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Vi sætter os mange spor gennem livet. I slægtsforskningen søger vi efter disse spor for at sammenstykke et billede af 

en persons liv. Der er et stort puslespil, hvor mange brikker mangler eller er svære at finde og nogle brikker slet ikke 

hører til i vort spil. 

Hvor finder vi spor: 

 Livsforløb: Jordemoder, Fødsel, Vaccination, Skole, Konfirmation, Højskole, Session, Faderskab, Vielse, Børn, 

Død, Begravelse, Nekrolog, Testamente, Skifte 

 Foto: Dåb, Skole, Konfirmation, Udlært, Soldat, Pas, Kørekort, Vielse, Sølvbryllup, Guldbryllup 

 Gjort sig bemærket: Retssag, Konkurs, Dom, Vidne, Fængsel, Indlagt, Uddannelse, Medalje, Udnævnelse, 

Avisomtale 

 Bolig: Ejendomshandel, Vurdering, Brandforsikring, Fæstebrev  

 Andet: Skat, Telefon, Vejviser, Sygesikring, Næringsbrev, Skudsmålsbog, CPR, DNA 

 

Få begyndt: 

 Begynd rejsen tilbage i tiden med det mest nærliggende, dig selv og dine forældre.  

 Vær omhyggelig med at notere, hvor du har fundet oplysningen (kilde), så du og andre kan finde den igen.  

 Stol ikke på oplysninger uden kildeangivelse, men kontroller selv oplysningerne i kilderne. 

 Forvent at du tager fejl mange gange og har forkerte oplysninger stående. Se en sport i at finde fejlene og 

rette dem. 

 Giv aldrig op, pludselig dukker der nyt materiale op. 

 

De to vigtigste kilder med spor er kirkebøger og folketællinger. 

Kirkebøgerne indeholder dåb/fødsel, konfirmation, vielse og død. Vi kan også finde vaccinationsdatoer og 

tilgang/afgang fra sognet. Alle oplysninger er ældre end 50 år (10 år for dødsfald). Kirkebøger er håndskrevne. 

           

 

Folketællingerne viser medlemmerne i hver husstand med navn, alder, relation, erhverv og i nogle tællinger også 

fødesogn. Alle oplysninger er ældre end 75 år. Folketællingerne er håndskrevne, men de fleste og især de ældste er 

omskrevet på computer og søgbare. 

           

 
 
Sogn findes ud fra kort eller stednavn 

           

 

Tydning af håndskrevne tekster og anden hjælp 

 

https://www.sa.dk/da/
http://ao.salldata.dk/
http://www.horsboel.dk/kirkebog/kirke.html
https://www.sa.dk/da/
http://www.ddd.dda.dk/soeg_person.asp
http://www.horsboel.dk/fkt/fkt.html
http://www.salldata.dk/Kort/
http://www.salldata.dk/Sted/
http://www.salldata.dk/gader/
https://www.slaegtogdata.dk/forum

