
Slægtsforskning

Kilder
Der er mange muligheder for at finde information om slægten.
En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer.
Kirkebøger og folketællinger er væsentlige og pålidelige kilder med information om slægten.

Statens Arkiver,  www.sa.dk
Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

De muligheder, jeg har benyttet, er ”Arkivalieronline” og ”Dansk Demografisk Database”.

”Daisy” skal især benyttes i forbindelse med besøg på landsarkiver.
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http://www.sa.dk/


Jeg vil nu vise nogle af mulighederne i ”Arkivalieronline” ved fra forsiden at vælge punktet ”Se 
arkivalier på nettet i Arkivalieronline”. Når man kommer ind på denne side skal der vælges 
arkivalietype.

Listen af muligheder, som ruller ned, når der klikkes på pilen ud for ”Vælg arkivalietype her”, er 
vist til højre.
Jeg vælger ”Kirkebøger” og kommer frem til en side, hvor der skal angives Amt, Herred og Sogn. 
Felterne er blanke fra starten, men jeg viser, hvordan det ser ud, når der er valgt alle disse tre 
lokalitetsangivelser.
Min far er født den 8. februar i Tjele  Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Af de muligheder, jeg 
får, vælger jeg kirkebogen 1892-1920.Der åbnes et dokument, som i dette tilfælde har 204 sider. Så 
nu gælder det om at finde ”Fødte Mandkøn” for året 1902. Det viser sig, at min far er registreret på 
side 17 (Opslag 17).
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Når jeg forstørrer, er det lettere at se oplysningerne, og jeg kan finde navnene på min farfar og 
farmor.

De hedder Niels Pedersen Bundgaard og Kristiane Nielsen. Hun var 31 år, da min far blev født.
Når jeg nu har disse oplysninger, kan jeg måske finde dem i en folketælling. Jeg vender derfor 
tilbage til forsiden og vælger nu ”Dansk Demografisk Database”. Fra denne side vælger jeg 
”Folketællinger”.

Der er nu en del forskellige muligheder for at søge efter personer i folketællinger, som er blevet 
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afskrevet, så der kan søges på navne.
Inden søgning er det måske en god idé at finde ud af, om folketællingen er blevet digitaliseret for 
den person, man er interesseret i. Det kan gøres ved at vælge punktet ”Kort over indtastninger”.

Når jeg 'klikker' på Viborg Amt for årene 1906 og 1911 kan jeg se, at Tjele ikke er indtastet. 
Imidlertid er Tjele indtastet for 1916.
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Min far og hans forældre kan måske findes ved opslag på folketællinger fra 1916. Jeg vil prøve med 
”Simpel søgning – autocheck”.
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Jeg udfylder med relevante oplysninger om amt, herred, sogn og min fars navn. Desuden vælger jeg 
folketællingsåret 1916. Og ved at trykke på knappen ”Søg” fremkommer der en post med 
matchende informationer.

Når jeg så vælger ”Vis hustand”, får jeg nogle oplysninger om min fars forældre og hans søskende.

Jeg vil nu se, om jeg kan finde nogle af de samme oplysninger fra folketællingen fra 1906, som ikke 
er indtastet. Jeg må derfor finde folketællingen i de indscannede folketællinger under 
”Arkivalieronline”. Jeg vil nu vælge ”Folketællinger” i stedet for ”Kirkebøger”. Jeg udfylder med 
relevante oplysninger om folketællingsår og stedangivelse og vælger den fundne folketælling. Jeg 
vælger ”BETA: Se i ny billedviser”.
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Det kræver en hel del tålmodighed at finde den rigtige side. Men efter at have gennemset 24 sider 
uden held, dukker min fars familie op på side 25.

For bedre at kunne læse oplysninger er der mulighed for at forstørre udsnit af siden. Så har jeg fået 
ekstra information, bl.a. at jeg har en farbroder, som hedder Aksel M P Bundgaard og har fået en 
bekræftelse af de tidligere oplysninger.
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Min bedstefar kan i øvrigt findes i den indtastede folketælling fra 1901, og heraf fremgår det, at han 
er født i Vammen.

Nu har jeg så oplysninger nok til at prøve at finde min farfars fødselsoplysninger i kirkebogen fra 
Vammen. Jeg finder kirkebogen fra Vammen for 1866-1879, og efter få opslag finder jeg Niels 
Pedersen og finder også ud af, at han i 1905 har fået tilføjet efternavnet ”Bondgaard”. Jeg kan også 
finde navnene på hans forældre, så kan jeg gå videre derfra med detektivarbejdet med at finde mine 
aner.
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Politiets registerblade.
I perioden 1890-1923 registrede politiet i København, hvor folk boede. Det var en forløber for 
personregistre, men det gælder kun for København. Temmelig mange af registreringerne er blevet 
digitaliserede, så det er muligt at søge på personer.

Søgningerne sker på hjemmesiden www.politietregisterblade.dk

Jeg har fået at vide, at min farbroder Aksel studerede til præst i København, måske kan jeg finde 
ham i politiets registerblade. Jeg vælger søgning og udfylder med ”Bundgaard” og med fødselsdato.
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http://www.politietregisterblade.dk/


Det giver kun ét resultat og det er min farbroder.

Ved at klikke på det grønne navn får jeg detaljerne:
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Gotisk håndskrift
Det kan være vanskeligt at læse kirkebøger. Der er dog et lille kursus på www.sa.dk under 
”Undervisning og temaer” med underpunktet ”E-learning”
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Datoangivelser
I de gamle kirkebøger er søndage ofte angivet med navne. Der findes en kalender, som kan give 
datoerne for disse søndage. Jeg har fundet hjemmesiden www.madsen.dk/kal.

På hjemmesiden er der også angivet andre hjemmesider, som kan hjælpe med datoangivelser.
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Registrering af oplysninger.
De fundne oplysninger om slægten skal vel registreres.
Jeg synes, at ”Legacy” er nem at bruge, og så fås programmet i en version, som er helt gratis.
Der er naturligvis også andre registreringsprogrammer.

Jeg har registret temmelig mange personer fra min og min kones familie, i øjeblikket i alt 2078 
personer.
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Google (eller andre søgemaskiner)
En udmærket mulighed er at søge direkte på nettet efter en person i familien. Man kan være heldig 
at finde oplysninger på private hjemmesider eller på nogle af de hjemmesider, som mange bruger til 
registrering af slægt f.eks. familysearch.org., www.myheritage.com og www.geni.com

Jeg har i min slægt Karen Willumsdatter, som er døbt i 1773. Hvis jeg i søgefeltet skriver Karen 
Willumsdatter 1773, får jeg en privat hjemmeside(http://www.ejnarhansen.stamskoven.com) , hvor 
jeg bl.a. kan finde følgende:

Dette behøver naturligvis ikke at være den rigtige person, men i dette tilfælde ved jeg i forvejen, at 
den Karen Willumsdatter, som  er i min slægt, er døbt den 16-12-1793 i Pederstrup, og at hun blev 
gift med Anders Jensen Norup i Vammen 26-02-1790. Derfor kan jeg bruge oplysninger fra denne 
hjemmeside til at få bekræftet mine egne oplysninger. Nye oplysninger fra denne eller andre 
hjemmesider vil jeg altid prøve at få bekræftet fra andre kilder, f.eks. kirkebøger og folketællinger.
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Matrikelkort
Er der i slægten bønder, som ejede jord, kan det være muligt at finde matriklerne. På historiske kort 
ca. 1800-1860 er der ofte angivet navne på ejere.

I min familie er der bønder, som har boet i Vammen. Jeg vil prøve at finde én af dem på et 
matrikelkort. På Krak kan jeg finde vejnavet 'Løndalen' i Vammen, det bruger jeg til opslag.

Derefter kan jeg vælge 'Find stedet i historiske matrikelkort'.

Efter at have valgt kortet med gyldighed 1815-1859 lykkes det for mig at finde Anders Pedersen 
(Bundgaard, det står svagt efter og over navnet) og Peder Andersen, som ejere af matrikel 3.
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I en folketælling finder jeg min bedstefars bror Peder Pedersen (Peder Andersens sønnesøn) på 
matrikel 3a. Så det hele passer godt sammen.

Faktisk er kortet fra 1791-1792, og derfor giver det mening, at Anders Pedersen står på kortet. Han 
døde i 1812 og er streget over.

Hjem med klaver
Hvis der i slægten har været et hjem med klaver eller flygel, og hvis det har været et Hornung og 
Møller... så prøv www.sa.dk under Arkivalieronline.
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Et udsnit af side 24 fra 1934-1960 viser, at Syerske Theodora Wedel i Odense har købt klaver type 
B21 nummer 41100 i lys eg.

Gravsten
Der er et projekt i gang med fotografering og registrering af gravsten.
Resultater kan findes på www.dk-gravsten.dk

Min bedstemors dødsfald kan jeg ikke slå op i kirkebog på www.sa.dk. Men når jeg prøver på 
www.dk-gravsten.dk  , finder jeg et billede af gravstenen og de registrerede oplysninger på Tjele 
Kirkegård.
 

Navn:
Født 
Fødested

Død 
Dødssted

Kristiane Bundgaard 
  Alder: 79 år, 7 mdr, 24 dage 

28.07.1870
Formyre 

22.03.1950
d.sm.st. 

Niels Bundgaard 
  Alder: 71 år, 7 mdr, 18 dage 

09.06.1868
Vammen 

27.01.1940
Formyre 
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Skifteprotokoller
Skifteprotokoller indeholder normalt dødsanmeldelser, så hvis kirkebogen mangler, kan det måske 
være muligt at finde oplysninger om dødsfald i skifteprotokollerne.
Hvis der har været noget at arve, kan arvingerne findes; ligeledes er det muligt at få et indtryk af, 
om familien har været rig eller fattig.
Skifteprotokollerne opbevares på arkiverne og kan for Fyns vedkommende ses på læsesalen på 
Landsarkivet for Fyn.
For at bestille materiale til læsning er det nødvendigt at benytte Daisy, som kan benyttes fra 
www.sa.dk.

Ved klik på logoet for Daisy kommer man til en søgeside:
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Nørre Brobys skifter behandles i Svendborg. Protokoller kan findes ved at udfylde med Svendborg 
som arkivskaber og skrive ”skifte” ud for arkivserie og f.eks. vælge perioden til 1800-1850.

Hvis jeg vælger 1798-1811 Skifteprotokol, kommer jeg lidt videre.

Nu kan det endelig ses, hvor skifteprotokollen befinder sig. Det er nok derfor en god idé at finde ud 
af dette hjemmefra for ikke at være taget til et forkert arkiv.
Ved at vælge vis/bestil fås endnu en side.
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Protokollen kan nu bestilles evt. til det bord, man har valgt at sidde ved på arkivet, men det er 
nødvendigt at være logget ind. Det kræver blot, at man bliver registreret i Statens Arkiver med 
email og password.

Ved at trykke på bestil, effektueres bestillingen. Fortrydes bestillingen, kan den afsluttes.

Aviser
Aviser kan være en god kilde til historier om slægten. Måske er en særlig familiebegivenhed blevet 
omtalt i lokalavisen. Dødsannoncer kan måske bruges til at finde navne på børn eller efterlevende 
ægtefælle. Måske er der skrevet en nekrolog, som fortæller detaljer om den afdøde og resten af 
familien.
De viste eksempler er fra min oldemors 80 år fødselsdag og en nekrolog. Udklippene er desværre 
ikke påført kilde. Begge artikler er længere og fortæller en del om, hvordan min oldemor levede.
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Gamle aviser kan ofte fås på mikrofilm fra Statsbiblioteket i Aarhus. Mikrofilmene kan læses på 
statsbibliotekets læsesal.
Det er også muligt at bestille mikrofilmen hjem til et lokalt bibliotek. Det er dog nødvendigt, at 
biblioteket har en mikrofilmlæser på læsesalen.
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FamilySearch
Der er mange muligheder for at registrere slægten på nettet. Familysearch er gratis og giver 
mulighed for at registrere slægten og for at søge efter personer over hele verden. Hjemmesiden 
tilhører mormonerne, som har affotograferet dokumenter fra mange lande. Ved at gå ind på 
familysearch.org kan man benytte søgemuligheder. Hvis man registrerer sig, kan man oprette sit 
familietræ helt gratis.
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Jeg har brugt hjemmesiden til at registrere en del af min og min kones slægt. Dette gør jeg bl.a. for 
at andre kan få del i de oplysninger, som jeg har fundet.

DIS-Danmark
Foreningen DIS-Danmark kan give hjælp af mange slags i forbindelse med slægtsforskning. Gå ind 
på hjemmesiden www.slaegtogdata.dk og find ud af, hvor meget du kan få hjælp til.
Der er udgivet et hæfte af DIS-Danmark til nybegyndere med den måske ikke så overraskende titel: 
Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen.

Nørre Broby den 10. marts 2014
Torben Bundgaard
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