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Ungt kød

på slægten



Disposition

• Indledende overvejelser

• Formålet med foredraget – helt overordnet 
og om reglerne for tilgængelighed

• Hvad handler foredraget om?

• Forskelle mellem ungt og gammelt kød



Disposition

Man kan virkelig komme langt, hvis 
man vil

Slutning

Eksempler



Et foredrag med masser af 
praktiske eksempler

Men også med en hel del 
”teori”



Nærmest på rygmarven 

- kigge bagud



Ja det ligger nærmest i vores DNA



Formålet med 
foredraget – helt 
overordnet og om 

reglerne for 
tilgængelighed



Det jeg skal prøve

Jo ældre - men

Ændre jeres DNA



Og kigge frem mod nutiden

Mod DET 
UNGE KØD



Definition

Ungt kød strækker sig 
fra ca. 1900

Og frem til det ikke er 
tilgængeligt mere

Afhænger af hvilke 
arkivalier, I gerne 
vil se



Adgang til 
arkivalier



Brug arkivet Bestil Arkivalier

Tilgængelighedsfrister 
på Arkivalier



Hvad handler 
foredraget om?



Forklarer om, hvordan man arbejder 
med det unge kød på slægten

Det vil sige:

Om at finde

Om at opspore 
kilderne

Om at registrere de oplysninger, I 
finder

Om at gøre brug af (formidle) de 
oplysninger vi finder

Om at finde

Om at opspore 
kilderne

Om at registrere de oplysninger, I 
finder

Om at gøre brug af (formidle) de 
oplysninger vi finder



Forudsætningen

At historien er universel

Om at finde

Den sunde fornuft



Kildematerialet



De kilder vi typisk betjener 
os af, bliver ikke bedre til 

at ”gøre opmærksom på 
noget”, selv om de er nyere



Foredraget kommer  således 
til helt snævert at handle 
om:

De særlige udfordringer, der er ved at 
skulle fylde kød på slægten for tiden 
efter 1900



Det sædvanlige parløb 
mellem skelet og kød

Foregår sjældent

Vi har styr på de nye aner

Forskel 1



Vi mister noget inspiration

Vi kan blive ført på afveje af familietradition 
og overleveringer

Vi må gå direkte i gang med at bruge vores 
sunde fornuft



Strygejern
Har tilhørt Maja Christine 
Petersen
1890-1980

Briller
Har tilhørt Maren 
Kirstine Nielsen
1871-1948



Småtryks-samlingen på Det 
kongelige Bibliotek



Hovedparten af arkivalier 
er

ADMINISTRATIVE
arkivalier

Det er der ikke så 
meget nyt i

Men ofte er vi slet 
ikke klar over, at vi 
arbejder med 
administrative 
arkivalier

Forskel 3:



Arkivalier 
vedrørende 

skattebetaling

Ligning Betaling 
med 

justering

Revidering

Skattekildernes information fordrer i de 
fleste tilfælde en forståelse for kildens 

konkrete administrative sammenhæng

5 7 3



Kildeudsagn

SÅDAN

Kildeudsagn

HVORFOR?



Forskel 4

Det administrative apparat er ofte i 
flere niveauer

AMTSLÆGEKREDSE

LÆGEKREDSE



Forskel 5:

Navnelovgivningen 
1904

Underøvrighederne

Overøvrighederne

Ministeriet



Oversigt over Danmarks adm. 
inddeling 1945

Skyld og 
Vurderingskredsen



Hvordan i al verden kom jeg lige på 
Indenrigsministeriets 2. ekspeditionskontor?

Hof- og 
Statskalenderen

Tysksproget udgave 
siden 1734

Dansksproget udgave 
siden 1800

2014 sidste udgave i 
bogform



Værnepligt skift i 
administration



Hvad består et arkiv af?



Noget der 
ankommer

Kopi af 
noget der 
afsendes

Internt 
materiale

Internt 
materiale



Det der 
kommer ind 
registreres 
typisk i

JOURNALEN

Det der 
sendes af 
sted 
kopieres 
typisk i KOPIBOGEN

Dertil 
kommer SAGEN



Eksempler med kørekort



Eksempel fra Korsør



Grethe



Frederiksborg amt Københavns amt

Hillerød Politi Mødrehjælpen

Karl og Laura



Eksempel med Folkeregisterkort



Alsø Andelsmejeri

Andelsprotokol 1899-1915

Her:
Opgørelsen over 
leverancer fra
Knud Andersens 
Enke 1900ff



Eksempel med borgerligt 
personregister



Eksempel med
Tobaksspinderne i Aalborg



Eksempel med 
ejendomsvurderinger –
tilgængelige altid



Eksempel Thisted sygehus



Eksempel med dødsattest



Eksempel fra
nyere kommunalt arkiv



Hjælpekasse Køge købstadskommune



Helsinge Postkontor

Kort over landpostruter, 
ca. 1907



Ministerier

Amter

Kommuner

Amtsråd



Vores aner 
får post


