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Introduktion til sæsonen 

Det er min tanke, at I i løbet af denne sæson skal samle oplysninger, primært om ét anepar, så I sidst på 
sæsonen kan skrive en levnedsbeskrivelse eller beretning for dette anepar. 

Materialet til undervisningen lægger jeg på min hjemmeside, hvor I kan finde dem under: 

www.dannebrog.biz => Holdenes sider med undervisningsmateriale, og under holdets navn, vil I 
efterhånden kunne finde det materiale, som uddeles. Jeg vil lægge dem på efter hver undervisningsgang. 

At begynde på levnedsbeskrivelse 

Det er en god forberedelse at nedfælde de oplysninger man har – på en lidt systematisk måde. 

Lav en tids-oversigt, hvor du noteret årstal og begivenhed. Det kan være de kilder, du har været i (både med 
positivt eller negativt resultat) eller ting, du kan regne ud, f.eks. flytninger. Også notater om erhverv må 
med. Det er en god idé at sætte kilde på, så er det nemt at kontrollere senere. 

Det kan f.eks. se ud som følger: 

Ane 54: Hans Christian Dreier (1813-1890), 

gift 1837 med Caroline Kirstine Jantzen (1808-1897). 

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde 

1813 Født Svendborg Svendborg Vor Frue KB  

1828 Konfirmation Svendborg Svendborg Vor Frue KB  

før 1834 kommet i slagterlære i Svendborg FKT 1834  

1834 FKT Svendborg FKT 1840 Svendborg  

før 1837 flyttet til Kbh  FKT 1834 og 1840  

1837 kgl. bevilling til vielse på 
sengen 

Kbh vielsen 1837, hvor der 
står, at de er blevet gift 
’på sengen formedelst 
sygdom’. 

 

1837 gift Kbhvn, i 
hjemmet 

Kbhvn, Trinitatis KB  

1839 Datter født i Trinitatis 
sogn 

Kbhvn, Trinitatis 
S 

Kbhvn, Trinitatis S, 
opslag 204 

 

1839-
1840 

flyttet fra Trinitatis sogn 
til Holmens sogn 

Kbhvn Kbhvn, datters fødsel i 
Trinitatis KB og datters 
dåb i Holmens KB 

 

1840 Datter døbt i Holmens 
kirke 

Kbhvn Kbhvn, Holmens KB 
opslag 318 

 

før 1840 blevet snedkersvend i Kbh FKT 1840  

1840 FKT Svendborg FKT 1840 Svendborg  

1840-
1845 

flyttet fra Kbh til 
Svendborg 

 FKT 1840 og 1845 Pasprotokoller Kbhvn 
og Svendborg 

1840-
1845 

læst borgerskab som 
snedkermester / 
slagtermester 

Svendborg  Svendborg 
Borgerskabsprotokol 

1845 bor hos svigerfældrene, 
Kyseborgstrædet 3, 
Svendborg 

Svendborg FKT 1845 Svendborg  

1845-
1850 

køb af hus Torvet, 
Svendborg 

 Realregister for 
Svendborg by, Mnr. 
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1850 bor på Torvet Svendborg FKT 1850 Svendborg, 
Torvet nr. 335 

 

1860 bor på Torvet Svendborg FKT 1860 Svendborg, 
Torvet nr. 335 

 

o.s.v. 

Ud fra sådan en liste er det nemmere at overskue oplysningerne, og at finde nye ting, man kan lede efter. Du 
skal ikke tage det så tungt, om du får alle forskningsmuligheder med fra begyndelsen. Det vil vi arbejde på 
efterhånden. Listen er kun et redskab. 

I må meget gerne sende dem til mig pr. e-mail, til: dannebrog@dk-yeoman.dk.  Husk at anføre, hvilket hold I 
går på. 

I er selvfølgelig også velkomne til at spørge på må og få rundt i emner, ligesom I plejer. 

Du kan også skrive generelle spørgsmål, f.eks. Hvordan boede de mon i 1845? Hvordan så huset mon ud? 
etc. Også ting, der kan undersøges på biblioteket, brug f.eks. www.kb.dk (Det Kgl. Biblioteks hjemmeside) 
og www.bibliotek.dk (folkebibliotekernes hjemmeside). 

Efterhånden vil man så skifte punkterne ud med de oplysninger, der var spændende under hvert punkt – og 
supplere det med billedmateriale, så man til sidst ender med en egentlig, fortællende levnedsbeskrivelse. 

Billeder kan f.eks. findes på lokalarkiverne, Det Kgl. Bibliotek (www.kb.dk => Materialer => Billeder og 
foto), www.danskebilleder.dk og www.odensebilleder.dk – søg også med www.google.dk.  

Gode råd: 

• Vælg helst et anepar, der boede på Fyn, 

• Vælg et anepar, hvor begge ægtefæller døde for mindst 75 år siden; dette er ikke et krav, men praktisk, 
fordi alle arkivalier er tilgængelige efter 75 år. 

God jagt ønsker 

Ulrich 


