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Hæfte 26 Den 06—02—2018 

Skærbækhus Slægtsforskning 
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Salldata.dk 
Hjemmesiden www.salldata.dk har en del forskellige 
arkivalier som vi slægtsforskere kan bruge. 
I min forskning har jeg mest brugt de scannede bøger på 
Salldata.dk, så dem starter vi med at se på. Men der er 
også det der bliver kaldt scannede arkivalier som vi skal 
se nogle enkelte eksempler på. 

Når vi går ind på hjemmesiden www.salldata.dk så kom-
mer denne side op. Pas lige på for siden står og skifter 
automatisk mellem nogle forskellige sider, som man dog 
kan blade frem og tilbage i.  
Vi vil se på bøger den røde pil, og på arkivalier den blå 
pil. 
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Vi klikker ved den røde pil på ”Scannede bøger” så får 
vi et billede af en bogreol op. 
Øverst til højre er der en pil ned, det er hvis man vil ind 
på nogle andre sider . Det vil vi ikke. 
Man kan rulle ned på siden og se mange flere bøger. 

Når vi peger på en bog, så kan vi se hvad det er for en 
bog.  
Vi kan klikke på den bog vi gerne vil ind og se. Så vil 
bogen åbne sig, og vi kan blade frem og tilbage i den. 

Bogreolen 



Side. 4 

Prøv f.eks. At finde ”Dansk politi stat” som er trykt i 1933. 
Under personalhistorie klik på bind 1. Så får vi en indholds-
fortegnelse. Hvis vi kender navnet på en betjent så kan vi gå 
ind i registeret, eller vi kan vælge at gå ind under Jylland og 
se f.eks. Hvem der var ved politiet i Fredericia.    

Vi kan blade frem og tilbage i bogen med pilene øverst 
på siden.  
Vi kommer tilbage til bogreolen ved at bruge pilen helt 
til venstre øverst i billedet. 
Som det ses er der billeder af rigtig mange af de ansatte. 
 
Sådan virker alle de andre bøger i reolen også. 

Bogreolen / Politi stat 
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Vi går tilbage til forsiden af hjemmesiden 
www.salldata.dk  denne gang vælger vi ”Scannede arki-
valier”  

Vi får så dette billede frem. Prøv at klikke på  den lille 
pil ned ved kirkebøger. Så skal I bare se hvor mange 
ting der er link til som har vores interesse. 
 

Skannede arkivalier 
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Vi prøver noget nemt, jeg vil finde min oldefar Mads Peter 
Hansens fødsel. Han er født i 1827 i Ugilt sogn, Venne-
bjerg herred, Hjøring amt. Jeg finder ham på opslag 40. 
 
På næste side prøver jeg at finde hans ansøgning til at få 
erindringsmelalje fra krigen i 1848—1850. 

Kirkebøger 
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Jeg finder ham 
inde på opslag 185 
Det er mange at 
blade igennem. 

Her prøver jeg at finde hans ansøgning til at få 
erindringsmedalje fra krigen i 1848—1850. 

Erindringsmedaljer 
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Skal vi prøve at finde ham i lægdsrullen det år han blev født i 
Hjørring amt 1827.  på side 2 kan vi se at Ugilt er lægd 25 den fin-
der vi så på opslag 197 og Mads Peter Hansen er så på opslag 213. 

Her på opslag 197 ser 
vi lægd 25 Ugilt sogn 

Vi blader frem til opslag 
213 hvor vi finder han i 
lægd 25 i Ugilt. 
 
 
Her kan vi se at han er 
født på Stensborg lægd 
39, han boede hjemme 
og vi kan se hans fød-
selsdag. 

Lægdsruller 
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Vi kan også se en enkelt af hans ejendomshandler. 
I Hjørring amt, Vennebjerg herred, Bjergby sogn i 1858. 

Ejendomshistorie 



Side. 11 

Her på opslag 34 se en af hans køb af jord. 
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Hans dødsattest kan jeg ikke finde her, men jeg har en oldemor 
hvor vi kan se hendes dødsattest. 
Det er Ane Mette Rasmussen gift Andersen.  
Hun levede i landsbyen Vrold uden for Skanderborg og døde den 
4/6 – 1925.  

Her finder vi hende på 
opslag 83 
 
 
 
 
Vi kan se dødsårsagen, 
hun har fået et Slagtilfæl-
de, hun havde en hjerte-
sygdom. 
 
 
 
 
Hun har været syg i 14 
dage inden hun døde. 

John Rasmussen 
Stenhøjvænget 52 
7000 Fredericia 
7556 2679 

Dødsattester 


