
Kommentarer til levnedsbeskrivelse for ane nr. 29. 

Super flot, imponerende levnedsbeskrivelse. Og jeg elsker billederne, især det, hvor Else Kathrine 

står sammen med sin bedstefader. Det er skønt, når familien har gemt billeder eller det lykkes at 

finde dem. 

Du nævner, at du har fået oplysninger fra Else Kathrines barn eller var det barnebarn, men sagde 

han noget om, hvordan hun var som person? Sød og bild, eller barsk og kontant? 

Forlyder der noget om, hvorfor de kun fik ét barn? 

Læg mærke til, at den viste dødsattest er fra 1977, og derfor angives kommunen til Hadsund 

Kommune. I 1931, da hun døde, må det have været Skelund sognekommune. 

 

 

Kommentarer til Leif Christensens oplæg. 

Lægdsrulle 

Han er født i 1840, og derfor vil han som bondefødt mandkjøn straks være optaget i lægdsrullen. 

Han vil blive slettet i 1849, idet man dette år gik over til først at optage drengene, når de var 

blevet konfirmeret, dog skulle de være mindst 14 år. Han skal have aftjent værnepligt i 1865, så 

han kan næppe være slettet af lægdsrullen før dette år.  

Hvis han i 1865 bor i Torup sogn, kan du begynde med lægdsrullerne fra dette sogn og så arbejde 

dig tilbage til første optagelse. Du må gå alle tilgangsrullerne igennem fra 1865 og tilbage. Der kan 

være en sidste hovedrulle nogle år før 1865, og længere tilbage end den behøver du sikkert ikke 

gå. 

Flytninger noteret i KB 

Du kan også prøve at spore hans flytninger fra konfirmationen og frem ved hjælp af til- og 

afgangslisterne i kirkebøgerne. Begynd i Torup sogn og arbejd dig tilbage. 

Politirapport ved dødsulykke 

Ved død ved ulykkelig hændelse, dvs. selvmord eller egentlig ulykke, findes en politirapport der, 

hvor ulykken skete eller liget blev fundet. Jeg ville forsøge mig med Arkivskaber: Hellum 

Herredsret, og det er som regel i Arkivserien: fogedprotokollen rapporterne findes fra 1845 og 

frem. Er rapporten ikke der, prøver man Arkivserien: politiprotokollen. 

Skifte 

Der må også være afholdt skifte efter ham eller i det mindste en dødsanmeldelse med oplysning 

om begravelsesudlæg. Skifter fra Nørrejylland spores i DAISY: 

arkivserie: m-film, 

vælg Nørrejylland skiftearkivalier. Disse er desværre endnu ikke indholdsbeskrevet, men de grå 

ringbind på filmlæsesalen oplyser film-nummeret. Derefter finder man filmen i DAISY og bestiller 

den, idet skifterne står fremme indtil ca. 1850. 

 

 


