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Hvad er slHvad er slæægtsforskninggtsforskning

• At finde frem til vores familie

såvel i nutiden som i fortiden.

• At finde ud af hvordan lever eller

levede de, deres livsforløb.

• At holde styr på alle de indsamlede data.

• At vide hvor vi kan finde oplysningerne.

Slægtsforskning er forskning i 
egen slægts, i følge ordbogen. 
Slægtsforskning kan og bliver 
udført på mange forskellige 
måder, helt afhængi af hvad vi 
hver især vil have ud af 
slægtsforskningen. 

Hvad kan vi finde om Hvad kan vi finde om 

familienfamilien

• De nulevende kan vi jo ringe til.

• Vore forgængere, vore aner kan

findes i kirkebøger og folketællinger

det kalder vi for at opbygger skelettet.

• Der ud over er der utrolig mange arkiver 

hvor vi kan finde oplysninger om 

hvordan de levede.

ArkiverArkiver

• Rigsarkivet, stats arkivalier

Dansk data arkiv

• 4 Landsarkiver, Landsarkivalier

Erhvervs arkivet 

• 430 Lokalarkiver, lokale arkivalier

Ring og snak med familien om fami-
liemedlemmer, forældre, bedste- og 
oldeforældre, fætre og kusiner. Hvad 
laver de på arbejde og i fritiden mm. 

I Kirkebøgerne og i folketællingerne 
kan vi finde hoveddata omkring fød-
sel, konfirmation, vielse, død og fa-
miliesammenhæng. Det er vigtige 
informationer, som vi kan finde på 
Internettet.  

På Rigsarkivet er alle statens arki-
valier. Militærets arkivalier lægds-
ruller stambøger Erindrings medal-
jer. Alle kongens sager som Konge-
lige benådninger, Dannebrogs-
mænd, Folketællinger, Statens virk-
somheder, P&T, DSB,Alt hvad der 
foregår i Regeringen, folketinget 
f.eks. skolevæsnets love. 
DDA med alt EDB indsamling. 

På landsarkiverne, Kirkens arkiver kirkebøger og biskoppens arkiver. Her-
reds fogedens og sognefogdens arkiver, Politiafhøringer, Retsprotokoller, 
Tingbøger, Realregistre, Skøde og Panteprotokoller. Amts arkiver og kom-
mune arkiver, Brandtaksations protokoller, Faderskabssager, Fæstebreve, 
skifter, auktioner over såvel ejendomme som fattiglemmer.  
Erhvervsarkivet, her findes virksomhedernes arkiver og beskrivelser af for-
skellige erhverv. 
På lokalarkiverne,lokale aviser og billeder, skoleprotokoller, privat afleveret 
arkiver, mange af de arkivalier der ikke er afleverings pligt på. 
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ArkiverArkiver

• Folkemindesamlingens arkiv

• Kort og matrikel arkivet

• Post og Telegraf museet og arkiv

• DSB’s arkiv

• Skolemuseet og arkiv

• Arbejdermuseet og arkiv

• Møllearkivet

BibliotekerBiblioteker

• Københavns bymuseum

• Det Kongelige bibliotek med

fotoarkiv og håndskriftssamlinger

• Statsbiblioteket med

Avisarkivet, brevkorts arkivet

• Bibliotekerne med 

lokalhistoriske bøger

Folkemindesamlingen. Indsamler 
historie fortalt af den almindelige 
befolkning fra fattighuset, husman-
den, gårdmanden m.fl. Om dagligli-
vet, fester traditioner og meget an-
det. Kortarkivet. Har gamle kort 
f.eks. over den første matrikel 1844 
med person navne og huse i 1:4000, 
gamle geodætiske kort og gamle 
historiske kort. 

Post & Telegraf museet. Her finder man hvordan post- og telegrafvæsnet 
har arbejdet og udviklet sig gennem tiderne. Her kan man også se hvordan 
posten blev bragt rundt, hvad man betalte for det og meget mere. DSB’s 
arkiv minder om P&T’s arkiv. Skolemuseet, her kan man få en god opfat-
telse af hvordan skolegangen har været før i tiden og med den ny skolelov 
af 1814. Arbejdermuseet, her ses arbejderfamiliens liv og der er rigtig man-
ge der har skrevet en lille beretning om en dag i deres arbejdsliv. De beret-
ninger findes her. Møllearkivet i Tranbjerg, har beskrivelser og historier fra 
næsten alle møller i Danmark. 

Københavns bymuseum har nye og 
gamle billeder af alle gaderne i 
København. Det Kongelige Biblio-
tek: De har luftfoto af gårde, alle 
de gårde og ejendomme der blev 
fotograferet fra fuften i 1950erne 
og 60erne, og en masse postkort 
fra forskellige byer, og personbil-
leder af kendte personer. 

Avisarkivet: Avisartikler, dødsannoncer, forskellige artikler fra 
jubilæer, sølv- og gulbryllupper. Bibliotekerne: De har en fælles 
database hvor man kan søge i samtlige biblioteger på en gang. Her 
er der en masse lokalhistorie vi kan bruge. 
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Anetavle med ane nr. 
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Efterslægtstavle 
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Hvor finder vi Hvor finder vi 

oplysninger om anerneoplysninger om anerne

• Nu er vi jo et computer hold, så

vi skal også høre om den kan 

bruges i forbindelse med 

søgning efter vore aner.

KirkebogKirkebog

2 vigtige kilder som kan 
findes på computeren. 
Det er statens arkiver der 
har affotograferet kirke-
bøger og folketællinger. 
De er lagt ud på statens 
arkivers hjemmeside. 

Her på www.arkivalieronline.dk kan vi f.eks. Finde en kirkebog fra Furrefy sogn i Vendsys-
sel fra 1860 til 1876. 



Side 8  

 

Kopi af en kirkebog fundet på Internettet 
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Kopi af en folketælling fundet på Internettet 
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FolketFolketæællinglling

I stedet for at finde familien i den originale folketælling 
kan man søge efter ham i en afskrift i Dansk Demokra-
tisk database. 

Her søgte jeg ham på hans navn og fandt ham i flere fol-
ketællinger. Bl.a. i 1840 som vi fandt ham i den origina-
le folketælling. 
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FolketFolketæællinglling

Ved et klik på Vis Husstanden ser vi det samme som vi 
læste i den originale folketælling, men her er det skrevet 
med en mere letlæselig skrift. 

Hvad mon Niels Ottesen lavede i 1801, det er nemt at se 
for nu har vi ham slået op, lad os se engang på næste 
side. 



Side 12  

 

FolketFolketæællinglling

Her i 1801 boede han hos sin biologiske moder som er 
gift med en mand der ikke er hans far, vi kan se nogle af 
hans søskende og hans halvsøster. 

Men sådan kan vi jo blive ved. 
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SlSlæægtsprogramgtsprogram

• Alle de data vi indsamler skal 

registreres i et slægts 

registreringsprogram.

Når vi først er kommet godt i gang med at finde data på 
nogle af vore forfædre, vil vi hurtig få problemer med 
at holde styr på alle de data. Tænk bare på de kirkelige 
handlinger dåb, konfirmation, vielse og død, samt flere 
folketællinger. Når vi først kommer rigtig i gang, så 
vælter det ind med forskellige former for data. 
 
Derfor vil vi finde et EDB program som kan holde styr 
på de enkelte personer, deres indbyrdes familieforhold, 
samt alle de enkelte personers data. 
 
Her bruger jeg et EDB program der heder Brother’s 
Keeper i daglig tale bliver det kaldt ”BK”.  
Det er et program der holder styr på hvem der er gift 
med hinanden, hvilken børn og børnebørn de har. 
Hvem deres forældre, bedsteforældre samt søskende,  
fætre og kusiner de har. Programmet kan også holde 
styr på de enkelte personers data, billeder og historie. 
Endelig kan programmet udskrive mange forskellige 
oversigtstavler.  
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Her har vi et indtastningsskema for en enkelt 
person. Her indtastes alle hoveddata som Født, 
Gift, Død m.m. 
Man kan også tilføje flere begivenheder. 
I det skema kan man tilføje ægtefælder, foræl-
dre og børn. Der kan indsættes biografier, bille-
der m.m. som vedrører den enkelte person. 
Man kan flytte sig til forældre eller børns til-
svarende kartotekskort. På den måde kan man 
opbygge et helt slægtstræ. Med ens aner, efter-
kommere og øvrige familiemedlemmer. 
 
Har man først indtastet sine families data, så 
holder computeren styr på dem, og man kan la-
ve forskellige former for udskrifter. Der er vist 
nogle enkelte af dem på de efterfølgende sider. 
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Her er en anetavle i bogform 
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Lad os se hvad vi kan komme i tanke om, at bruge compu-
teren til i forbindelse med vores slægtsforskning. 
 
1. Registrering af vore personer i familien. 

Alle de enkelte personer, Per, Poul m.fl. 
2. Holde styr på vore data. Alle hoveddata som dåb, vi-

else, død m.fl. de holdes sammen med de enkelte per-
soner. 

3. Styrer hvordan familien hænger sammen, når vi kom-
mer længere ud i sidegrene og efterslægt. 

4. Holde styr på alle vore noter / beskrivelser, de mange  
små beskrivelser og notater som hører til de enkelte 
personer. 

5. Holde styr på billeder af familien. 
6. Gøre det nemt at videregive vor forskning. 

Når vi snakker med andre slægtsforskere eller når vi 
vil fortælle familien om de ting vi har fundet ud af. 

7. Kalender programmer. Hvilken dato var 3 søndag ef-
ter påske i 1863. 

8. Sogneprogrammer, hvilken herred er Sindal i. 
9. Bøger som Hvem Forsker Hvad. Læse og søge i bø-

ger på PC’en. 
10. Geodætiske kort. Brug kort i slægtsforskning.  
11. Voldborgs vejrudsigt. Hvordan var vejret ved vielsen. 
12. Internettet. Der er noget for os slægtsforskere at hente 

her, enten på hjemmesider eller i nyhedsbreve. 
13. Vi skriver små slægtshæfter eller små slægtshistorier. 
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Bøger vedrørende slægtsforskning.  
 
Find dine rødder. Politikens håndbog i Slægtshistorie. 
Af Hans Worsøe. 
Politikens håndbog i slægtshistorie giver råd og vejledning til både be-
gyndere og den mere erfarne slægtsforsker. Den fortæller trin for trin, 
hvordan man finder oplysninger i de offentlige arkiver og læser gotisk 
skrift, hvordan man laver et familiearkiv og udarbejder slægtstavler. 
Bogen bygger på den nye slægtsforskning og dens tilknytning til almin-
delige mennesker i lokalhistorien. 
Det er en god og letlæselig bog, der kan bruges som både lærebog og 
som et opslagsværk. 
 
Håndbog i slægtsforskning. 
Af Albert Fabritius og Harald Hatt. 
J.H.Schultz forlag, København 1982. 
Bogen minder meget om Hans Worsøes bog ”Find dine rødder” men 
går lidt mere i dybden med de enkelte arkiver og spec. med biblioteker-
ne og deres anvendelses af slægtsforsker. Bogen er rigtig god hvis man 
vil gå lidt dybere ind i slægtsforskningen. 
 
Gotisk skrift. Læsebog for begyndere og lidt øvede. 
Af Henning Jensen. 
Dansk historisk Håndbogsforlag, Klintevej 25, 2800 Lyngby. ISBN 87 
88742 32 6 
Bogen indeholder 56 skriftsprøver med tilhørende transkriptioner. Bo-
gens væsentligste funktion er en læse- øve-bog for den, der ønsker at 
tilegne sig den nødvendige færdighed i at læse og tyde den gotiske 
håndskrift, som stort set var enerådende før 1870erne. 
Bogen henvender sig primært til slægts- og lokalhistorisk interesserede. 
Skriftprøverne er fortrinsvis fra folketællinger og fra kirkebøger. 
 
 
Gotisk skrift. Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder. 
Af Georg Simon. 
Danmarks Biblioteksskole og C.A.Reitzels forlag København. 1992. 
ISBN 87 7421 749 6 
I den bog er der lagt vægt på at vise så mange forskellige ”hænder” som 
mulig i mange forskelligartede arkivalier, og i videst omfang at undgå 
rutinerede kancelliskrivelser. Der er ligeledes lagt vægt på at tilveje-
bringe sammenhæng mellem de valgte tekster. 
Det er således en bog der er vanskeligere at læse og dermed for mere 
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øvede end ovenstående af Henning Jensens Gotisk skrift. 
 
Mit navn er Jensen. En bog om slægtsforskning. 
Af Knud Prange, DR. 
Udgivet af Danmarks Radio, forlagsvirksomheden,1989. bestillings nr.66-
89 52 02 
Det er et hæfte der er lavet i forbindelse med en TV serie på 4 gange 25 
minutter om slægtsforskning. Det er et hæfte om en spændende hobby der 
ikke kræver kondi eller pengepung, og hvor det ikke gør noget at man heder 
Jensen. 
Hæftet viser hvordan man kommer i gang med at slægtsforske og hvordan 
de første arkivstudier foretages. 
 
Trævlerøder. –alternativ slægtshistorie. 
Af Elo Harfot. 
Dansk Historisk Håndbogsforlag. ISBN nr. 87 85207 92 6 (hft) 
Det er et hæfte der indeholder en samling af ideer, der viser hvorledes 
slægtsforskerne kan bruge lokal- og kulturhistorien, så de tørre navne og 
årstal bliver til en levende slægtshistorie. 
Hæftet er skrevet til dem der ikke vil nøjes med de tørre navne og årstal, 
men ikke til den professionelle slægtsforsker som jonglerer med amts- og 
lensregnskaber. 
 
Hjælpemidler til arkivstudier. 
Af Karen Elisabet Stub.. 
Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland. ISBN 87-7301-0316 
Med det hæfte er der udarbejdet en fyldig fortegnelse over hjælpemidler til 
brug for arkivstudier på landsarkivet for Nørrejylland. Hæftet indeholder en 
oversigt over arkiv registraturer og håndbøger. 
 
Hæftet ”Hvad præsten skrev.” I kirkebogen. 
Af Rigsarkivet og Poul G. Ørberg 
Arkivernes informationsserie. ISBN nr. 87-7497-141-7, kan købes på lands-
arkiverne. 
Hæftet beskriver de gamle kirkebøger fra før 1814 og de nye efter 1814 
deres opbygning og den praktiske brug af disse kirkebøger. Der er endvide-
re en rigtig god litteratur liste med henvisninger til såvel hjælpemidler som 
literatur om kirkebøger. 
Postadressebogen. 
Post- og Telegraf Adressebog for Kongeriget Danmark. 
Er udgivet af Post- og Telegrafvæsnet, den kan ikke købes som ny, så man 
skal finde den på et loppemarked eller i en genbrugsbutik. 
Det er en meget nyttig bog at have, fordi den indeholder alle adresser i Dan-
mark, med opgivelse af hvad for et sogn adressen sortere under. Der er for-
tegnelse over sogne, retskredse, politikredse, Stifter og provstier, udskriv-
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ningsvæsen mm. 
 

Trap Danmark. 
Trap Danmark findes i flere udgaver. De indeholder en beskrivelse 
af alle sognene i landet ret detaljeret. Det kan ofte være en hjælp, 
når man søger efter en bestemt lokalitet. Som skal placeret i et sogn 
for at vide hvad for en kirkebog der skal ledes i. 
 
Hæftet ”.Menighedsrådene og deres arkiver” 
Af Rigsarkivet, Margit Mogensen og Erik Nørr. 
Arkivernes informationsserie. ISBN nr. 87-7497-140-9, kan købes 
på landsarkiverne. 
Hæftet fortæller om menighedsrådene, deres opbygning, arbejdsom-
råder og ikke mindst hvordan og hvad man kan finde i deres ar5ki-
ver. 
 
Hæftet ”Sogn Herred og Amt”. 
Er udgivet af DIS-Danmark som et særnummer 1998 af Slægt og 
Data, ISBN 87-90044-02-9, kan købes ved foreningen DIS-
Danmark. Findes også felvis på diskette til computer. 
Hæftet indeholder et sogneregister med angivelse af hvilket herred 
og amt sognet ligger. I hæftet er der kort over de enkelte amter med 
herred og sogne indtegnet. Et godt hjælpemiddel til lokalisering ved 
brug af kirkebøger og folketællinger. 
 
Hæftet ”Selv dødsboer fortæller”. Skifteretssager og deres brug. 
Af Rigsarkivet og  Finn Andersen 
Arkivernes informationsserie. ISBN nr. 87-7497-133-6, kan købes 
på landsarkiverne. 
Hæftet fortæller om skiftevæsnets udvikling, hvordan en skiftesag 
forløber fra dødsanmeldelsen over registrering og vurdering af de 
efterlades arv til arkivering af sagen. Der vises hvad skifterne kan 
bruge til og hvordan arkivalierne kan findes frem. 

 

John Rasmussen 


