Slægtsforskning for begyndere
12. maj 2019.
Emner der berøres i dette foredrag:
 Hvordan kommer du i gang med slægten.
 Metode og teknik.
 Gode ting på nettet.
Præsentation af mig selv:

Jeg hedder Lisbeth Kruse Bjerregaard født Olesen.
Jeg er 62 år – havde fødselsdag i går den 11. maj 
Jeg er født på Grønland, på sygehuset i Godhavn.

Min far var maskinmester og havde mor og mine to brødre med op til Grønland, hvor han arbejde på en
Loranstation i Nipisat.
Det var meningen at jeg skulle fødes der og der var bestilt en jordemoder til at bo hos mor så de kunne
klare en hjemmefødsel der.
Men jordemoderen fik kolde føder og turde alligevel ikke stå med ansvaret alene, så mor blev sejlet til
Godhavn i en kutter. Hvor hun fik et værelse på 1. sal – og der måtte hun så vente på at fødslen gik i
gang.
Hvis hun havde brug for hjælp, så havde hun fået udleveret et kosteskaft, så hun kunne banke i gulvet,
og på den måde få fat i nogen. Lidt primitivt men det virkede.
Da jeg var et par måneder gammel rejste vi tilbage til Danmark.
Det var ganske kort om mig.
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Jeg startede tidligt med at slægtsforske, jeg var stærkt inspireret af min fars kusine som havde været i
gang med min farmors slægt, hun havde lavet en bog til farmors 85 års fødselsdag i 1989.

Mit mål var at jeg ville lave en slægtsbog til min far om hans fars familie, min farfar døde i 1944, da var
min far 14 år – alt for tidligt at miste sin far, han døde af tuberkulose.
Min far mente så at det ville være en god ide at tage et kursus på aftenskole, så afsted på aftenskole.
En anekdote fra første time, læreren spurgte om vi vidste hvorfor det var farligt at slægtsforske, vi elever
havde mange forslag, -man kunne finde en øksemorder, - uægte børn og andet skrækkeligt. 
Nej sagde han det er kun spændende – nej det farlige var – at man bliver bidt af det og her mere end 30
år senere må jeg give ham ret.
Så jeg fik lidt oplysninger om farfar, af farmor og far, og jeg nåede at lave min første slægtsbog klar til
min fars 60 års fødselsdag i 1990.

Herefter gik jeg i gang med at lave resten af slægten, nu var jeg jo startet med min farfar, så det var
nærliggende at tage min 4 bedsteforældre som udgangspunkt.
På det tidspunkt levede både min mormor og min farmor endnu, så jeg kunne få en masse oplysninger
om familien af dem.
På kurset var der arrangeret en tur til landsarkivet i Viborg, og der fik jeg min første introduktion til
kirkebøgerne, den gang var det de originale bøger man sad med, i dag findes de fleste digitaliseret og
nogle findes endda indtastet så man kan søge direkte i en database.
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En god måde at få et godt overblik over anerne er et aneark, som du får udleveret og som findes som
Word dokument og pdf på min hjemmeside: http://kruse-slaegt.dk/tips/
Udfyld så meget du kan, start evt. med dig selv,
dine forældre osv.
Prøv at få udfyldt disse punkter om alle.
Det fulde navn
Fødsel
Dåb
Konfirmation
Vielse
Død
Begravelse

Dato og sted
Dato og sted
Dato og sted
Dato og sted
Dato og sted
Dato og sted

Sted er vigtigt for at kunne slå op i f.eks.
kirkebøger

Du kan også udfylde forældrearkene (findes
samme sted) så får du overblik over børneflokken
med mere.

Skriv alt du ved, ned om de enkelte personer, gerne på hver deres side, enten på papir, Word eller
lignende, eller i et program specielt for slægtsforskere jeg bruger Brothers Keeper.
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Nu har du overblikket og så går vi i gang med at tjekke oplysningerne i de originale kilder.
Vi starter med kirkebøgerne på www.sa.dk
Vælg Kirkebøger på forsiden, derefter ’Kirkebøger fra hele landet’.
Nu skal du vælge amt og arkiv (det hed tidligere sogn).
Og du får nu en liste med kirkebøger der er tilgængelige i det valgte sogn.

Som gælder f.eks. for 1892 til 1908 – bogstaverne der står efter årstallene dækker over:
F
Fødte
K
Konfirmerede
V
Viede og trolovede
D
Døde og begravede
A
Afgangslister
T
Tilgangslister
J
Jævnførelsesregistre
Kig nu bogen igennem fra side 1 til slut, eller når du bliver lidt øvet kan du springe lidt frem og tilbage
for at finde det emne du skal bruge.
I kirkebogen kommer først fødte drenge, fødte pige, konfirmerede drenge, konfirmerede piger, trolovede
og viede, tilgangslister, afgangslister, døde mænd, døde kvinder, og til sidst jævnførelsesregister.
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Et hurtigt overblik over familien kan man få i en anden vigtige kilde, det er folketællinger, de findes i en
database på Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk
Her findes også mange andre gode databaser som du kan få fornøjelse af, som du kan se på forsiden
under ’Andre databaser’
Vi vælger denne gang Folketællinger og kommer ind hvor vi kan vælge hvordan vi vil søge.
Jeg bruger oftest ’Avanceret søgning’ men de andre kan også bruges.

Udfyld ikke for mange felter, da du ikke ved hvad der er indskrevet, start med at skrive navnet øverst,
hvis du er usikker på stavemåden så kan du søge med hjælp af ’joker tegn’, en _ (understreg) erstatter et
tegn og et % erstatter flere bogstaver.
Som regel udfylder jeg kun Navn, Amt og folketællingsåret jeg vil se, husk at vælge = så du kun får det
eksakte år du vil søge i.
Man kan altid søge med flere oplysninger hvis man får for mange hits.
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Når du finder en person der ser rigtig ud – så tryk på ’vis alle felter’ så du kan se hvem der ellers er på
bopælen.

Bagefter tjekker du alle oplysningerne i den originale folketælling som du finder på www.sa.dk, det
samme sted hvor vi startede med kirkebøgerne.
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Links:
Sall data
Arkiv.dk
Politiets registerblade
Krabsens stednavne
Vejvisere
Trap Danmark
Historiske kort på nettet

http://www.salldata.dk/
https://arkiv.dk/
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
https://bibliotek.kk.dk/kraks-vejvisere-1770-1989/kraks-vejvisere-1770-1989
http://runeberg.org/trap/
https://hkpn.gst.dk/

Samlinger af links på hjemmesider:
Min hjemmeside:
Slægtshistorisk forening, Århus:
Københavns Stadsarkiv:
Danske slægtsforskere:

http://kruse-slaegt.dk/links/
http://www.slaegt-aarhus.dk/viden
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/linksider

Der findes utallige mange flere – men de her er en god stor start.

Husk at slægtsforskning tager tid – lang tid.
Men man bliver bidt af det
God fornøjelse med jagten på din slægt.

Lisbeth Kruse Bjerregaard
Baldrianvej 4
8240 Risskov
Tlf.: 29638075
Mail: krusekursus@gmail.com eller lkb057@hotmail.com
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