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Hvad vil vi med små historier

• Vil vi kun samle rå data og få nogle 
kedelige slægtsdata omkring vore aner.

• Eller vil vi gerne samle noget viden om 
hvad der skete omkring anerne.

• Skal vi ikke prøve om vi kan få nogle 
grene og blade på det kedelige stamtræ.  
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Hvad for nogle små historier

• Det jeg tænker på her, er ikke de ting vi 
normalt tænker på, som:

• Kirkebøger, folketællinger, Skifter, 
aftægtskontrakter Ejendomshistorie, 
Pasprotokoller, skattelister, Skoleprotokoller 
og andre slægtsforsker arkivalier.

• Det er ikke arkivregistratur eller 
bibliotekerne

• Nej det er de ting der foregår i samfundet 
omkring vore aner, og som de har kendt til.

3



Internettet

• Da vi ikke alle er så flinke til at 
tage ud på de mange arkiver eller 
biblioteker, så må vi prøve os frem 
hjemme bag skærmen. 
Vel vidende at det rigtige er at 
køre ud til lokalområdet.

• Vi skal have nogle ideer til hvad vi 
gerne vil søge efter, hvor og 
hvordan vi skal søge.
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Hvad skete der omkring vore aner

• Vi kommer nok ikke uden om, 
at vi skal interessere os lidt 
for lokalhistorie. 

• Har der været nogle 
begivenheder i sognet eller 
byen, som vores ane helt 
sikkert har været bekendt 
med, eller måske involveret i.
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Ideer til hvad man f.eks. kan se efter

• Vi starter på statens arkivers hjemmeside www.sa.dk
under ”Brug arkivet” vælg her ”lokalhistorie” 

• Vi kan f.eks. Gå ind og se hvad de skriver under 
”Gode spørgsmål og kilder for lokalhistorikeren”

• De spørgsmål der er skrevet her kan måske give os 
nogle ideer til hvad vi skal ud og lede efter.
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http://www.sa.dk/


Ideer til hvad man f.eks. kan se efter

• Vi kan også se efter så mange andre ting som 
sygdomme, epidemier, krige, sport, veje, jernbane, 
hvilke konger, kendte personer der levede i anens 
levetid, Præsten kendte de alle sammen.

• Endelig kan vi se hvad vi tilfældigvis kan finde på 
lokalarkivernes hjemmesider.

• Vi har besøgt Vejle arkiv engang, så skal vi se hvad de 
har som vi event kan bruge.
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En slægtning fra Vejle

• Jeg har en Landinspektør Eskild Olesen der er 
født i 1837 og boede ifølge folketællingerne i 
Vejle fra før 1870 til sin død i 1920.

• Der må være sket ting og sager i Vejle som 
han har været optaget af, i den periode.

• Lad os prøve om vi kan finde noget.
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Vejle stadsarkiv (under BRUG ARKIVET)

• Vi søger på Internettet på www.Vejlestadsarkiv.dk

• Her mener jeg der er tre søgemuligheder,

• Under fanebladet ”Brug arkivet” vælg derefter ”søg i 
databaser” her skriver jeg navnet Olesen og stilling 
landinspektør. 

• Der er tre ting, men de skal ses i Vejle på arkivet. Dur ikke.
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http://www.vejlestadsarkiv.dk/


Vejle stadsarkiv (under fanebladet STADSARKIVET)

• Under fanebladet ”Stadsarkivet”  vælg derefter 
”Vejlewiki.dk” læs forsiden og søg så på f.eks.
Epidemi, jernbane og 1 verdenskrig.

•Under ”Epidemi” får vi to artikler som vi 
kan bruge noget fra.
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Vejle stadsarkiv (under fanebladet STADSARKIVET)

•Under ”jernbane” er der mange spec. En 
”Jernbanen kom til Vejle i 1868” mon ikke 
det har påvirket Landinspektøren Eskild 
Olesen.

•Under ”1 Verdenskrig”  Her er der neget vi 
kan bruge f.eks. ”Vejles Kongebesøg i 1911” 
og Vejle Skyttelaug, mon ikke Eskild Olesen 
har været medlem. 
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Vejle stadsarkiv (under fanebladet STADSARKIVET)

• Under fanebladet ”Stadsarkivet”  vælg derefter 
”NYHEDER” Her er der en hel masse nyhedsbreve.

• Læs dem, f.eks. 
Den 17 dec. 2013 annoncepris 12 øre pr. linje i avisen.
Den 23 sep. 2013 25 øre for et måltid mad.
Den 15 aug. 2013 Rådhuset bygges om.
Den 28 jun. 2013 pige på cykel i 1915.
Den 21 mar. 2013 her noget om politiet i Vejle.
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Vejle stadsarkiv

• Alt det vi fandt her på Vejle stadsarkivs hjemmeside det kunne 
vi også havde fundet, ved at søge på det i Google.

• Men jeg havde ikke haft fantasi til, hvad der skal skrives i 
søgefeltet. Altså at de ting findes.

• Man kan jo også prøve at søge i Google på ”Vejle by historie”

• Eller på ”Landinspektør Eskild Olesen”
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Kan vi finde noget i Randers 16



Farfar i Brædstrup 

• Findes der et lokalhistorisk arkiv i Brædstrup.

• Vi søger i Google på ”Brædstrup lokalhistorisk arkiv”.
Så får vi http://www.braedstruparkiv.dk/

• De har ikke lagt arkivalier ud på nettet. Nogle årsskrifter 
er der, og der er et Årsskriftsregister som vi kan prøve at 
søge i. Her søger jeg på ”rebslager” og får så 27 artikler 
som alle kan bruges. Men jeg må til Brædstrup for at se 
dem.
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http://www.braedstruparkiv.dk/


Farfar i Brædstrup og jernbanen

• Søg i Google på ”jernbanen Brædstrup”

• Se hvor mange artikler der kan hjælpe mig med 
at skrive om oplevelser farfar har haft med 
jernbanen. Når han fik leveret Manilla og når han 
rejse rundt og solgte reb. 
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Andre tilfældige steder at søge

• Skal vi have lidt om kirken hvor anen har været mange gange så 
søg i google på ”find dit sogn – kirkeministeriet” se f.eks. Taulov.

• Prøv også på www.vortsognshistorie.dk her kan f.eks. søge på 
sindal, Ring, ?  Det er mest ejendomme der er beskrevet, og det 
er ikke alle sogne der er med i bøgerne endnu.
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http://www.vortsognshistorie.dk/


Sådan kan vi blive ved

• Prøv nu om I kan finde noget omkring jeres aner.

• Ellers Prøv om I kan finde noget om den Spanske syge og 
event. Noget om ildebrand i Vejle Wiki arkivet.  

• Eller i kan søge i Google på ”første bil i Brædstrup” 
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Kontakt altid det lokale arkiv 21


