
Kære Ulrich. 

 

Så tror jeg, at jeg har fået sammenstillet en rimelig LB for mine oldeforældre (nr. 8+9 fra min Anetavle) - 

min farfars forældre - vedhæftet i pdf-format. Så håber jeg, du kan skrive dine eventuelle kommentarer i en 

anden fil. Eller vil du hellere have filen i Word-format, så du kan skrive dine kommentarer i det program i 

margenen?? 

 

Så er der lige et par spørgsmål: Vaccineret! Betyder det en egentlig vaccination imod en sygdom? I så fald 

hvilken el. hvilke? Eller er det en betegnelse for en "religiøs" handling, da det er nævnt i kirkebøgerne?? 

 

Udtrykket "dåbens publikation" er det selve dåben, eller er det "kun" bekendtgørelse / registrering af en 

dåb, der enten kan være hjemmedåb eller kirkedåb?? 

 

Nok for nu - god weekend - vi ses tirsdag! 

 

Venlige hilsner fra 

 

Else Marie Johansen 

 

Ulrichs kommentarer:  

Vaccination er vaccination med kokoppe-puds mod børnekopper. Det var en forudsætning for at komme i 

skole, blive konfirmeret og for at blive gift, at man var vaccineret. Det er derfor, vacc. dato og lægens navn 

astandselig nævnes som dokumentation på, at vacc. havde fundet sted. 

Dåbens publikation dækker, at barnet fremstilles i kirken efter forudgående hjemmedåb. Vi regner 

publikationsdatoen for dåbsdato, altså den, der skal noteres i f.eks. slægtsprogrammet. Jeg tror nok, kirken 

nu om dage regner hjemmedåbsdatoen for dåbsdato, så der er en uoverensstemmelse. 

 

Jeg vil foreslå dig, at kaste dig over lægdsrullerne for at følge hans flytninger. Begynd med den første 

hovedrulle, efter han blev født, dvs. den første hovedrulle efter 1817, idet alle værnepligtige i lægdet skal 

være nævnt i denne rulle. Hvis der står en flyttemeddelelse i form af f.eks.: 34-P-17, så betyder den, at han i 

år P er flyttet til lægd 34, hvor han så fik løbenummer 17. – Står der ikke sådan en flyttemeddelelse, så 

findes han også i næste hovedrulle 3 eller 4 år senere, og du finder så den. Idet hans nye løbenummer i den 

første rulle vil være hans gamle løbenummer i næste rulle. 

 

Prøv konfirmationer i Sinding sogn. Han kan jo være flyttet med forældrene dertil, konfirmeret i 1831 og 

derefter, men før 1834, være kommet ud at tjene andet steds. 

 

Han bliver før 1845 væver og husmand i Lemming. Prøv at finde huset i brandforsikringsprotokollerne. Jeg 

lægger en notepå holdet side  op om dem. 

 

Oplysninger om huset finder du i realregisteret. Dem har vi som regel på film, fortegnelsen findes i film-

læsesalen og hedder ”tinglysning”. Realregisteret har et blad (et opslag) for hver ejendom. Bladet henviser 

med dato og protokonummer og foliotal til de for ejendommen tinglyste dokumenter. 

 



Skifter / dødsanmeldelser har vi ofte på film, fortegnelse findes i gråt ringbind under de reserverede film på 

filmlæsesalen. Man finder deri filmnummeret (det er ringbind 4a + 4b: Skifter), og derefter bestilles filmen i 

DAISY: Arkivserie: m-film. Du vælger den arkivserie, der hedder noget med Nørrejylland og sikkert 

retsbetjente eller skifter. Find filmnummeret og bestil filmen. Jeg hjælper gerne med at bestille filmene. 

 


