Kilder
For at komme i gang med at slægtsforske, er det helt nødvendigt, at man har
adgang til en række kilder.
Det er brugen af disse kilder, der tilsammen skal være med til at kortlægge
dine aner og derfor er det helt essentielt, at det er kilder, som er valide og som
er til at stole på.
Nogle gange kan det dog være nødvendigt at tage udgangspunkt i mindre
valide kilder, for at finde frem til nogle af de oplysninger, som man har behov
for, for at komme videre i slægtsforskningen. Det kan nogle gang være helt
små spor og hints, der gør, at man kommer videre. Derfor er det vigtigt, at
man ikke på forhånd er lukket overfor brugen af bestemte kilder.
Hvis man ikke lige ved, hvordan man komme i gang med slægtsforskningen, er
det en god idé, at skrive alle de oplysninger ned, som man allerede kender til i
forvejen. Dette kan være alle oplysninger om den nærmeste familie - Hvor
stammede de fra, navne, fødselsdage, søskende o.s.v. Derefter skal du gå i
gang med at udspørge de ældste medlemmer af familien.
De har ofte en lang række oplysninger, som man ikke kendte til i forvejen og
som kan være nogle af de afgørende skridt til at komme videre i
slægtsforskningen.
Det er aldrig for tidligt at komme i gang, og jo før jo bedre - Jo flere ældre er
der tilbage og jo mere kan de huske. På baggrund af dette vil man komme
frem til en liste med navne, og derfra har man et godt udgangspunkt til at
komme i gang med at forske i slægterne.
En af de helt uundværlige hjemmesider til slægtsforskning er slægt og data.
Her starter rigtig mange deres slægtsforskning og med god grund. Der findes
nemlig blandt andet en oversigt, som er delt op efter amter, herreder og sogne
og derunder kan man se, hvilke informationer der er tastet ind, og som man
kan slå op i.
Det drejer sig om forskellige folketællinger, skifteprotokoller, kirkebøger og
tingbøger. Så er det eller bare om at komme i gang med at forske. Hvis man
skulle køre fast, hvilket man helt sikkert kommer til på et eller andet tidspunkt,
har de et utroligt godt forum, hvor man kan spørge om alt indenfor
slægtsforskning og man vil ret hurtigt få et svar.
Der er adskillige indlæg i det forum hver eneste dag.
En anden rigtig god side, som man ikke kan undvære, er Dansk Demografisk
Database, eller DDD. Her kan man bl.a. slå op i folketællinger helt tilbage til
1787. Det er selvfølgelig ikke alt, der er tastet ind endnu og derfor er det ikke
sikkert, at man kan finde det, man søger, men der er trods alt tastet en hel del
ind. Under alle omstændigheder, vil man kunne finde en hel del oplysninger,
som man ikke umiddelbart vil kunne finde andre steder, som bl.a. oplysninger

om hvor mange der var i husstanden og enkelte oplysninger om, hvad de
lavede.
Desuden kan man slå op i udvandrerdatabasen, hvis man skulle have
slægtninge, der emigrerede til eksempelvis USA.
Derudover er der Mormonernes hjemmeside Familysearch, hvor man
ligeledes kan søge på flere kriterier, og se om man kan finde den person, som
man leder efter. Siden har ry for ikke at være 100 % valid, så det kan være en
god idé at kontrollere de fundne oplysninger, eksempelvis ved et opslag i
kirkebøgerne.
Skulle man derudover være i tvivl om, hvordan og hvorledes det hele foregår,
så søg lidt på nettet. Du vil hurtigt finde ud af, at slægtsforskning, er en
hobby, der optager rigtig mange danskere. Og de fleste er meget villige til, at
dele ud af deres erfaringer og oplysninger. Og inden man ved af det, er man i
familie med flere af de øvrige slægtsforskere og jo mere spændende er det
pludseligt.
Kirkebøger:
I 1645-1646 blev det ved Christian d. 4 besluttet, at der skulle føres
kirkebøger. Disse kirkebøger er i dag en af de allervigtigste kilder for
slægtsforskere rundt i landet.
De indeholder adskillige helt essentielle oplysninger, der kan være med til at
kortlægge slægten. Som udgangspunkt er der ingen slægtsforskere, som helt
slipper for på et eller andet tidspunkt at skulle ned og rode i kirkebøgerne, for
at finde de oplysninger, som de mangler.
Heldigvis er det i dag blevet en hel del lettere, da kirkebøgerne ligger offentligt
tilgængelige på nettet og dermed kan læses hjemmefra.
Man kan desværre være uheldig, at der er mangler i nogle af kirkebøgerne.
Dette kan skyldes brande, fugtskader, skadedyr eller andre skader og dermed
er oplysninger ganske enkelt gået tabt. Der er ikke noget at gøre.
For overhovedet at kunne bruge kirkebøgerne, har du behov for at vide,
hvilket sogn og amt det drejer sig om. Desuden skal du vide ca. hvornår
fødslen, vielsen, begravelsen eller andet fandt sted. Sidst men ikke mindst,
skal du vide mest muligt om personens navn, for at kunne fastslå, om det er
den rigtige person, du har fat på.
Heller ikke tilbage i tiden var det ualmindeligt, at der var mange, der havde
samme navn. Og mere almindeligt var det indenfor den samme familie.
Det kan til tider være svært at tyde kirkebøgerne, da det ikke var alle præster,
der havde en lige god håndskrift. Desuden kan gotiske bogstaver i sig selv
være svære at tyde - dog finde der kurser for dette, hvilket kan findes på
nettet. Derudover er der flere slægtsforskere, som har brugt tid på at
renskrive kirkebøgerne i digital form.
De digitale indscanninger af kirkebøgerne kan findes online på arkivalier
online.

Folketællinger
En anden meget vigtig kilde i slægtsforskningen er folketællingerne, som blev
lavet med jævne mellemrum helt op til 1970. Det var en ganske enkel tælling,
hvor all medlemmerne af den enkelte husstand blev listet op.
Ligesom kirkebøgerne findes folketællingerne i dag i digital form, hvor du i ro
og mag kan sidde hjemmefra og undersøge nærmere om de enkelte aner og
deres familieforhold. Folketællingerne indeholder desværre en del fejl og
oplysninger bør derfor kontrolleres eventuelt i kirkebøgerne. Nogle af de mest
kendte fejl, er at navne ikke er stavet rigtigt, der er opgivet forkert alder på
hustandens medlemmer, stednavne kan være stavet på forskellige måder samt
nogle andre fejl.
De digitale indscanninger af folketællingerne kan findes online på arkivalier
online.

