hans øje 
blev ligesom trukket nedad. Det så ikke så 
pænt ud, derfor gik han med klap.

Gamle Hans havde været omhyggelig med 
at notere på bagsiden af de fleste af billederne, 
hvem de forestillede samt omtrentligt årstal.

Jespers oldemor og 
hendes to brødre ved 
den yngstes 
konfirmation

Fotografier

Fotografiet blev opfundet o. 1840 af den 
franske opfinder Daguerre. De første bille
der kaldtes daguerreotypier, og de viste 
figurerne spejlvendt.

Det er sjældent at finde portrætbilleder 
af bønder fra før 1870, bortset fra de mere 
velstående. Men folk fra byerne lod sig

oftere fotografere allerede i 1850’erne. Når man skulle fotogra
feres, trak man altid i stadstøjet. Påklædningen kan være en 
hjælp ved tidsbestemmelse af et gammelt foto. Et andet 
fingerpeg er fotografens navn, som i mange tilfælde står på 
billedet. I Ochsners store værk "Fotografer i og fra Danmark 
til og med år 1920" kan man se, hvor og hvornår de enkelte 
fotografer har virket.

Får du fat i nogle gamle familiebilleder, så sørg altid for at 
skrive med blyant bagpå dem, hvem de forestiller. Skriv aldrig 
med kuglepen eller blæk bag på et fotografi. Det ødelægger 
billedet.

For at holde styr på dine billeder kan du lave et billedarkiv 
med alle oplysninger om billedet på kartotekskort. De gamle 
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fotos tåler ikke at blive sat ind i de almindelige fotolommer 
af plastik. De skal opbevares i syrefri fotografikuverter.

De fleste fotohandlere laver kopier af gamle fotos, som i 
mange tilfælde endda kan forbedres en hel del. Det er ikke 
særlig dyrt, hvis man får lavet det, der kaldes billede til billede, 
ca. 10 kr. Skal fotoet forstørres eller reduceres, bliver det 
dyrere. Det gælder også billeder over en vis størrelse, hvor det 
er nødvendigt at affotografere billedet. Her får man til gen
gæld et negativ, som man altid kan få lavet billeder efter.
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Skudsmålsbogen kunne 
f.eks. se ud som vist på 

næste side.

4. Også gamle dokumenter 
fortæller

Oldefar viser og forklarer

Det ringer på døren hos gamle Hans. Jesper kommer ind i stuen, 
hvor Hans sidder ved skrivebordet med en dynge papirer.
- Hej, hvad er det dog du laver, Olde?
-Ah , jeg fik lyst til at rydde lidt op i skuffen her. Og så faldt jeg 

i staver over nogle af disse gamle papirer, der har ligget der i 
årevis.
- Hvad er det for en lille bog, du har der?
- Den, ja, det er min fars skudsmålsbog.
- Skudsmålsbog, hvad er det for en?
- Det var en bog, som ethvert tyende skulle have. Husbonden 

skrev heri, hvornår man var i tjeneste hos ham, og hvad man fik i 
løn. Der kunne også skrives små bemærkninger om vedkommen
de, ros eller ris. I skudsmålsbogen kan man følge en person, fra 
han eller hun kommer ud at tjene efter konfirmationen, og til de 
bliver gift. Her kan du f.eks. se, at min far tjente på Nedergaard 
fra 1/11 1886 til 1/11 1887. Han fik 30 kr. for vinteren og 50 kr. for 
sommeren.

- Det er kun 80 kr. for et helt år!
- Ja, der var ikke meget at slå til søren med. Se så her, det er 

min mors opholdsbog. Den er ved at skilles ad, men den er jo også 
gammel. Min mor kom fra Sverige som mejeripige på en herregård 
på Langeland. Hun skulle have tilladelse fra politimesteren til at 
opholde sig i Danmark. Som i skudsmålsbogen noterede hendes 
arbejdsgiver, hvornår hun var ansat, og hvad hun fik i løn. På 
Korsebølle i 1890-91 fik hun 120 kr. for et helt år.

Der kom mange svenskere til Danmark i sidste halvdel af 
1800-tallet. Der var stor fattigdom derovre, så de forsøgte at få et 
bedre liv her. En stor del af pigerne var mejeripiger. De var 
eftertragtede, for mange af dem var dygtigere end de danske 
piger. De havde lært deres håndværk.

- Har du flere spændende ting?
- Ja, det kan du tro. Her er min fars indkaldelsesordre til sol

datertjeneste ved 25. bataillons 3. kompagni i Nyborg i 1895. Her 
er min egen soldaterbog. Du kan læse her, at jeg vararbejdssoldat 
nr. 1651 ved Arbejdstroppernes sjællandske Depot.

Der er mange minder knyttet til den tid. Jeg har skrevet lidt om 
det i min dagbog, hvis du har lyst til at læse den?

- Ja, det vil jeg da gerne. Det er så spændende at høre om dit 
liv. Har du mere?
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I Numer.

Modtaget den

indkaldelsesordre,
som ved Mødet skal medbringes til Afdelingen.

Udskriv- j - . |I~e- 1
ningskreds. | * | stav- 1

Den indkaldte Varnepltøttøes

og afsendt den , Udskrivningsohef.

og afsendt den

og aisendt den

Han akal mede 
til lj®ne®te:

kken 1 Eftermiddag w?/

ved % è tfyvTCj- <?

Modtaget den

Modtaget den

Udskriv-

Side 22:
Opholdsbogen giver oplysning om 

personens fødested m.v. og indeholder 
Uddrag af Loven om Tilsynet med 

Fremmede og Reisende m.m. af 15de 
Mai 1875 på både dansk og tysk.

Øverst:
Indkaldelsesordre

Nederst:
Soldaterbog
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- Massen Jeg har oplevet to verdenskrige. Fra den sidste har 
jeg stadig nogle rationeringskort. Jeg ved, jeg har nogle til kaffe 
og sukker et eller andet sted, men lige nu kan jeg kun finde disse 
benzinkort. Vi havde rationeringskort på mange fødevarer flere år 
efter krigen.

Rationeringskort til benzin Jeg kørte dengang med øl fra Kalundborg Bryggeri, og for at køre 
bil og få benzinkort skulle man have en særlig tilladelse. Privatbiler 
fik ingen tilladelse, så de, der havde en bil, klodsede den op i 
garagen til bedre tider. Men der var nu ikke så mange, der ejede 
en bil dengang. I den sidste del af besættelsen udstedte de tyske 
myndigheder tilladelsen. Min var udstedt til direktøren for brygge
riet. Se, her er den:
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Uberlandfahrten

Type; Chevrolet

Amt!. Kennzeichen:

dem 
die €

.Fahrzeugart: L0KeWe

GÜLTIG BIS ZUM 6. 1945

Führen

aue re

Wohni

Cp-3216

Motornummer:

nt P0Th.

Beruf:

N? 76460

Diese 
abgeste^

P - 134 4 663

8.8, 1884,

Name: H e ;
des Kraftfahrzeughalter! 

Geburtsdatum^

..^^^HBndborg, den 3To3ö l?^5«

Der Höhere f/- und Polizeiführer in Dänemark 
jdggk- Der Standortäiteste

GendpPosten» Kalundborg,

ListeVNr. f......
. • -y M.d.Sch.u.Poöt^nfeF) Niçhtzuïtc^endè 1st zjj.streichen.

Descnenugung
■ 1 \

Auf Grund der Bestimmung vom 19. 9. 1944 über d< 
wagenverkehr in Dänemark wird hierdurch 
sowie den von diesem beauftragten Personen 
erteilt, ’

mit nachstehend aufgeführtem Kraftfahrzei

Kordllgade 83, Kalundborg

pTigung gilt nur in Verbindung mit einem amtlich 
Lichtbildausweis.

Bescheinigung

- Sidst du var her, talte vi om at fæste et hus. Kan du huske 
det?

- Ja, det var noget med at bruge et hus, som en anden ejede. 
Er det ikke det samme som at leje?
-1 princippet jo. Men der fulgte nogle forpligtelser med, når det 

drejede sig om et fæste. I dag lejer man et hus eller en lejlighed. 
Se engang her, det er et gammelt fæstebrev fra Lerchenborg 
gods.
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- Det er da nogle sjove bogstaver. Det kan jeg slet ikke læse, 
ikke ret meget i hvert fald. Kan du det, Olde?

- Det går, men det er svært. Der står:

”Christian Cornelius Greve af Lerche
til

Grevskabet Lerchenborg, Herre til Birchendegaard 
og Astrup med Underliggende - Deres Konge
lige Majestæts Geheimeconferentsraad, Kam
merherre, Storkors af Dannebrogen og Dan
nebrogsmand, -

Giör vitterligt: at have stædt og fastet, ligesom jeg og herved 
stader og faster til Anders Olsen den Gaard i Badstrup 
Bye, Aarbye Sogn, under Grevskabet Lerchenborg som 
Peder Jacobsen sidst har besiddet i faste og er fradød, men hvis 
enke Anders Olsen har agtet. - Denne Gaard med 
alt sit rette Tilliggende i Bye og Mark, saaledes som 
samme ved Udskiftningen er den tillagt, og hvis Jorder 
under Matr. No. 5 er ansat for nyt Hartkorn uprivile- 
geret Ager og Eng 7 Td. 2 Sk. „ F dr. 1 7/24 Alh. med Gammel 
Skat 63 Rbd. 93 Sk. og et Areal af circa 64 Tdr. Land med tilhøren
de Besætning og Inventarium, hvilket Hartkorn uforan
dret er det samme, som har tillagt Gaarden i forrige Faste. 
Besiddelsestid, der herved ifølge Forordningen af 25. Juni 1810 
Paragraf 13 bemærkes, maae fornævnte Anders Olsen sin Livstid 
i Fæste nyde, bruge og beholde på følgende Vilkaar:

1ste Post
Af Gaarden og dens Hartkorn svarer og udreder Fæsteren 
til rette Forfaldstider uden Restance, alle Kongelige 
Skatter og offentlige Påbudde, saavel ordinaire, som 
extraordinaire, der nu ere eller herefter påbudde vor (der) 
alle personelle Contributioner eller Byrder, saasom til 
Kirke, Skole og Fattige m.m. af hvad Navn nævnes 
kan, hvad enten saadant måtte påligge gaarden.

Og i kanten står der:
Læst for Arts og Skippinge Herreders Ret d. 4. November 1848 
og indført i Skøde og Pantebogen No. 11 Fol: 48

________ Gude !

Se kopi af fæstebrev
(side 26)



- Du læste noget med udskiftning. Hvad er det?
- Jo, ser du, i tiden før omkring 1800 lå alle gårdene inde i 

landsbyen. Jorden lå uden for byen og blev dyrket i fællesskab. 
Den var delt op i tre vanger med hver sin afgrøde. Hver vange var 
efter jordens godhed delt op i agerskifter, og hver fæstebonde 
havde en strimmel jord hist og her. Omkring 1800 ophørte dette 
dyrkningsfællesskab, ogjorden blev udskiftet. Dvs. at bonden som 
regel fik samlet sin jord på et sted. Nogle af gårdene blev flyttet 
ud til de nye marker, eller man byggede en helt ny der.

- Hvem var det, der havde det fæstebrev?
- Peder Jacobsen, der fæstede gården før Anders Olsen, var 

søn af din oldemors tip-oldefar, som tidligere havde været fæster 
der. Det blev han i 1798, da han giftede sig med datteren på 
gården. Den har været i slægtens eje siden slutningen af 1500- 
tallet. Den er det, man kalder en fæstegård, men også en slægts
gård, da den har været beboet af den samme slægt igennem flere 
generationer. På et tidspunkt købte en af fæsterne gården af 
Lerchenborg gods. Derved blev han selvejer.

For at få lov til at dyrke en fæstegård skulle man betale landgil
de, der normalt blev erlagt i naturalier. Fæsteren skulle levere et 
vist kvantum rug, byg og havre. Han kunne dog også vælge at 
afregne i penge efter kapiteltaksten, som var en takst, der blev 
udregnet efter prisniveauet på korn i det pågældende år. Desuden 
skulle han levere smør, høns, gæs, lam o.lign. efter nærmere 
aftale. De nævnte ydelser kunne dog også erstattes af pengeaf
gifter.

Derudover skulle fæstebonden betale tiende. Dette ord kommer 
af, at han skulle levere hvert 10. kornneg på marken til herreman
den. Pengene skulle bruges til vedligeholdelse af kirken og til 
præstens løn. Der blev også betalt tiende til skolen og til fattigvæ
senet.

Endelig havde fæstebonden pligt til at arbejde på herregården. 
Det blev kaldt hoveri. Mange steder skulle han arbejde 200 dage 
om året, så arbejdet hjemme blev ofte forsømt.

- Du læste også noget om hartkorn. Hvad er så det for noget?
- Jo, ser du, landbrugsproduktionen blev målt i hartkorn, som 

så dannede grundlag for skattebetalingen. Jo højere hartkorn, jo 
større produktion. Der findes sikkert bøger henne på biblioteket, 
hvor du kan læse mere om hoveri, fæstebønder og alt det, vi har 
talt om i dag.

- Ja, der må jeg hen en af dagene. Nu må jeg videre, men jeg 
kommer snart igen.

- Ja, gør endelig det. Jeg vil gerne fortælle dig noget mere om 
slægten. Jeg er jo en gammel mand og har oplevet meget i min 
tid. Det vil jeg gerne fortælle om, så længe jeg kan, og jeg er kun 
glad for, at du gider høre på mig. Det inspirerer mig til at få skrevet 
mine erindringer færdig.

- Farvel for nu. Vi ses.
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Hvad gør vi med de gamle papirer?

I de fleste hjem ligger der gamle papirer og dokumenter gemt 
af vejen i skuffer og skabe, på lofter og i pulterkamre. Når de 
ældre dør, er arvingerne tilbøjelige til at smide disse papirer 
ud. Hvad skal de med dem?

Tænk en ekstra gang, før du kasserer sådanne ting. Et 
avisudklip fra for 50-60 år siden er gemt, fordi det af en eller 
anden grund har betydet noget for den, der har klippet det 
ud. Måske siger det også dig noget.

Selvfølgelig kan man ikke gemme alt, noget må kasseres. 
Men vær kritisk. Gå alt nøje igennem. Fortæller materialet 
noget om din slægt? Et brev kan fortælle både noget sørgeligt 
og noget glædeligt. Uanset hvad, er det en del af din slægts 
historie. En dagbog blandt efterladenskaberne er en guldgrube 
for en slægtsforsker. Den behøver ikke at være hverken vel
skrevet eller meget udførlig. En lille notits som f.eks. udgifter 
ved fiskeriet, købt rødspættegarn 80,00 kr., søstøvler 10,00 kr. 
osv., i en lille sort bog i 1920’erne fortæller, at skriveren tog 
ud på fiskeri, og at han solgte fiskene. Flere steder i bogen er 
nemlig opført indtægter ved salg af fisk.

En eller anden i familien kan være interesseret i nogle af 
de gamle papirer. Er det ikke tilfældet, så vil det lokalhistoriske 
arkiv sikkert gerne overtage dem samt de gamle fotografier, 
som ingen andre vil have. Især hvis der bag på fotografiet står 
skrevet, hvem det er, hvor det er taget samt tidsperioden.

Får du fat i nogle gamle dokumenter, eller fotokopier heraf, 
så lav dit eget arkiv med en liste over, hvad det indeholder, 
og hvor du har fået materialet. Så er det nemt at finde, når du 
får brug for det.

Udover fotografier og gamle dokumenter kan du måske 
også finde en familiebibel eller en salmebog med nogle 
notater. Foran i disse er tit skrevet vigtige datoer for en slægt, 
så du her finder begyndelsen til din slægtsforskning.
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Men det er ikke bare dokumenterne, der fortæller historie. 
Ejendele har også deres at berette om en svunden tid. Det kan 
være et stykke møbel, hvorpå der eventuelt er skrevet årstal og 
initialer for de tidligere ejere, eller en dåbsske med navn og 
dåbsdato. Det materiale, der er brugt ved forarbejdningen af 
de opbevarede ting, giver et fingerpeg om familiens status. Et 
billede, et broderi, et vævestykke, en skål og meget andet kan 
være gået i arv gennem generationer.

Det var lidt om, hvad der kan ligge i skufferne eller i en 
skotøjsæske hos ældre mennesker. Mange af de gamle doku
menter er håndskrevet og med gotisk skrift. Der er også mange 
ord, som vi slet ikke kender i dag, ligesom ordstillingen er 
forskellig fra den, vi bruger i vores tid. Det er helt nødvendigt 
at kende lidt til denne skrift, så det vil vi se på i næste kapitel.

gammel.

6etnbneé>
mitoriferet

Hbe SDag efter ^nbpobningen har

Unberffretme, ilar
imellem ben 7be og nfc bem nt tirere be SJHbieit nebtrglfebe,

fobt i

2la

inbpobet

Indtilfor få år siden skulle alle børn vaccineres mod kopper, før 
de kunne begynde i skolen. Vaccinationen foregik på "samlebånd" 
i et af skolens lokaler og var gratis. Attesten skulle gemmes og 
vises frem på forlangende.
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5. Gotisk skrift
Gotisk skrift, eller "gammel dansk", har forandret sig gennem 
tiderne. Nogle perioders skrifttegn er lettere at læse end 
andres. Man bliver hurtig fortrolig med at læse den trykte 
skrift, men det bliver noget vanskeligere, når det drejer sig om 
håndskriften. Og det er jo den, vi bliver præsenteret for i de 
gamle dokumenter. Ligesom det også er tilfældet i dag, var der 
stor forskel på håndskrift. Nogle skriver sirligt og får alle 
endelser med, medens andre laver nogle kruseduller, som både 
kan være det ene og det andet. En anden vanskelighed er, at 
mange ord blev stavet anderledes end i dag. Sætningerne kan 
også være ret snørklede og svære at forstå for nutidens 
mennesker.

Skriften kom til Danmark sammen med gotikken ca. 1241. 
Indtil 1536 var den middelaldergotisk og blev kaldt munke
skrift. Efter reformationen blev skriften mere letflydende, og 
bogstaverne blev sammenhængende, men der var mange bog
stavformer. Enevældens (1660-1848) krav om fasthed og orden 
prægede også skriften, og store bogstaver blev nu kun brugt i 
navneord, hvor de før blev anvendt ret planløst. Omkring 
1875-80 trængte den latinske skrift igennem, hvilket bevirke
de, at de gotiske bogstaver blev forenklede, for til sidst helt at 
forsvinde. Mange aviser bibeholdt dog de krøllede bogstaver 
et stykke ind i dette århundrede. De blev kaldt avisbogstaver.

Inden et besøg på Rigsarkivet eller et af landsarkiverne vil 
det være en fordel, for ikke at sige en nødvendighed, at have 
øvet sig på at læse gotisk skrift. Begynd med at lære alfabetet. 
Skriv bogstaverne mange gange, indtil du kan skrive dem lige 
så let, som du skriver vor tids bogstaver. Når du har lært 
alfabetet, så skriv breve til dine kammerater i klassen med 
gotisk skrift. På den måde får I alle ikke blot øvelse i at skrive, 
men også i at læse skriften.
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DET GOTISKE ALFABET 
Kalligraferet

Håndskrevet

Bogstavernes former viser den gotiske håndskrifts udvikling og dens 
afhængighed af skriveredskaberne, men ofte skrives de mere sjusket.
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Det tekniske navn på de latinske bogstaver er antikva og på de trykte 
gotiske bogstaver "fraktur". Men folk imellem kaldes de gerne 
krøllede bogstaver. Hvis man tilhører den yngre generation, der ikke 
har lært dem i skolen, må man nok øve sig lidt for at kunne læse 
feks. de fortrykte skemaer til kirkebøger og folketællinger fra sidste 
århundrede.
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6. Navneskik
Indtil 1828 blev børn generelt kun døbt med et fornavn. Ved 
dåbsforordningen 1828 blev det besluttet, at hvert barn ved 
dåben foruden et fornavn skulle have et familie- eller stam- 
navn. Faderen havde ofte et tilnavn, som blev brugt mere end 
hans rigtige navn, og han kunne så bestemme, om barnet 
skulle have hans tilnavn, eller familienavnet skulle dannes af 
hans fornavn. Derved opstod patronymerne, dvs. sen-navne- 
ne. "Sen" stod for søn, medens døtrene fik faderens fornavn 
efterfulgt af datter, således at familienavnet f.eks. blev Larsen 
eller Larsdatter. Faderens tilnavn havde som regel tilknytning 
til stedet, hvor han boede eller kom fra, eller til hans beskæf
tigelse. På denne måde er slægtsnavne som Vestergård, Øster
gård, Holbech, Bager osv. opstået. Det var dog sådan, at alle 
søskende skulle have sammen tilnavn, det vi i vore dage kalder 
et efternavn. Døtrene kunne ikke få "datter" efter tilnavnet; 
det blev kun brugt efter faderens fornavn. De skulle derfor 
døbes med samme efternavn som sønnerne. Efterhånden 
bortfaldt endelsen "datter" helt, og pigernes efternavn blev 
som drengenes et sen-navn.

I mange år efter dåbsforordningen herskede der stor forvir
ring med hensyn til børnenes efternavn. Skulle de have 
faderens patronym, et patronym dannet af faderens fornavn 
eller et stednavn? Indtil 1856 kunne faderen vælge. Derefter 
blev det vedtaget, at de valgte tilnavne nu var bindende for 
alle følgende slægtled. Før den tid blev Jens Nielsens søn døbt 
f.eks. Niels (eller et andet fornavn) Jensen, hvis søn så skulle 
have Nielsen som efternavn. Børnene fik altså faderens for
navn, efterfulgt af sen eller datter som efternavn. Efter den 
nye forordning skulle børnene nu døbes med faderens efter
navn.

Med hensyn til fornavne var det skik at opkalde den ældste 
søn efter farfaderen og den næstældste efter morfaderen. Den 
ældste datter fik navn efter farmoderen, den næstældste efter 
mormoderen. Men var morfaderen død inden den ældste søns 
fødsel, blev han som regel opkaldt efter ham, idet afdøde 
skulle opkaldes før levende. Hvis faderen døde inden barnets 
fødsel, blev barnet som regel opkaldt efter ham. Man ser også,
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at børn blev opkaldt efter ældre søskende, der var døde. Da 
der var stor børnedødelighed, kan man i nogle familier finde 
flere børn med det samme navn. I de fleste tilfælde kan man 
regne med, at de ældste er døde og kun den sidste i live. Det 
passer dog ikke altid, da brødre eller søstre kunne bære samme 
navn, hvis de bedsteforældre, som de skulle opkaldes efter, 
havde samme navn. Der var ikke så faste regler længere nede 
i børneflokken. Børnene blev dog tit opkaldt efter en slægt
ning eller en eller anden, der havde betydet noget for familien.

>43 lo / bS

Da Hans skulle konfirmeres, kunne Peder og Sabine ikke finde 
hans dåbsattest. De måtte derfor bede præsten om en ny.
Ved Hans’fødsel var der ingen tvivl om, at han skulle hedde 
Hans, for det hed både hans farfar og hans morfar. Da Hans selv 
fik en søn i 1927, fik han selvfølgelig navnet Hans Peder.
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7. Rigsarkivet

Jesper på Rigsarkivet

Oldefars fortællinger har fået Jesper til at interessere sig mere for 
sine stamforældre. Han har noteret alt ned, hvad han ved om sine 
forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældres fød
sel, ægteskab og død. Han tager det med, næste gang han 
besøger Hans Larsen.

Oldefar er glad for at se ham. - Hvad er det, du kommer med i 
dag?

- Jeg har prøvet at lave en anetavle. Se her, jeg har skrevet 
ned, hvornår mine forældre, bedsteforældre, oldeforældre og 
tipoldeforældre er født, og hvor de kommer fra. Jeg ved også, 
hvornår de blev gift. Se, det står her.

Oldefar tager brillerne på og studerer listen. - Ja, det ser rigtig 
nok ud. Men du mangler noget.

- Det ved jeg godt. Det er derfor, jeg kommer hen til dig. Måske 
kan du hjælpe mig. Ved du, hvor oldemors, din kones mor er født? 
Hun er min tipoldemor.
- Næ, det ved jeg faktisk ikke. Men det må vi kunne finde ud af. 

Min kone er født i 1901 i Svallerup sogn. Så de må have boet der 
dengang. Der var en folketælling i 1901. Hvis du går ind på 
Rigsarkivet og finder den, så kan du se, hvor din tipoldemor er 
født.

- Hvordan finder jeg dog ud af det?
- Det er ikke så svært. Folketællingsli

sterne er overført til mikrofilm, som står på 
hylder i filmlæsesalen. Hver film ligger i en 
lille æske med et nummer på. Æskerne er 
igen lagt i kasser med 18 i hver. Numrene 
på filmene står også på kasserne. Det gør 
det nemt at finde filmen, når du har fundet 
ud af, hvilket nummer den har.

På læsesalen findes registraturer over alt 
materialet. Du tager fortegnelsen med fol
ketællingslister fra 1901 og slår op på Hol
bæk amt, Ars herred, hvor Svallerup jo lig
ger. Her står et filmnummer. Du henter fil
men og sætter dig ved et af læseappara- 
terne. Første gang skal du måske bede en 
af medarbejderne på arkivet om at hjælpe 
dig med at sætte filmen rigtigt i.

Der kan være flere sogne på den samme 
film, så du skal formentlig køre filmen noget 
frem, før du kommer til Svallerup. Du ved jo,
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hvad dine tipoldeforældre hedder. Stop, når du når til dem og skriv 
alt ned, hvad der står og kom tilbage og vis mig det.

- Det skal jeg nok. Hej så længe.
En uge efter er Jesper tilbage hos oldefar.
- Nå, fik du noget ud af det?
-Ja mand! Det var så spændende, såjeg tog tællingen fra 1906 

med. De fleste folketællinger er nu på mikrofiche, som sidder i 
nogle ringbind. Der var en, der hjalp mig med at finde det, jeg skulle 
bruge. Kom, skal du se.

Jesper viser oldefar sedlen, hvorpå han har skrevet:

"Folketælling 1901 Svallerup sogn, Ars herred, Holbæk amt
Matr. nr. 55-b af Svallerup by og sogn
Søren Peter Nielsen, født 19/11 1874 i Svallerup, Medlem af 

Folkekirken, husfader, hjulmand
Karen Marie Nielsen, født 13/10 1875 i Raklev sogn, fast bopæl

i Svallerup 1900, fra Rør by sogn, husmoder

Folketælling 1906 Svallerup sogn, Ars herred, Holbæk amt
Matr. nr. 55-c af Svallerup by og sogn
Søren Peter Nielsen, f. 19/11 1874 i Svallerup, Medlem af 

Folkekirken, husfader, husejer, hjulmagermester
Karen Marie Nielsen, f. 13/10 1875 i Raklev sogn, husmoder
Klara fohanne Nielsen, f. 12/8 1901 i sognet, deres barn
Niels Oluf Nielsen, f. 29/7 1903 i sognet, deres barn"

- Ja, nu ved du altså, at din oldemors mor er født i Raklev sogn. 
Du kan nu gå ind i kirkebogen og finde hende der i 1875. Der står 
også hendes forældres navne, samt hvornår hun blev døbt, og 
hvem der var faddere.
- Kirkebogen, hvor er den?
- Den kan du finde på landsarkivet i København, men det kan 

vi tale om en anden dag. I folketællingslisten fik du også navnene 
på deres børn, og hvornår de er født. Hvis du slår op i listen for 
1911, vil du se, at de fik et barn mere.
- Tak skal du ha’, Olde. Du kan ellers tro, der var flot i den nye 

læsesal. Du fortalte jo, at den gamle var dybt nede i en mørk 
kælder.

- Ja, der var den, da jeg kom på Rigsarkivet.
- Lige da jeg kom ind ad døren, så det lidt gammelt ud med 

stentrapper og en sort jerndør. Så kom jeg ind i et stort lyst rum 
med hvælvinger i loftet. Rummet var delt op i flere rum med 
glasdøre. I læsesalen var der reoler langs væggene med filmfor
tegnelser og kasserne med film. I det første rum stod læseappara- 
terne til mikrokort og bagved dem til rullefilm. Jeg tog en brochure 
med. Her skal du se brugervejledningen til filmlæsesalen.
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Den ønskede film findes i 
filmfortegnclscrne, der har 
registre. Der kan bl.a. vælge 
mellem: Kirkeboger, folke
tællinger, skifteprotokoller, 
lens- og amtsregnskaber og 
matrikler.

Brugervejledning
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Pa apparatets højre side 
findes to sorte knapper. 
Den forreste tænder for 
apparatet, den bagerste 
justerer lysstyrken.

Efter brug spoles filmen 
tilbage pa højre aksel, tages 
af og kvgges i æsken.
Den sættes tilbage i reolen, 
nøjagtigt hvor den er taget.

Folketællinger

Folketællingerne finder du på Rigsarkivet, der ligger i Køben
havn ved Christianborg. Adressen er Rigsdagsgården 9, 1218 
København K, tlf. 33 92 33 10. Den 1. februar 1994 indviede 
Rigsarkivet en ny læsesal i Provianthuset, der ligger tæt ved 
den gamle hovedbygning. Man går ind gennem porten, nr. 
11, til det Kongelige Biblioteks have. Bygningen ligger til 
venstre med indgang ad trappen midt i bygningen. Åbningstid 
mandag-lørdag 9-17.

Her findes arkiv for landets centraladministration. I første 
omgang er det folketællingslisterne, der vil interessere dig. De 
originale lister ligger på Rigsarkivet, men kopier findes på 
andre arkiver. De fleste lokalhistoriske arkiver har mikrofilm 
eller mikrofiche af folketællinger fra det lokale område frem 
til 1906. Det er derfor ikke altid nødvendigt at rejse til 
København, hvis det lokalhistoriske arkiv, du har brug for, 
ligger nærmere. På landsarkiverne findes som regel kopier af 
folketællinger indtil 1860.

40



Folketællingslisterne er samlet amtsvis, herredsvis og deref
ter sognevis, og inden for de enkelte sogne efter lokaliteter. 
Den første egentlige folketælling kom i 1787, den næste i 1801. 
Derefter kom de i 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 
1880,1885,1890, 1895,1901,1906,1911 og videre hvert 5. år. 
Tællingerne i 1885 og 1895 omfatter kun København og 
Frederiksberg. Folketællingerne er først offentligt tilgængeli
ge, når de er 80 år gamle, altså på nuværende tidspunkt indtil 
1911. Dog kan en slægtsforsker få speciel tilladelse til at 
benytte tællingerne helt frem til 1940. Det får man ved at 
udfylde et skema på Rigsarkivet. Efter 10-14 dage får man som 
regel dette retur med påtegning om, at tilladelsen er givet.

Alle tællinger indeholder adresse, husfaderens navn, hans 
alder på tællingstidspunktet, ægteskabelige stilling, trossam
fund, hans samfundsstilling (gårdbeboer, husmand, håndvær
ker o.lign.), hans kone, hendes alder og ægteskabelige stilling, 
deres børn, deres alder, tjenestefolk og slægtninge, der bor hos 
dem. 11901 anføres tillige matrikelnummer, fødselsår og-dag, 
fødested og oplysning om, hvornår og hvorfra vedkommende 
er flyttet til kommunen. Fødestedet anføres dog i alle tællinger 
allerede fra 1845.

Som du ser, kan du få mange oplysninger om en familie 
ved at slå op i en folketællingsliste. I et eksempel fra en 
folketælling i 1845 står, at Niels Pedersen er 48 år, hans kone 
31. De har 4 børn på henholdsvis 19, 17, 14 og 9 år. Konen 
kan ikke have været mor til de ældste. Man kan deraf skønne, 
at Niels Pedersen har været gift før.

En enkemand med små børn var nødt til at gifte sig igen, 
hvis han ikke havde en mor eller en ugift søster, der kunne 
påtage sig husmoderens pligter. En kone, der blev enke, giftede 
sig også igen i løbet af meget kort tid. Hun skulle have en 
forsørger. Dengang havde kvinderne ikke udearbejde på sam
me måde som i dag. Mange af dem hjalp til på gårdene, men 
de tjente slet ikke nok til, at de kunne skaffe mad og tøj til sig 
selv og deres børn. Enlige kvinder havde derfor meget svært 
ved at klare sig. De måtte have en mand.

Rigsarkivet rummer mange andre ting, som du vil kunne 
drage nytte af, når du kommer længere frem med din slægts
forskning, bl.a. lægdsrullerne, der skal omtales meget kort i 
næste afsnit.
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Lægdsruller

I 1702 indførte Frederik IV værnepligten. Det var kun 
bønderkarlene, der skulle være soldater i det, man kaldte 
landmilitsen. De skulle eksercere 2 timer hver søndag om 
sommeren, 1 time hveranden søndag om vinteren og deltage 
i 14 dages øvelser om året. De havde tjenestepligt i 5-6 år.

Indtil stavnsbåndets ophævelse i 1788 blev de værnepligtige 
udtaget af godsejerne. Hvem, der blev udskrevet til soldat før 
1788, kan ses i godsarkiverne eller amternes arkiver. Begge 
typer findes på de respektive landsarkiver. Efter 1790 skal der 
søges i lægdsrullerne på Rigsarkivet. "Rulle" er en gammel 
betegnelse for en bog.

Frem til 1849 var det stadig kun bønderne, der blev 
udskrevet. De blev indført i rullerne ved fødslen. Lægds
rullerne indeholder oplysning om fødested og faderens navn.

Ved grundloven i 1849 blev almindelig værnepligt også 
indført for byboerne. Nu blev man først indført ved kon
firmationsalderen, senere ved 17-års alderen. De stod opført i 
rullerne, til de var 38 år. Der blev skrevet nye hovedruller hvert 
3. år, og for de mellemliggende år førtes af- og tilgangslister. 
Dette gør det ofte muligt for en slægtsforsker at følge en 
person, der skifter bopæl.

Lægderne havde et nummer, og på indtegningsbeviset på 
side 43 kan du se, at Rasmus Peter Larsen i 1888 flyttede fra 
lægd 100 til 95 og i 1892 tilbage til nr. 100.
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Indtegningsbevis
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8. Landsarkiverne

Med Jesper på landsarkivet

Hans Larsen åbner døren for en meget ivrig Jesper. Han kan 
næsten ikke vente, til de er kommet ind i stuen.

- Hvor er det altså spændende, Olde. Jeg var på landsarkivet i 
går for at finde min tipoldemor i kirkebogen. Personalet var flinke 
til at hjælpe mig i gang. Nu skal du se, hvad jeg fandt.

- Ja, lad mig se. Jeg er også blevet helt varm på at finde tilbage 
til mine rødder, men jeg er blevet for gammel til at gå på arkiverne. 
Men inden jeg dør, vil jeg gerne nå at skrive mine erindringer. Jeg 
er næsten færdig. Men lad mig nu høre, hvordan det gik dig på 
landsarkivet.

- Jeg vidste ikke, hvor Raklev sogn lå. Personalet sagde, jeg 
skulle slå det op i Trap Danmark. Der fandt jeg, at sognet ligger i 
Ars herred i Holbæk amt. I registraturen for Holbæk amt fandt jeg 
så, at Raklev sogn har nr. 312, og den film, jeg skulle bruge, var 
nr. 8. I reolen fandt jeg kassen med film fra sogn nr. 312. Derfra 
tog jeg æsken med film nr. 8 og satte den i et af de filmapparater, 
der står i filmlæsesalen. Jeg skrev dette ned:

Kirkebog for Raklev sogn, Ars herred, Holbæk amt, nr. 312,
film nr. 8
Født 13. oktober 1875, døbt 4. december 1875 i kirken, Karen 
Marie Nielsen, Forældre: landpost Peder Nielsen og hustru Bodild 
Nielsen afVollerup. Faddere: gmd. Peder Jensens hustru Sidse 
Marie Christiansen, gmd Peder Jensen og gmd. Søren Rasmussen, 
alle afVollerup.

- Det er fint. Så fik du også navnene på dine tiptip-oldeforældre.
- Ja, og jeg sad og bladrede rundt i filmen og fandt nogle flere 

af Peder og Bodilds børn. Bl.a. en Kirsten, som er født 3. februar 
1868. Der står, at hun blev hjemmedøbt 10. februar 1868 og 
fremstillet i kirken 28. marts 1868. Fadderne var: gmd. Søren 
Rasmussens kone Karen Nielsen, Søren Rasmussen og ungkarl 
Niels Rasmussen, alle afVollerup. Men hvorfor blev hun hjemme
døbt?

- Det blev mange børn. Det var som regel, fordi de var svage
lige. Dengang døde mange børn kort tid efter fødslen. Forholdene 
var jo helt anderledes, end de er i dag. I de fleste tilfælde var det 
præsten, som døbte børnene, men det kunne også være degnen. 
Ved overhængende livsfare ser man dog, at faderen selv har døbt 
sit barn.

- Fremstillet i kirken, hvad betyder så det?
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- Når et barn var blevet døbt hjemme, skulle dåben bekræftes 
i kirken. Barnet blev fremstillet.

- Jeg fandt også Karens konfirmation. Det var den 6/10 1889 i 
Raklev kirke. Skudsmål i kundskab mg og i opførsel mg. Gav 
præsten altid karakter?

- Ja, det gjorde han dengang. Ved opførsel skrev han somme 
tider sædelig eller andet. Men det er vel omkring 100 år siden, at 
karaktergivningen ophørte.

- Jeg kiggede også lidt på vielser og fandt, at Peder og Bodild 
blev gift 14. april 1866 i kirken. Forlovere vargmd. Jesper Nielsen 
og Rasmus Jensen af Vollerup. Så nu ved jeg altså også, hvornår 
de blev gift.

- Det er godt, min dreng. Næste gang må du prøve at finde ud 
af, hvornår de døde. Jeg ved, Peder døde kort tid efter Karens 
fødsel, men Bodild blev meget gammel.

Kirkebøger

I Danmark har vi fire landsarkiver, der opbevarer kirkebøger
ne, retsbetjentarkiverne og meget mere fra de landsdele, som 
arkivet dækker, nemlig

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 
Jagtvej 10, 2200 København N, tlf. 31 39 35 20.

Landsarkivet for Fyn og omliggende øer, Jernbanegade 36, 
5000 Odense C, tlf. 66 12 58 85.

Landsarkivet for Nørrejylland, Lille Set. Hansgade 5, 
8800 Viborg, tlf. 86 62 17 88.

Landsarkivet for Sønderjylland, Haderslewej 45, 
6200 Åbenrå, tlf. 74 62 58 58.

Kirkebøgerne er det materiale, der bliver brugt mest. For ikke 
at slide for meget på de originale bøger er langt de fleste (indtil 
1891) af dem nu overført til mikrofilm eller mikrofiche. 
Landsarkivet for Sjælland og Landsarkivet for Nørrejylland 
sælger mikrofiche af en stor del af kirkebøgerne fra de sogne, 
de dækker. På landsarkivet i Odense er man også gået i gang 
med at filme kirkebøgerne. Har du et læseapparat, eller adgang
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til et, kan du købe kortene og sidde hjemme og studere dem. 
Er slægten spredt over mange sogne, kan det selvfølgelig blive 
ret dyrt. Bor du på Sjælland og har slægt i et enkelt sogn i 
Jylland, er det alligevel billigere end en rejse til landsarkivet i 
Viborg.

Et alternativ er Rigsarkivet, som efterhånden har kopier af 
kirkebøger fra hele landet. De lokalhistoriske arkiver har også 
kopier af kirkebøgerne fra deres egen egn som film eller som 
mikrofiche.

For at beskytte privatlivets fred er arkivalier først til
gængelige efter en vis årrække. For kirkebøgernes vedkommen
de er det 50 år. På landsarkiverne er filmene, som på Rigsar
kivet, lagt i små æsker med filmnummer anført. Benyttelsen 
foregår ved selvbetjening. Der findes en registratur for hvert 
amt. Sognene er indført herredsvis, så du skal vide, både 
hvilket amt og hvilket herred du skal søge i. Ved du det ikke, 
kan du slå det op i Trap Danmark, som står på læsesalen. I 
registraturen har hvert sogn et nummer, og herunder står 
anført, hvilke perioder en film dækker. Hver periode har et 
filmnummer. De kasser, der indeholder de små æsker med 
film, er mærket med både sogne- og filmnummer, så det er 
nemt at finde den film, du har brug for.

Hvis kirkebogen endnu ikke er overført på film eller 
mikrofiche, skal den bestilles på læsesalen ved hjælp af en 
bestillingsseddel, der for Odense ser således ud:

Bestillingssedelfra 
landsarkivet i Odense

LANDSARKIVET FOR FYN BESTILLINGSSEDDEL FOR KIRKEBØGER

Til brug på Landsarkivets læsesal bestiller

S* DSW HANSEN KAltfJA
(Navn med blokbogstaver, efternavn først)

dato: . 1?plads nr:

Sognets navn: Giscev

Kirkebog nr . C Kirkebog nr ..................

Kirkebog nr . Kirkebog nr ..................

Kirkebog nr . Kirkebog nr ..................

Eksp. af:

Du vil derefter få bragt bogen til din plads.
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Bestillingssedler fra de øvrige arkiver kan variere lidt i 
udseendet. Du finder dem ved bordene sammen med 
bestillingssedlerne til de andre arkivalier.

En af de ældste kirkebøger stammer fra 1572-90. Den kaldes 
Perlestikkerbogen. Den indeholder Jost Poulsens optegnelser 
om døbte, viede og døde i Nakskov sogn i afskrift ved Anders 
Pedersen Perlestikker, deraf navnet. Siden da er der skrevet 
kirkebøger rundt omkring i landet, men mange er desværre 
gået tabt ved ildebrande.

I Chr. IVs regeringstid kom der en almindelig befaling til 
præsterne om at føre bog over alle døbte (med faddere), viede 
og døde. I den originale kancelliskrivelse herom, med kongens 
egenhændige underskrift, står:

"Vi Christian den Fjerde med Guds nåde Danmarks, Norges, Ven
ders og Goters konge vor synderlige gunst tilforn, eftersom overalt med so
ven udi kirkerne stor disordre begås, da ville vi nådigst at I udihvert 
sogn udi eders stift nogle skal tilforordne, som kan gå rundt om i kirker
ne med lange kæppe og slå dem på hovedet, som sover, og således holder 
folket årvågen til at høre desto flittigere prædiken, desligeste ville vi nå
digt, at I præsterne udi eders stift alvorligen tilholder at I (skal være: 
de) holder rigtig kirkebog ved dag og datum, på hvor mange udi deres 
sogne fødes, hvo dertilfadder står, og hvor mange årligen tilsammen 
vies og dør, ville vi og nådigt at I siden skal have god indseende, med 
at sådant af dem efterkommes såfremt nogen præst her udinden forsøm
meligfindes, skal han dermed have forbrudt hans kald, dermed sker vor 
vilje, befalendes efter Gud skrevet på vort slot København, den 17. maj 
Anno 1646. Under vort signet, Christian".

(Hentet fra Ribebispens arkiv).

Kirkebøgerne er ført meget forskelligt, men i 1812 kom der 
nogle bestemmelser om, hvordan kirkebogen skulle føres. Fra 
o. 1814 er de trådt i kraft over det meste af landet. Kirkebogen 
skulle nu føres i to eksemplarer og på fortrykte skemaer. 
Præsten førte den ene bog og degnen den anden, og de blev 
aldrig opbevaret under samme tag.

Kirkebogen er delt op i: Fødte af mandkøn, fødte af 
kvindekøn, konfirmation drenge, konfirmation piger, copu- 
lerede, dvs. viede, døde mandkøn, døde kvindekøn, til- og 
afgangslister samt et jævnførelsesregister.
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I bogen anføres år og dato for barnets fødsel, dåbsdato, 
forældrenes navn, stilling og bopæl samt fadderne. Ar og dato 
for konfirmation, konfirmandens navn, opholdssted, alder og 
forældres navne, skudsmål i kundskab og opførsel samt 
oplysning om vaccination. Under copulerede står brudefolke
nes navne, deres alder og opholdssted samt forlovernes navne. 
Ved døde anføres dødsår og dato, begravelsesdag, afdødes 
fulde navn, stilling og opholdssted, undertiden også dødsår
sag. Til- og afgangslister giver oplysning om personers flytnin
ger til og fra sognet. De kan være en god hjælp, hvis en person 
er blevet "borte". I jævnførelsesregisteret skulle alle personer 
være opført med henvisning til sidetallet i kirkebogen, men 
det er slet ikke tilfældet alle steder.

I de ældste kirkebøger skrev præsterne ofte notater om de 
pågældende personer. Disse oplysninger kunne fortælle meget 
om personernes liv og færden. De kunne være rene dagbøger 
og er slet ikke kedelig læsning.

Landsarkiverne indeholder meget andet end kirkebøgerne. 
I retsbetjentarkiverne findes bl.a. skøde- og panteprotokoller, 
skifteprotokoller, justitsprotokoller og meget mere. Men det 
skal vi ikke beskæftige os med i denne bog.

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland afviger en del fra forskningen 
i den øvrige del af Danmark. De generelle vanskeligheder 
ligger i, at her er der ikke kun ét arkiv, men flere. Det kan 
f.eks. være Landesarchiv Schleswig-Holstein, Gottorp, 
D-24837 Schleswig eller byarkivet i Flensburg. De enkelte 
arkivalier opbevares på forskellige arkiver i landsdelene, alt 
efter om det drejer sig om tiden før 1864,1864-1920 eller efter 
1920. Det vil være for omfattende at beskrive disse arkiver her. 
Men har du din slægt i Sønderjylland, kan du hente hjælp i 
"Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning", af Hans H. 
Worsøe, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 2. 
udg. 1984.
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9. Lokalhistoriske arkiver, 
museer m.v.
De lokalhistoriske arkiver har ikke eksisteret nær så længe som 
Rigsarkivet og landsarkiverne, men alligevel kan de have 
meget gamle dokumenter. Det første arkiv blev oprettet i 1937 
i Fåborg. Siden da har alle landets kommuner fået arkiver med 
mere eller mindre lokalhistorisk materiale. Sammenslut
ningen af lokalhistoriske arkiver (SLA) udgiver hvert år en 
liste med oplysning om arkivernes adresse og område, åb
ningstid, leder og telefonnummer. Listen findes ligeledes i 
DHF’s Historisk Vejviser, som kan ses på bibliotekerne (DHF 
står for Dansk Historisk Fællesforening). Denne liste er dog 
ikke altid ajourført, så en telefonisk henvendelse tilrådes før 
et eventuelt besøg.

Baggrunden for at oprette lokalhistoriske arkiver var at 
bevare de lokale dokumenter m.m., som ikke skulle afleveres 
til de offentlige arkiver. Det kan f.eks. være foreningsarkiver, 
privatarkiver eller virksomhedsarkiver. Arkiverne passes af 
ulønnede, lokale folk med stort kendskab til egnen og byen. 
De kan også være en del af det lokale bibliotek med en 
bibliotekar som leder. Hvis du aflægger arkivet et besøg, kan 
de give dig mange oplysninger om din egn og dens indbyggere. 
De kan måske fortælle dig lidt om egnens udvikling både 
historisk og politisk - og de personer, der har knyttet sig til 
denne udvikling.

På de fleste arkiver findes et stort billedarkiv. Du kan endda 
være heldig at finde et billede af en af dine forfædre der. 
Fotografers samling af negativer indgår ofte i billedsamlingen. 
Alt er registreret, så det er nemt at finde det, man søger.

Endvidere har de lokalhistoriske arkiver kopier af materiale 
fra landsarkiverne og Rigsarkivet. Det vil først og fremmest 
være kirkebøgerne fra begyndelsen og i hvert fald frem til 
1891. Skal du finde forfædre i dit lokalområde, er det derfor 
ofte nemmere at gå på det lokalhistoriske arkiv og kigge i deres 
kirkebøger, som er på rullefilm eller mikrofiche. Her kan du 
også finde folketællingslister. Men det vil være en god ide at 
aftale en tid først.
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En anden vigtig kilde på arkivet er lokalaviserne, hvor 
større familiebegivenheder omtales. Før i tiden kunne man 
finde en længere historie om et ganske almindeligt ægtepar, 
når de fejrede sølv- eller guldbryllup. Et jubilæum gav også 
anledning til omtale. Dødsannoncer eller nekrologer kan 
måske give dig navnet på en slægtning, som du ikke har fundet 
på anden måde. Derfor læs aviserne omkring den dato, hvor 
et eller andet omkring din slægt har fundet sted.

Hele klassen eller den gruppe, der beskæftiger sig med 
slægtsforskning, bør aflægge jeres lokalhistoriske arkiv et 
besøg. Aftal en tid med lederen af arkivet for en rundvisning. 
Her kan I blive orienteret om, hvad arkivet indeholder, og 
hvordan I benytter de forskellige arkivalier.

Museer i lokalområdet har også interesse for en slægtsfor
sker. En gammel bondestue kan give jer en ide om, hvordan 
jeres forfædre levede. Se på møblerne og køkkengrejet og 
forestil jer, hvordan en af jeres formødre har stået ved ildstedet 
og tilberedt maden. De lavede jo det hele selv, bagte brød, 
plukkede bær og syltede, kærnede smør, slagtede og nedsaltede 
kødet i sulekar. De spandt, kartede og vævede. I stuen stod 
rokken, hvor husmoderen sad travlt beskæftiget, når hun var 
færdig i køkkenet.

De fleste museer har også en stor samling af egnens dragter. 
Hver egn havde jo sin dragt som f.eks. Hedebodragten, 
Røsnæsdragten, Fanødragten osv.

Endelig skal nævnes Erhvervsarkivet, Vester Alle 12, 8000 
Arhus C. Læsesalen er åben mandag-fredag kl. 10-16. Her kan 
du finde erhvervsvirksomheders arkiver og en omfattende 
bogsamling. Desuden har de et register til Århus-aviserne 
1794-1920. Arkivalier fra private branddirektorater er i stor 
udstrækning afleveret til Erhvervsarkivet. Her finder du også 
Landhusholdningsselskabets arkiv. I første omgang er dette 
arkiv ikke det arkiv, du får mest ud af at besøge. På et senere 
tidspunkt i slægtsforskningen kan det imidlertid være meget 
gavnligt.

Bor du i Arhus-området, kan du dog have fordel af nogle 
kommunale folketællinger i 1885 og derefter hvert år fra 1892. 
Foruden de almindelige oplysninger står anført, hvor børnene 
gik i skole, husfaderens arbejdsplads, husleje m.v. Desuden er 
der kirkebøger på mikrokort fra hele stiftet indtil 1891.
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De fleste godsarkiver har helt eller delvis afleveret deres 
materiale eller kopier deraf til landsarkiverne. Er det ikke 
tilfældet, kan du måske få lov til at besøge selve godsets arkiv. 
Her kan du finde fæstebreve, hoverikontrakter, skifter og 
meget mere. Men det skal vi ikke komme nærmere ind på i 
denne bog, der primært handler om kirkebøger og folketæl
linger.

10. Biblioteket
Sidst, men ikke mindst, er biblioteket en vigtig kilde for en 
slægtsforsker. På et tidligt tidspunkt i din forskning bør du 
gennem biblioteket undersøge, om der allerede er forsket og 
skrevet slægtsbøger om din slægt. Personalhistorie og genea
logi finder du i saggruppe 99. Personalhistorie er litteratur om 
enkeltpersoner eller grupper af personer. Genealogi betyder 
udforskning af slægternes oprindelse og udbredelse.

Frederiksberg bibliotek har specialiseret sig i slægts- og 
personalhistorie og har udgivet Katalog over Genealogisk 
Samling. På læsesalen findes ajourførte kartoteker. Hvis ikke 
dit lokale bibliotek har noget om din slægt, så henvend dig 
direkte til Frederiksberg bibliotek eller lad dit lokale bibliotek 
forespørge. Hvis der er skrevet noget, så vil det højst sandsyn
ligt være at finde her.

Den mest komplette samling af slægtslitteratur findes dog 
på det Kongelige Bibliotek i København. Der er nemlig en 
lov om pligtaflevering af trykte bøger til dette bibliotek. Loven 
gælder nu også Statsbiblioteket i Arhus, hvorfra andre bibli
oteker kan låne bøger. Dit eget bibliotek vil kunne hjælpe dig 
med at fremskaffe de bøger, du har brug for. Ved hjælp af edb 
kan biblioteket hurtigt få et overblik over, hvilke bøger der 
findes på Statsbiblioteket, og de kan også bestille dem via edb.

Denne bog har til formål at vække din interesse for slægts
forskning. Den er en vejledning i brugen af kirkebøger og 
folketællinger, men slægtsforskning rækker meget længere. På 
biblioteket vil du kunne finde håndbøger og andre hjælpe
midler til at komme videre. Listen s. 52 og 53 viser nogle af 
disse bøger.
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11. Ordforklaringer
Når du læser gamle bøger og dokumenter, vil du støde på 
mange ord, som du ikke har set før. Her følger en liste over 
nogle af de ord, du vil møde, når du beskæftiger dig med 
slægtsforskning. Mange af dem blev anvendt i kirkebøgerne 
før 1814.

En del af de nævnte ordforklaringer kan findes i "Slægtsfor
skerens opslagsbog" af Knud Rygaard, 1990. I listen mærket 
SO.

Endelserne us = hankøn, a = hunkøn, i = flertal (latin)

Absolutus (a/i): person, der har skriftet.

Actum: latin for sket eller udfærdiget. Brugtes i slutningen af dokumenter 
i forbindelse med datering og angivelse af udstedelsessted. SO.

Actum ut supra: foregået som ovenfor. SO.

Adelbonde: selvejerbonde, i modsætning til en fæster. SO.

Adkomstbrev: ejendomsskøde. SO.

Aetatis suae: i en alder af... år. SO.

Ajbygger: en person, der har forpagtet, fæstet eller blot driver et jordbrug 
udskilt fra en større ejendom (f.eks. hovedgård). Svarer til parcellist. SO.

Afiægt: en forpligtelse for en besidder af en landejendom til at underholde, 
dvs. sørge for, en tidligere ejer eller bruger med evt. ægtefælle på livstid.

Agnatisk: det slægtskab, der er etableret gennem udelukkende mandlige led. 
SO.

Album: oprindelig betegnelse for en hvid (mønt), senere 1/3 skilling eller 
4 penninge. I hartkornsberegninger blev 1 album til 1^3 fjerdingkar. I 
landmålet var 1 album = 1/12 skæppe land = ca. 57,5 m . SO.

Alen: længdemål = 62,77 cm. 1 alen = 2 fod = 24 tommer. SO.

Aner: forfædre (forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.). SO.

Anno dei: anvendes ligesom anno domini til angivelse af, at det anførte 
årstal er regnet fra Kristi fødsel. SO.
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Anno ut supra: betyder "i det år som ovenfor er anført". Anvendes i 
dokumenter, hvor dateringen er anført i dokumentets begyndelse. En 
længere form er anno, die et loco ut supra, år, dag og sted som ovenfor. 
SO.

Anonymus (a): uden navn, ofte dødfødt. SO.

Ante: før. SO.

Arvefæste: en form for fæste, hvorved en gård går i arv i slægten.

Ascendenter: slægtninge i ret opstigende linie, nemlig forældre, bedsteforæl
dre, oldeforældre osv. SO.

Baptisatus (baptizatus) (a/i): døbt.

Beatus (a/i): salig (afdød).

Boel el. bol: 1/4 af en gård, i Sønderjylland en hel gård.

Boelsmand el. bolsmand: besidder af en ejendom, der er mindre end en gård 
(1 td. hartkorn) og større end et almindeligt husmandssted.

Bonitet: kvalitet, godhed i forbindelse med vurdering af jorden.

Brystsyge: tuberkulose. SO.

Commater: kvindelig fadder. SO.

Compater: mandlig fadder. SO.

Confitens: altergæst.

Conjux: ægtefælle. SO.

Copulatus (a/i): viet. SO.

Curator: formynder, f.eks. hyppigt: cum curatore patre/marito = med 
faderen/manden som formynder.

Curriculum vitae: levnedsløb.

Daglejer: landarbejder, der har løst arbejde på en landejendom.

Daler: dansk mønt fra 1537 til 1863. 1813 indførtes rigsbankdaler = Rbd. 
(senere kaldet rigsdaler = rdl.). En rdl. = 6 mark, 1 mark =16 skilling.

Datum ut supra: latin, dato som ovenfor.
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Defunctus (a/i): afdød. SO.

Denatus (a/i): afdød. SO.

Deprecatrix: kvinde, der vil skrifte.

Descendenter: efterkommere. Børn, børnebørn, børnebørns børn osv. SO.

Desponsation: trolovelse. SO.

Desponsatus (a/i): trolovet.

Dies: dag, f.eks. eodem die = samme dag; dies accepti baptisme = dåbsdag; 
dies natalis = fødselsdag; dies copulationis = bryllupsdag; dies mortis = 
dødsdag; dies sepulturae = begravelsesdag.

Dominica eller Dom: søndag (Herrens dag).

Enevælde: styreform, hvor den uindskrænkede regeringsmagt er samlet hos 
kongen.

Eodem die: samme dag. SO.

Fad: rummål. 1 fad = 944,3 liter. SO.

Favn: længdemål for 3 alen eller 188,21 cm. SO.

Fjerding: rummål for 1/4 tønde. 1 fjerdingkar var 1/4 skæppe, på 1/32 
tønde. SO.

Forlovere: vidner ved trolovelse og vielse.

Fæstegård: når en godsejer eller anden større jordbesidder overdrog en 
person en gård i fæste, fik denne person, fæsteren, ret til at bruge 
fæstegården og dens jord mod betaling af en årlig afgift (landgilde) og evt. 
yde hoveri.

Gammelskat: fast årlig afgift på en ejendom ansat efter matriklen 1688. 
Betegnelsen opstod efter indførelsen af den nye matrikel 1844 for at skelne 
mellem gi. og ny beregning.

Gens: slægt.

Gotisk skrift: gammel skriftform. Afskaffet i skolerne i Danmark i 1875.

Gaardfæster: gårdmand dvs. bruger af en gård, modsat gårdejer.

56



Hartkornsskatter: skatter på jorden, der blev beregnet i forhold til den 
mængde rug eller byg, der kunne avles. Betaling af disse skatter til staten 
ophørte i 1903.

Herred: en retskreds omkring herredstinget. Herredsinddelingen var det 
oprindelige grundlag for landets inddeling i retskredse, politikredse og 
provstier. SO.

Hoveri: fæstebønders arbejdsydelse til herremanden. Pligtarbejde. SO.

Husfolk: husmandsfolk, oftest beboere af jordløse huse.

Ibid: forkortelse for ibidem, som betyder samme sted.

Ibidem: latin, samme sted.

Illigitimus (a/i): uægte barn.

Indfiestning: betaling ved overtagelse af en gård, idet fæsteren herved 
anerkendte godsejeren som sin husbond.

Inoculation: vaccination mod kokopper. SO.

Introduktion: en kvindes første kirkegang efter en fødsel.

Item: ligeledes. SO.

Katechumeni: elever, der undervises af præsten, før de kan komme til alters 
(forløber for konfirmationen).

Kognat: kvindelig slægtning i lige linie. SO.

Kontraministerialbog: degnens eller lærerens eksemplar af kirkebogen. SO.

Kontributioner: gammel betegnelse for de forskellige skatter, hartkornsskat
ter.

Kopulation: vielse. SO.

Landgilde: fæsterens årlige ydelse til ejeren. Bestod bl.a. af korn, hø, kvæg, 
smør, svin, træ, fisk m.v.

Legitimus (a/i): ægte barn.

Lysning: bekendtgørelse i kirke om indgåelse af ægteskab, tidligere blev 
trolovelse indført i kirkebogen.
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Lagd: et landområde, af en nærmere fastsat størrelse, som skulle stille en 
bondesoldat.

Lægdsrulle: register over værnepligtigt mandskab i et lægd.

Mageskifte: byttehandel med fast ejendom.

Manu propria: med egen hånd, ofte forkortet m.p. eller mpria; ikke at 
forveksle med mmp = med påholden pen.

Maritas: ægtefælle. SO.

Matrikel: fortegnelse over landets faste ejendomme.

Med påholden pen (medført pen): udtryk for, at en person, der ikke selv kan 
skrive, holder på den pen, hvormed en anden skriver hans navn for ham.

Mortuus: død. SO.

Natus (a/i): født. SO.

Nomine (nom): ved navn.

Notarialprotokol: protokoller i retsbetjentarkivet til registrering af notarial- 
forretninger, bl.a. testamenter.

Olim: tidligere.

Onus: byrde, skat. Især: cum omnibus oneribus = med alle påhvilende 
skatter.

Parentes: forældre. SO.

Pastor lod: stedets præst.

Patronymikon: Faders navn, dvs. et navn der ender på -sen (-søn) eller-datter.

Pertinentia: tilliggender. Især: cum omnibus pertinentiis = med alle tillig
gende (herligheder).

Post: efter.

Posthumus: født efter faderens død.

Proband: den person, der vælges som udgangspunkt ved en anetavle. Den, 
hvis forfædre opføres på anetavlen. SO.
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Provstearkiver: indeholder korrespondance, forskellige indberetninger fra 
præster, skifte-, overformynderi- og auktionsprotokoller med tilhørende 
dokumenter, skole- og fattigvæsensager, visitatsbøger og herredsbøger m.v. 
SO.

Præstearkiver: hovedsageligt kirkebøger og tillysningsbøger, forloverproto
koller m.v. Endvidere arkivalier vedr. skolevæsen, fattigvæsen og sognefor- 
standerskab, kirkeregnskaber og vaccinationsprotokoller m.v. SO.

Publice: offentlig. Især i forbindelsen: public, absolutio = offentligt skrifte.

Reform: forandring, omdannelse (af et samfundsstyre, en regeringsmåde 
o.lign.)

Ryttergods: krongods, som i tiden efter 1670 enten skulle stille eller forpleje 
soldater, der hørte under rytteriet.

Salig: "Den salig mand/kone" betegnede, at vedkommende var død.

Sepultus (a/i): begravet. SO.

Sive: eller.

Skifte: bodeling.

Skudsmål: helt fra 1682 var det påbudt, at tjenestefolk skulle have skudsmål 
af deres sognepræst, når de rejste til et andet sogn. Fra 1832 skulle 
tjenestefolk have skudsmålsbøger, hvori husbonden skulle give vidnesbyrd 
om deres tjeneste. Afskaffet 1921. SO.

Slegfred: samlever.

Slegfredbarn: barn født uden for ægteskab.

Socer: svigerfader.

Soror: søster.

Sponsatus (a/i): trolovet. SO.

Stervbo: dødsbo (af tysk: sterben = at dø) i forbindelse med skiftebehand
lingen.

Subskribere: underskrive.

Susceptrix (suse.): gudmoder. SO.

Testere: latin, bevidne.

59



Testes: vidner, faddere.

Tiende: en særlig skat til kirken - gerne en tiendedel af høsten. Denne 
betaling ophørte i 1903.

Toft: et lille jordstykke, der stødte op til en gårds længer.

Udflytning: i forbindelse med udskiftningen flyttede landsbyens gårde ud 
til de nye marker.

Udskiftning: ophævelse af landsbyfællesskabet, så hver bonde fik sin jord 
samlet et sted.

mark, eng.

Vide: se.

Viduus (a): enkemand, enke. SO.

Vornedskab: fæstebønderne på Sjælland og Lolland-Falster blev i slutningen 
af middelalderen vornede, hvilket betød, at de ikke måtte flytte fra det 
gods, hvor de var født.

Vulgo: kaldet (i forbindelse med et tilnavn).

VII br. = september
VIII br. = oktober
IX br. = november
X br. = december.
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12. Vigtige årstal
1733 Stavnsbåndet indføres, udvidelser i 1742 og 1764
1758-61 Forordningen om udskiftning af jorden og om hoveri
1776 Forordning om udskiftning
1781 Samlende forordning om udskiftning
1788 Stavnsbåndet løses
1799 Endelig fastsættelse af hoveri
1801 Slaget på Reden
1802 Lov om fattighjælp
1810 Udstykningslov
1813 Pengeombytning - rigsbanksedler indføres
1813 Danske soldater deltager i Napoleons-krigen
1814 Ny skoleordning for folkeskolen
1828 Dåbsforordning, iflg. hvilken alle børn skal have et efternavn
1848 Hoveri fastsættes for husmænd
1848 Slesvig-holstenerne kræver fri forfatning for hertugdømmerne

og Slesvigs optagelse i det tyske forbund
1848-50 Treårskrigen mod Tyskland
1848 Danske slaver på De Vestindiske Øer bliver frie
1849 Danmarks nye grundlov, sidst ændret i 1953
1850 Lov om hoveriafløsning
1853 Kolera i København
1864 Krig mod Tyskland
1866 Grundloven revideres
1866 Første brugsforening oprettes i Danmark, i Thisted
1872 Den første arbejderdemonstration
1887 Første andelsslagteri i Danmark
1888 Stor arbejdsløshed, udvandring til Amerika
1891 Lov om alderdomsunderstøttelse
1899 Arbejdskamp i Danmark
1901 Hemmelig afstemning ved folketingsvalg
1901 Den første bonde i regeringen
1903 Ny skattelov med indførelse af progressiv indkomstskat

Lov om menighedsråd
Lov om oprettelse af mellemskole og nysproglig studentereksamen

1904 Lov af 22/4 1904 om navneforandring, ændringer i 1961, 
afløst af den nugældende lov fra april 1982

1914-18 Den første verdenskrig
1915 Kvinder får stemmeret
1917 Salg af De Vestindiske Øer til USA
1919 En ny statshusmandslov
1920 Sønderjyllands genforening med Danmark
1922 Lov om udskrivning af direkte skatter
1933 Den store socialreform
1939-45 Den anden verdenskrig
1940 Tyskernes besættelse af Danmark
1945 Danmarks befrielse
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13. Lærervejledning
Formålet med denne bog i elementær slægtsforskning er først 
og fremmest at gøre de helt unge interesseret i slægtsforskning. 
Det drejer sig ikke bare om at finde sine egne rødder, men 
ligeså meget om at se på den udvikling, der har fundet sted i 
det danske samfund gennem de sidste århundreder.

Undervisningsmålet kunne f.eks. være:

1. at skabe interesse for vore forfædres liv og færden

2. at gøre eleverne bekendt med de reformer og bestem
melser, der har haft betydning for vores levevilkår

3. at give eleverne færdighed i at finde aner i kirkebøger 
og folketællinger

På de lokale museer findes inventar og husgeråd fra gamle 
bondestuer. Her kan eleverne sammen med læreren danne sig 
et indtryk af, hvordan deres egne forfædres hjem kunne have 
set ud, deres klædedragt, deres redskaber, børnenes legetøj og 
meget mere.

Et besøg på det lokalhistoriske arkiv anbefales. Et sådant 
besøg bør dog aftales på forhånd, så en af medarbejderne kan 
afse tid til en rundvisning og orientering om, hvilket materiale 
eleverne kan anvende med henblik på slægtsforskning i 
almindelighed.

En hel klasse kan inddrages i emnet ved at arbejde sammen 
om et projekt, der f.eks. kan være en lokalhistorisk person. På 
det lokalhistoriske arkiv gennemgås det materiale, der findes 
om den pågældende. Derefter studeres de reformer, love og 
bestemmelser, der har haft indflydelse på hans/hendes liv. De 
store landboreformer har især haft betydning for bondebe
folkningen fra stavnsbåndets indførelse i 1733 og helt op til 
vore dage. Foruden landboreformerne har skolereformerne 
også haft stor betydning for udviklingen i vort samfund.

Slægtsforskning vil egne sig til mange former for emne
undervisning. På biblioteket kan eleverne finde bøger om
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emner, som de kan studere nærmere i grupper og derefter 
diskutere i klassen.

Slægtshistorisk arbejde fængsler; det er ens egen slægt, det 
handler om. Det er forbindelsen mellem fortid og nutid. En 
gruppe elever er måske nu blevet interesseret i at arbejde 
selvstændigt med egne aner. Har læreren aldrig selv beskæfti
get sig med slægtsforskning, kan en gæstelærer eller en lokal 
slægtsforsker måske hjælpe eleverne på vej.

Nedennævnte temahæfter kan også være et godt hjælpemid
del for læreren. Hæfterne er skrevet af medarbejdere i Rigsar
kivet og landsarkiverne og forhandles både på Rigsarkivet og 
på landsarkiverne til en stykpris af ca. 50 kr.

a. Kirkebøger og deres brug, af Paul G. Ørberg.
b. Folketællinger og deres brug, af Ole Degn.
c. Skifteretssager og deres brug, af Finn Andersen.
d. Amtsarkiver og deres brug, af Hans H. Worsøe.
e. Menighedsrådene og deres arkiver, af Margit Mogensen 

og Erik Nørr.
f. - Om kort og tegninger, af Jørgen Nybo Rasmussen.
g. Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i 

dag, af Poul Thestrup.
h. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år 

(1640-1889), af Poul Thestrup.
i. Brand, vand, mug og grimme dyr (om beskyttelse mod 

arkivaliernes fjender), af Arne Møller Pedersen.
j. Om vælgerforeningshistorie, af Sigurd Rambusch.
k. Foreningshistorie og retsbetjentarkiver, af N.H. Frand

sen.

Hæfterne er illustrerede, i mange tilfælde forsynet med littera
turlister og praktiske ordlister.

Derudover har Slægten ved red. Anton Blaabjerg, Fredens
gade 38, 8800 Viborg, m.fl. udgivet nogle nyttige hefter, bl.a.

Slægtsforskning - din Danmarkshistorie.
Slægtsforskerens: I hvilket herred ligger sognet.

Kirkebøgerne angiver ofte dagens navn i stedet for en dato. 
Ved opslag i Bauers kalender kan datoen på disse dage findes.



Det tilrådes, at læreren får forældrenes tilladelse til, at 
eleverne forsker i egen slægt. Elevernes arbejde kan eventuelt 
følge Jespers fremgangsmåde, hvor han kontakter et ældre 
medlem af familien, som fortæller om sit eget liv. De ser på 
gamle fotografier og dokumenter. Eleven tager notater og får 
måske nogle af fotografierne og dokumenterne til kopiering. 
Eleven har således allerede et godt grundlag for at arbejde 
videre med sin slægts historie.

Kendskab til gotisk skrift er en absolut nødvendighed, når 
man skal læse i dokumenter fra forrige århundrede. I kapitlet 
om biblioteket er nævnt nogle bøger om denne skrift. På det 
lokalhistoriske arkiv kan eleverne sikkert få nogle fotokopier 
af gamle dokumenter, som de kan øve sig på.

Læreren eller en anden voksen person bør ledsage elever, 
der skal besøge de forskellige arkiver. Drejer det sig om en hel 
gruppe, tilrådes det at aftale besøget på forhånd, da pladsen 
er knap. Selv om denne bog primært omhandler kirkebøger 
og folketællinger, vil eleverne have udbytte af en rundvisning 
på et af landsarkiverne eller Rigsarkivet for at få en orientering 
om andre arkivalier. Et besøg på Det Kgl. Bibliotek og 
Frederiksberg bibliotek kan også anbefales.

En pc’er hører i dag med til udstyret på skolerne, og mange 
elever har også en computer hjemme. Der findes flere forskel
lige edb-programmer til slægtsforskning. Det vil måske være 
en god ide at skaffe et af disse til brug på skolen. Oplysning 
om programmerne kan fås hos DIS-Danmark, hvis formand 
(i 1994/95) er Svend-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24, 
8220 Brabrand. Er eleverne meget skrappe til edb, kan de 
måske lave deres eget program, hvor det drejer sig om at få de 
indtastede data til at hænge rigtigt sammen familievis, så det 
bliver muligt at udskrive en aneliste eller en efterslægtsliste.

Slægtsforskning kan give eleverne historisk viden og for
ståelse samt lære dem noget om kildesøgning. Derved udvikles 
deres nysgerrighed og udholdenhed, og de lærer at gå i dybden 
med et emne.
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Tilbage til rødderne kan

give anledning til, at der ses nærmere på den udvikling, der har fundet sted i det danske samfund gennem de sidste århundreder

anvendes som grundbog af folke- og ungdomsskolens ældste elever i forbindelse med arbejdet med en lokalhistorisk person eller ens egen slægt

medvirke til, at forbindelsen mellem fortid og nutid tydeliggøresgive indfaldsvinkler til samtaler mellem unge og ældreblive indledningen til en interessant og givende fritidsbeskæftigelse, hvor edb kan være et nyttigt hjælpemiddel
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