
Om at finde personer i 1900 tallet

var titlen på Per Andersens foredrag i mandags.

Vi har nok alle oplevet, at det gik rigtig fint med at finde de eftersøgte aner i 
1700 og 1800 tallet, men når man så skal finde efterkommerne i 1900 tallet, 
så bliver det somme tider noget sværere. 

Derfor var det godt at høre Per Andersens foredrag, idet han havde adskillige 
forslag til, hvordan man griber en eftersøgning an.

Man har selvfølgelig folketællingerne og kirkebøgerne, men kirkebøgerne er jo 
på grund af 50 og 75 års fredsregler kun tilgængelige i en del af århundredet. 
Nogle af folketællingerne er indiceret, så der kan søges på dem, hvilket 
naturligvis er en stor fordel, men det er langt fra dem alle. Søgning via Family 
search kan være en god ide.

Folkeregistre

I København, hvor de tidligere havde Politiets registerblade, blev der i 
1923-1924 indført folkeregisterkort på alle indbyggere, og i 1924 blev det ved 
lob bestemt, at det skulle landets øvrige kommuner også føre.

Udfordringen med disse kort er, at nogen af dem findes ude i kommunerne, 
mens andre er afleveret til Rigsarkivet, og nogen er blevet væk. En anden 
udfordring er, at det typisk koster 75 kr. at få en oplysning herfra, og at den 
kun omfatter personen og den adresse, vedkommende boede på.

CPR registret

Blev indført i 1970, og kan være en vældig god hjælp, men der er begrænset 
adgang, og det koster typisk også 75 kr. at få en information.

Aviser, vejvisere o.l.

Via mediestream er der adgang til 35 mio avissider, men nogle af dem er dog 
ikke gratis. På biblioteker og lokalarkiver er der dog typisk adgang gratis.

Omkring 1900 blev der trykt en række vejvisere i mange kommuner ligesom 
der også var kommunale skattelister.

Google og sociale medier

Man kan også være heldig at støve noget op på Google, og somme tider kan 
det være hensigtsmæssigt at søge om optagelse i lokale facebook grupper, 
som arbejder med slægtsforskning.



Per viste eksempler på nogle af de succes’er han havde haft, men gjorde 
opmærksom på, at de kunne tage rigtig lang tid, og at der også var projekter, 
som endte resultatløse.

Under alle omstændigheder var det en meget underholdende aften, og den var
særdeles velbesøgt.

Referat ved Anders Mehlsen


