
Slægtsforskning

uden 

kirkebøger og folketællinger



Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger

er det = ?



Disposition

Hvad handler aftenens foredrag om?

Hvad karakteriserer det at arbejde uden
kirkebøger og folketællinger?

Hvordan gør man?

Kilder, eksempler

Afslutning



Hvad handler aftenens foredrag om?



Hans Larsen

Dør 1700 
i en alder 
af 70 år

Bevaret fra 
1680

HVORDAN FINDER VI HANS’ 
FORÆLDRE???



Hvad karakteriserer det at 
arbejde uden kirkebøger og 

folketællinger?
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For at forstå det 

anderledes, må vi forstå 

det NORMALE



Hans Sørensen
Født 1874

Identificeret i 
kirkebogen for Boeslunde 
sogn

Videre til 
FOLKETÆLLINGEN 
1870 (1880)

Overblik Fødested for Hans’ 
forældre



Folketællingen fortæller, 
at begge forældre er født 
i Vemmelev sogn,
Begge er 24 år, det vil 
sige født ca.1846

Søren Nielsen Else Madsdatter

I Vemmelev sogns kirkebog er SØREN DER IKKE
Men ELSE ER DER



Vi er hele tiden 
blandt GODE 
venner



Enkel, forståelig 
systematik

Passer perfekt i vores afsæt i sognet som enhed

Og gode venner kan man altid regne med

Kilderne er forudsigelige



KILDERNE

Vi får det, vi har brug for

Bredere kombination som ”skal passe” /hele familier

Vi får oplysninger om fødesteder og slægtsrelationer

Vi søger efter informationen på det tidspunkt, hvor 
begivenheden rent faktisk foregår

Vi finder typisk vores svar i én kilde

ARBEJDSMETODE

Det var forudsigeligt



Og hvad der er meget, meget 
vigtigt:



OG: Det negative svar om Søren 
tillader os at gå videre til en 

anden geografisk enhed.
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Folketællinger 
og Kirkebøger:

Enheden er 
SOGNET

Karakteriseret 
ved at de er 
fuldstændige 
kilder for den 
enhed de 
registrerer



Men hvad nu hvis?

Hans Sørensen var født ca. 1774 

og vi IKKE havde hverken 
Folketællinger eller Kirkebøger



Kilderne er IKKE 
forudsigelige



Jeg har en ane født 1832

Jeg finder en 
kirkebog fra 1832



Jeg har en ane fra
ca. 1681

Det eneste jeg kan 
finde er et mandtal 
fra 1695



Vi får ikke, det vi har brug for

Vi får meget let et usikkert svar

Vi arbejder primært med enkelt-personer

Vi får IKKE relevante oplysninger om slægtsrelationer

Vi får IKKE oplysninger om fødesteder

Vi får IKKE informationen på det tidspunkt, hvor 
begivenheden rent faktisk foregår

Vi skal typisk stykke vores svar sammen gennem flere kilder

Kilderne er IKKE forudsigelige
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Hvis vi ikke finder noget, kan vi 

IKKE

tillade os at gå videre til en 
anden tilsvarende enhed

OG



22

Enheden i kombination 
med dækningsgraden –
det helt store problem
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I Bjælkerup har 
Gjorslev og 
Universitetet gods

OPSLAG i JORDEBOGEN

Eftersom det her er jordebogen fra Gjorslev 
gods vi ser i, er det altså kun bønder fra 
dette gods vi ser her



Kbhs amt. Bilag 
til Kontributions 
regnskab 1700

Specifikation på de 
Husmænd i Kbhs
amt der har betalt 

Quartalsskat
for aar 1700

Erik Andersen, Taarnby



Vi får at vide, at en person ved navn Erik 
Andersen fra Taarnby betaler Quartalsskat
for år 1700



Lægdsruller

Anderledes – eksempler:



Lægdsruller
Princip før 1788

20 Tdr htk
20 Tdr htk

20 Tdr htk 20 Tdr htk

Stiller en 
soldat



Lægdsruller efter 
1788, princip

Hvis du opfylder 
bestemte kriterier

Ophav
Alder

Skal du som 
udgangspunkt være 

soldat



Hvordan gør man?



Det vi er vant til at 
gøre

Direkte til biddet





Tilsyneladende er der ikke noget





Vær beredt



Vi skal selv finde kilderne

Få det hele serveret



Folketællingen 1787:

Rasmus Rasmussen, bonde, 
62 år gammel
Hustrue
1 datter med uægte barn
2 tjenestefolk

Der må opstilles TIDSLINJER



1787 – 62 år gammel

Født ca. 1725

Tidslinje - voksenFar født ca. 1700

Far svagelig ca. 1760

Fæsteoverdragelse 
/Skøde /afgår ved 
døden



Kronborg amtsstue. Fæsteprotokol 1754-1796

Rasmus Rasmussen fæste den Gaard 
som Faderen Rasmus Nielsen 
formedelst sin og Hustrues Alderdom 
og Svaghed til hannem godvillig 
afstaaed.



Oplysninger om 
slægtsrelationer i kirkebogen 
er ofte i forbindelse med dåb

I meget af det kildemateriale, der er til rådighed UDEN

kirkebøger og folketællinger, forekommer oplysninger om 

slægtsrelationer, når de involverede er voksne

Arbejde                                                Skifte



Det betyder, at vi generelt skal vide mere om 
personernes liv i det hele taget for at kunne 

identificere



• Sandsynligt livsforløb

• Hvornår kan 
vedkommende tænkes at 
flytte hjemmefra 
/Starte for sig selv

• Voksen

• Gammel

Tidslinjer med fastlæggelse af 
tidsrum for



Når der indtræder en 
ændring – en forandring



Karen Christensdatter født 1777

Født
1777

KB

Forældre 
skift

1779 Ca 1810

Forældre født ca. 
1750

Forældre dør 
ca. 1820



Specifikation over 
udstedte 
Fæstebreve, 
Vaaersessionen

Poul Nielsen, fri 
Karl, bevilged
Niels Jørgensens 
fradøde gaard, 
ægter Enken.



Eksempel: Kirkebogen i et sogn bevaret tilbage til 
1778

Hans Nielsen 
født og 
identificeret i 
kb født/døbt 
1780 I kirkebogen får vi 

oplysning om i 
hvert fald Hans 
Nielsens far:

Niels Olsen

Hvordan kommer man videre bagud?



Hans Nielsen født 1780

Niels Olsen født ca. 1750

Niels Olsens kone og 
evt. andre børn og 
måske ældre på aftægt

Skifte efter Niels 
Olsen død fmt
1810 /1820

Sandsynligt livsforløb for 
Niels Olsen i forhold til 
det vi allerede kender



Hvornår er det 
sandsynligt at 
Niels Olsen 
starter for sig 
selv og er 
VOKSEN

Mellem 1775 
og 1810

Det vil i dette 
tidsrum, vi skal 
lede efter kilder 
om 
OVERTAGELSE
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Jordebog 1714
Udskrift af 
Matriklen 1688

Taars sogn, Musse herred, 
Maribo amtTilforn….

= 26 års afstand

Fkt 1801-1834
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Identifikationer

• 1778 
Hartkornsspec

• Hans Madsen

• Ole Michelsen 
Erreboe

• Rasmus Ømand

• Ole Gregersen

• 1788 
Hartkornsspec

• Hans Hiulmand

• Ole Erreboe

• Rasmus Ømand

• Rasmus 
Hemmingsen
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Sammenholde kilder

• Navn 

• Rækkefølge

• Hartkorn

• Nummerering (identifikator)

• Stilling

• Geografi

• Andre supplerende oplysninger
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Eksempler på 
sognehistoriske 
fremstillinger med 
oplysninger om gårde mm
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Opgørelse 
over 
enheder



Fra stor samling 
på Landsarkivet 
i Odense over 
Gårde i Køng 
sogn
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Hvilke krav stiller vi til anebeviset?

Anebeviset

Også et vigtigt perspektiv



Identifikation



Kilder, eksempler
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Oeder
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Oeders
efterretninger 

1771

Sjælland, Københvan, 
Møn og Bornholm

Mandens navn og stand

Næringsvej

Alder

Ægteskabelig stilling

Hustrus alder

Antal af børn
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Her er der 
oplysninger der 
kobler
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Centraladministrationen



Indsendelser af oversigter, jordebøger 
mm bliver et vigtigt vilkår for at finde 

kildemateriale

Godsejer

Lovgivningsinitiativ Overblik

Indsender udskrifter af 
jordebøger mm
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Rentekammeret

• Den materielle forvaltning af 
Danmark

• Landbrugets forhold –
landboreformerne

• 1660-1848 Selvstændigt 
forvaltningsorgan

• 1848ff Finansministeriet mm.
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Hartkornsspecifikationer

• 1778-(87) RTK 313.9-16

• 1788-(94) RTK 313.17-25



Hoved Krigs Portions Jordebog For det 
Tryggeveldisce Regiments Districts

Ryttergods 1719

Rentekammeret



Danske Kancelli



Kilder som følge 
af behov for 

revision



Myndighed

Kontrol

Tilskud – revision

Regnskab – revision

Ønske om at have 
indblik i noget –
rendyrket kontrol



Reviderede regnskaber



Reviderede 
kirkeregnskaber



Amtsstuer

• Amtsskriver

• Amtsforvaltere



Reviderede amts(stue)regnskaber)

Reviderede byfoged regnskaber

Københavnske reviderede 
regnskaber

Etc., etc……
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Kontributionsregnskab
(bidrag)

Hovedregnskabet

Mange ting kan komme ind 
under dette
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Først og fremmest 

Regnskaber for betalte 
matrikel / kornskatter

Årligt helt tilbage fra 
1670 /80
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MANDTALLER

Halsted Klosters 
amt 1700

Mandtal på de 
påbudne
Skattekorn, 
bilag 21
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Regnskab for 
uvisse indtægter

Normalt også en 
del af kontribu-
tionsregnskabet
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Køge Byfoged 1746-1747

Regnskab for uvisse indtægter

Lejermålsbøder

Med attest

Anne HansDt med 
Jens i Fyen

Barnefaderen 
været usporlig

Else 
Nielsdt 
med 
Didrich i 
Siælland
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Ekstraskatter



Forordningen 7/11 1711 om kvæg- og hesteskat

Opremsningerne af de, 
der er undtaget: 
Bønder den gemene 
Almue……
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Ekstraskatterne 
1743 og 1762

Særlig vigtige



Registre på Arkivalier Online

AO-hjælpemidler – registre diverse - Rigsarkivet, 
arkivskabte hjælpemidler
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Matrikler

• 1662

• 1664

• 1680-matrikelekstrakterne

• 1688-landmålingsmatriklen

• Alle i Rentekammeret



Skøder



Alfabetisk navneregister fra 
1738

• Ført på udstederens navn, IKKE på 
modtagerens (dog for skøder og 
fæstebreve, der er tinglyst)



Amtsarkiver



Udvikling fra 
omkring 50 amter i 
1660 til 14 omkring 

1800



Fattigvæsenet



Borgerskaber



J.C.L. Lengnicks
kirkebogsuddrag

Personalhistorisk 
Tidsskrift 1957 –
fortegnelse over sogne, 
hvor Lengnick er primær 
kilde



Himmelev sogn:

Her er Lengnick primær 
kilde frem til 1750



HELD OG LYKKE

Med at åbne den spændende bog med de 
mange kilder

Men??????



Kan det overhovedet lade sig gøre at 
arbejde med slægtsforskning 

uden kirkebøger og folketællinger?



Nogle vil mene, 
at så er ALT 
håb ude – at vi 
aldrig kan 
komme videre

Holdningen i aften

NEJ - alt håb er 

ikke ude
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Det er lidt ligesom 
at komme for sent 
til det sidste S-tog


