
Tavlhøjcenteret 

0 



Side 2 

Erindringer 
 
Har du husket at skrive om dig selv. Syntes du ikke det 
er så interessant ? 
Den er helt gal, dine erindringer er en meget detaljeret 
slægtsforskning for dine børnebørn.  
 
En anden meget vigtig ting ved at skrive sine erindringer 
er, at man opdager hvad det er der var spændende i mit 
liv. Det kan vi godt bruge når vi skal finde ud af hvad 
det er vi skal finde frem af data / historier omkring vore 
aner og deres efterkommere. 
 
Prøv at skriv en liste over de ting som vore efterkomme-
re måske gerne vil vide noget om. Der er rigtig meget. 
Og mange af de ting kan vi måske også finde frem om 
vore aner. 
Det er kun et spørgsmål om at springe ud i det. 

Husk ! 
Har du husket de allermest nærliggende ting. Eller ser du 
kun i kirkebøger og folketællinger på nettet. 
Lad os prøve at snakke om hvad vi også bør huske.  



Side 3 

Tænk engang på talen til den næste fødselsdagsfest !! 
 
Tiden jeg har levet i 
 
Jeg har levet i en tid hvor der er sket meget i verden omkring mig. 
Jeg har overlevet! - og det er helt godt klaret, når man tager i betragtning, hvad jeg har været 
vidner til! 
 
Jeg blev født før fjernsyn, video, DVD, før penicillin, før polio-sukker, færdigretter, plastik, 
kontaktlinser, skateboards, p-pillen, og cykelhjælmen. 
Jeg kom til verden før radar, dankort, atomspaltning, laserstråler og kuglepenne; før strøm-
pebukser, opvaskemaskine, tørretumblere, elektriske tæpper og før strygefrit tøj - og jeg er 
fra før mennesket kunne gå på månen. 
 
Da jeg blev født, var hjælpen i huset en enepige og ikke en hjemmehjælper, teenagers var 
ikke opfundet, og en dronning var hende, der var gift med kongen. 
 
Jeg er fra før hjemmegående husfædre, homoseksuelles rettigheder, PCere, disketter og 
cd’ere, før karriere - livsstilen. 
 
Jeg er fra før plejehjem, gruppeterapi og selvhjælpsgrupper.   
 
Man havde aldrig hørt om program 3 og TV2, diskettebånd og MDer, elektriske skrivema-
skiner, kunstige hjerter, kaffemaskiner, yoghurt og øreringe til mænd.  
 
Førhen var service noget, som man helst skulle have 12 stk. af, nu er service noget de har på 
kommunekontoret. 
 
Jeg er kommet fra storvask til hjernevask! 
 
I 1940ne kostede et ugeblad 50 øre, et Tekno-sæt kostede 181,75 kr. og mad til en familie 
ca. 250 kr. pr. måned.  Jeg er fra en tid med Rich’s. rationeringsmærker og Julens Glæde - 
nu har vi rotteræs, rockmusik og gevinstopsparing.  Jeg voksede op med sovs og kartofler 
og grød - nu er det pizza og ”pomfritter” fra McDonald’s ; pulverkaffe eksisterede slet ikke! 
 
Aldersrentenydere er blevet til folkepensionister! 
 
Jeg er fra før telefon, fjernbetjening, naturgas og Storebæltsbro.  Vi havde ikke kiroprakto-
rer eller supermarkeder, mejetærskere eller malkemaskiner. Jeg er fra før stregkoder,  
kollektiver og Christiania.  Jeg er fra en tid uden hårde hvidevarer, charterrejser, genbrugs-
butikker og bistandshjælp.  Jeg er fra før bodybuilding, barbermaskiner og boblebad og 
Beatles, før carporte, kostpyramiden og drivhuseffekt.  
 
Jeg har levet før, under og efter ”Muren” og den kolde krig.   
Jeg har set skørterne til anklerne, til læggene, til knæene og til midt på låret - og hele vejen 
ned igen! 
 
MEN Jeg har overlevet! - og det er grund nok til at skrive mine erindringer. 



Side 4 

CPR-registeret 
 
Hvad står der om dig i CPR-registeret ?  
Det har du naturligvis været inde på Internettet og set. 
Det register kan vi kun bruge til de nulevende, det bliver 
slette når vi ikke er her mere. Så det er begrænset hvad 
det kan bruges til. Det kan dog fortælle lidt om nutiden 
og hvor utrolig mange registre vi er registreret i. 
 
Sygejournaler 
 
I dag kan vi også på Internettet på hjemmesiden sund-
hed, se vore sygejournaler, det er meget detaljeret oplys-
ninger vi kan finde der. Men igen, ikke så langt tilbage i 
tiden. Her har vi dog muligheden for at gå på arkiverne 
og finde nogle af de gamle sygejournaler. 
 
DNA 
Har du fået lavet en DNA test til at fastlægge din familie 
Nej, det er måske mindre interessant men se nu alligevel 
på hjemmesiden www.familytreedna.com 
 

Det er da utroligt så meget 

 de skriver om mig ! 



Side 5 

Gamle attester og snak med familien 
 
Her kan vi hente en guldgrube af oplysninger. Snak med 
familien og ikke mindst de ældste i familien, det kan ik-
ke siges tit nok. Har du husket det ! 
Se event. Hæfte nr. 2 ”Gamle attester og Snak med fami-
lien” der er forslag til oplysnings skema og til hvordan 
vi kan lave interview af den ældre generation. 
 
 
Bygninger 
 
Det er mulig at finde kirkebilleder både ude fra, men og-
så inde i kirken. Find billede af, lige netop den døbefond 
som oldemor blev døbt over, og i øvrigt de ting hun har 
set på inde i kirken, når hun var til gudstjeneste. Hvilket 
alter knælede hun ved da hun blev viet, hvordan ser hen-
des gravsten ud der er mange spørgsmål. 
Vi kan måske også være heldig at finde det hus hun har 
boet i, der er måske også et gammelt billede af huset på 
lokalarkivet. Hvordan var huset indrettet, det kan vi må-
ske også finde tegninger af på kommunekontoret. 
 



Side 6 

Møbler 
 
Hvordan så møblerne ud som oldemor havde, og hvor-
dan var stuen og køkkenet indrettet. Lad os gå på museet 
og se om vi kan finde nogle forslag til hvordan det må-
ske har set ud. Husk at tage billeder. 
 
 
Værktøj og maskiner 
 
Hvordan så oldefars værktøjer ud og hvordan brugte han 
dem. Hvordan var hans skomagerværksted indrettet ? 
Igen er der mange spørgsmål der skal afklares på museet 
og på lokalarkivet. 
 
 
Frimærker og mønter 
 
Hvordan så frimærker og mønterne ud og hvad lød de 
på. Hvad kostede det at sende et brev ? 



Side 7 Livslinje 
 
Værested         Årstal        Han er fundet her ved  
__________________________________________________ 
  Ugilt                1827    º  Her blev han født. 
  Tårs                1828    º  Fundet i Lægdsrulle. 
                         1829    º 
  Tårs                1830    º  Lægdsrulle 
  Tårs                1831    º  Hans søsters fødsel. 
                         1832    º 
  Tårs                1833    º  Lægdsrulle 
  Tårs                1834    º  Folketællingen 1834 
                         1835    º 
  Tårs                1836    º  Lægdsrulle 
  Tårs                1837    º  Skolen 
                         1838    º 
  Tårs                1839    º  Fundet i Lægdsrulle. 
  Tårs                1840    º  Folketælling 1840 
  Tårs                1841    º  Hans egen Konfirmation 
  Tårs                1842    º  Lægsrulle 
                         1843    º 
  Hørby              1844    º  Lægdsrulle. 
  Hørby              1845    º  Folketælling 1845 
  Torslev            1846    º  Lægdsrulle. 
  Torslev            1847    º  Lægdsrulle. 
                          1848    º 
                          1849    º 
  Torslev            1850    º  Lægdsrulle, i krig fra 5/1-1850 
  Flensborg        1850    º  Lazaret (sygehus), i krig 
  Tåsing             1851    º  Lazaret på Valdemar slot i krigen 
  Vrejlev             1851    º  Tilgangsliste 
                          1852    º 
  Vrejlev             1853    º  Gift + afgangsliste, Fik sit første barn. 
  Bjergby            1854    º   
  Bjergby            1855    º  Fik sit andet barn. 
                           1856    º 
  Bjergby            1857    º  Lægdsrulle 
  Bjergby            1858    º  Mads køber ejendom i Bjergby. 
  Bjergby            1859    º  Huskøb 
  Bjergby             1860    º  Folketælling + fået et barn. 
  Bjergby             1861    º  Fået et barn. 
                           1862    º 
  Bjergby             1863    º  Afgangsliste + fået et barn. 
                           1864    º 
  Sindal               1865    º  Har fået et barn, og køber ejendom i Sindal 
                           1866    º 
                           1867    º 
  Sindal               1868    º  Har fået et barn. 
  Sindal               1869    º  Hans barns konfirmation. 
  Sindal               1870    º  Folketælling. 
                           1871    º 
                           1872    º   
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Skelettet  
 
 
Kirkebøger 
 
Se jer godt for, når i søger i kirkebøgerne, hvordan har den pågældende præst 
opbygget sin kirkebog. Skriv alt det ned der står om de søgte personer. Se også 
de andre personer, spec. ved konfirmationerne. 
Se også i hæftet ”Kirkebøger” 
 
 
Folketællinger 
 
Find jeres person i alle de folketællinger hvor vedkommende skal stå. Skriv alt 
det ned der står om det pågældende hus. 
Se også hæftet ”Folketællinger”  


