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Disposition

Indledning om aftenens foredrag og emne

De traditionelle tiltag, når anerne er forsvundet

De rigtige venner – rigtige flyttekilder, ultrakort oversigt

Alt det mellem linjerne  - også vores rigtige venner?

Lidt systematik

Afslutning



Indledning om aftenens foredrag og emne

Slægtsforskere lever af at have styr på deres aner

Hvordan bliver vi bedre rustet til at…



I aften IKKE i alle sammenhænge – kun flytninger!

Ikke nærmere definition af hvornår der er tale 
om en flytning – hvor længe etc.

Ikke om drivkræfter bag flytninger etc.

Kongeriget – ikke de sønderjyske landsdele

Indenrigs – altså ikke flytninger til/fra udlandet

Ingen patentløsninger



Derimod

1. Meget konkret

Når vores aner forsvinder for os

2. Når vi ”bare” gerne vil uddybe kendskabet til vores aners
færden

Det er kun 2., vi selv vælger



Den brudte livscyklus, opdelt efter 
FOLKETÆLLINGSÅR

Og ikke efter anernes 
reelle liv

Det er IKKE FLYTNINGEN, der er 
fokus på

Derimod det, at der ”mangler” 
en folketællingsregistrering



Fordi vi har fokus på 
FOLKETÆLLINGSÅR 
bliver vi tit snydt



MEN:

Født i Nors

Efter konfirmationen i 
Nors 1838 flytter hun 
1839 til Nørhå sogn

1839 flytter hun tilbage 
til Nors sogn

16 år gammel



Hans Andersen Christensen, født 1796 i 
Brahetrolleborg sogn, Salling herred, Svendborg amt

Lægdsrullerne registrer følgende flytninger:
1796-1808: Brahetrolleborg sogn
1808-1809: Krarup sogn
1809-1814: Brahetrolleborg sogn
1814-1821: Krarup sogn
1821-1823: Ryslinge sogn
1823-1825: Ringe sogn
1825-1838: Sørup sogn
1838-1842: Tved sogn



De traditionelle tiltag, 
når anerne er forsvundet



Faddere

Forlovere

Nabosogne

Kildeudsagn fra tilsvarende 
kilde,- anden folketælling



Logistikken?

Hvordan styrer I det?

OG



Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 
20. september 1842



Skifte-
Indkaldelser

Mortifications-
Stævninger



De rigtige venner – en 
ultra kort oversigt



Verden efter 1924



Folkeregistre 1924ff

CPR registret  1968 1/4

En fuldstændig kilde hvis formål 
det er at registrere personers 
ankomst/afgange/flytning

Direkte 
flyttekilder



Folkeregistre fra 1924

Hovedregistret

De der er 
bosiddende i 
kommunen, sorteret 
efter bopæl
med alfabetisk 
register

Afgangsregistret

De der IKKE er 
bosiddende i 
kommunen

NB: Adgang!



Verden før 1924



Før 1924

F.eks. erhverv, livssituation etc., etc.

De flyttekilder, vi ønsker at bruge, skal være relevante

”Knyttet” til ane på en relevant (saglig) måde



Folketællingerne 
til og med 1860

Folketællingerne 
fra og med 1870

Faktisk tilstedeværende

Hjemmehørende



42 G 133

Lægdsruller



Til- og afgangslister

I kirkebøgerne

1812-54

1812-75

Ikke København



Mange tror….

At 1854 og 1875 – så er de slut

MEN det er det ikke



Tyendeprotokol

Hillerød 
Byfoged 1890ff

1854-1921

1875-1921



Bestilling - Rigsarkivet



Allervigtigste i 
retsbetjent-

arkiverne



Politiforvaltning

= Retsbetjentens opgaver som udøvende magt/politimyndighed

Afdeling 
G



Vandrebøger

Krav 1828 for de 
rejsende 
håndværkersvende



Opholdsbøger

1875 for udlændinge der ønskede ophold i Danmark



Alt det mellem 
linjerne  - også 
vores venner?



HUSK

De kilder, der forsøges, skal relateres til anens konkrete 
situation på det tidspunkt, der er aktuelt

Smedesvend
Modtager 

fattighjælp



Opdeling af kilder

Her sker noget kilder

De lange linjer

Supplere i allerede kendte kildegrupper



Her sker noget kilder

Ansøgninger om

Forandringer

Skifter

På pension

Etc., etc.



CV afgives/kræves, når man skal 
søge optagelse i et eller andet



Forside af sa.dk





Arkivalier Online



28 forskellige kategorier



De første 8 kategorier……



Rockstrohs
kartotek

Passage gennem 
Københavns porte

1663-69 og 1671

Vagterne indsendte daglig portsedler til 
kommandantens kontor

Ca. 35.000 registreringer





Borgerskaber - officiel 
tilladelse til at udøve 
erhverv i en købstad

Borgerskabsprotokoller

Rådstueprotokoller

Næsten altid alfabetiske navneregistre



Fæstebreve



45

Fæstebreve

• Frd. 1719 påbyder, at fæstebreve 
skal udfærdiges i to eksemplarer 

OG
• fæsteprotokoller



Hvad skal fæstebrevet indeholde?

Udsteder og modtager af fæstebrevet

Fæstestedets beliggenhed

Jordtilliggende angivet i tdr. htk. korn

Forrige fæster og evt. slægtskab med ny 
fæster

Angivelse af landgilde og hoveri

Øvrige betingelser



Xxx steder og fæster til ungkarl Iver 
Christensen af Glumsøe

Den i Reierup Bye - Bavelse sogn under 
Bavelse Gods i Præstø amt beliggende 
Gaard No 4

Som hidtil har været beboet af afdøde 
Frantz Andersen, hvis Enke han ægter

Hvilken Gaard med tilliggende Jordlod, 
der staaer for Hartkorn, Ager og Eng 7 
Tdr., 1 Skp., 2 Fjerdingkar

Bemedlte Iver Christensen sin LiivsTiid
maa bruge og i Fæste beholde, paa
følgende Vilkaar



Laugsarkiver



1797 d 11. August haver 
Jens Sørensen Bodholdt i 
Roskilde som borger og 
Sadelmager i benævnte 
Sted begieret at indlemmes 
i vort Laug som tilkiøpt
Mester, hvilket wi hannem
efter kongelige Rescript
under 6. nov. 1747 icke kan 
negte hannem, saa at han 
som tilkiøpt Mester kan 
holde Svend, antage Drenge 
i leren, lade samme ind- og 
udskrive i vores Laugs
protokol som skall ansees
som de i en af vore 
verksteder lert haude saa
lenge han Aarligen betaller
sine Tiede Penge alt det 
efter hannem udstedte 
Mester Brev



Sygekasser



1800: Far og mor fødes

1825: Far og mor får børn

1875: Far og mor dør

Skifter

Børn flytter ud i verden – men hvor

Skiftet efter Far og mor: 
Der samles op/status



Efter dødsfaldet i 1875 
skal boet deles

”Skiftet efter afdøde Gaardmand Rasmus Hansen
En datter NN gift med Landsoldat JJ I SIERSLØV
En søn ZZ Gaardmand i MAGLEBY”



Fra Pastorats arkiverne



Ansøgninger om 
embeder



Kommunearkiv:
Protokol over til- og fraflytning

Købelev kommune



Bestilling i Daisy

?



Oftest under skattevæsen





Tirsted sogn



Flytninger fra 
skattearkivalier



Ekstraskatten 
1762



Pas på:

Hvorfor er det, de afgår - ikke nødvendigvis fordi 
personerne er flyttet



Ringsted Købstads kommune

Skattevæsenet

Fortegnelse over fraflyttede 1919 - 1924

Landpostbud C.O. Bahn fra 
Ringsted Mark til Næstved, 
Roarsvej 3aII



De lange linjer



Arkivalier i forbindelse med 
løbende udbetaling

Pensionskasser



Amtsstuer

• Amtsskriver

• Amtsforvaltere

• Skattebøger

• Hovedbøger

• Nedlægges 1973





Afgrænse og 
sammenligne



Holsteinborg gods
Ekstraskatten 1762

Sammenligne kilder

Rækkefølge

Stilling

Lokalitet

Identifikation

Arbejde med kilderne



70

Jordebøger

• Fortegnelse over jordegods 
tilhørende én og samme ejer 
(person, institution eller lignende)



71

Vanskelighed

Eftersom en lokalitet sagtens 
kan være ”ejet” af flere 

godsejere

Der eksisterer en 
enhedsproblematik



72

Folketælling 1834
Jordebog 1832



Følge 
sammenhæng 

og opnå 
afgrænsning



1810

1825

Bemærk: Start-ophør skal forklares



75

Godsregnskaber

• Et regnskab godsforvalteren 
aflægger for godsets ejer

• Godsets drift – bøndernes forhold
- detaljer

• Ofte delt op i regnskaber/konti for 
godsets enkelte produktionsgrene



Præcisering af flyttetidspunkt i 
lægdsrulle ud fra lister over 

flyttebeviser



Indberetninger



Amtsarkiver



Københavnske lægdsruller



Lægdsruller fra København



Navneregister til 
tilgangslisterne





Tilgang C 
1853, C96



Udskrivningsdistriktets rulle



Valdemar Christian Vilhelm Hansen, født 2/10 1890



Fra 1845 skulle krigskommissæren udføre 
lægdsmandens opgaver i København

Lægdsmand

Krigskommissær

Generalkrigskommissær

Lægdsforstander



Valdemar Christian Vilhelm Hansen, født 2/10 1890

Valdemarsgade 2, 4 sal
29/1 1913 Tordenskjoldsgade 34
25/10 1913: Herluf Trollesgade 25
8/9 1914: do
30/1 1915 Amaliegade 25
10/5 1915: Herluf Trollesgade 25, 2 sal



Adresse pr. 1/5 1915



Københavns Politis Registerblade



LAND

LOKAL



Kystpolitiet

Oprettet 1817

Kysten langs Øresund/helt ned mod Køge

Skærpet opsyn

Hovedkystpolitidistrikter

Med underopdelinger



Også i retsbetjentarkiverne

Listeprotokoller

Fortegnelser over både, disses ejere og 
mandskab med signalement over hver 
enkelt person samt angivelse af alder og 
fødested

Anmeldelsesprotokoller

Anmeldte rejsende, tjenestetyende mv.
Navn, næringsvej, legitimation, 
ankomstdato, sidste opholdssted, 
afrejsedato, rejsemål



Beboerruller



1805

1825

1851

Beboerruller


