
Lilli Kress:

Opg. Anna Marie Poulsdatter.

Vedrørende skolegang, undersøg på www.danpa.dk og www.daisy.sa.dk om der findes materiale fra 
Vejen skole. 

Skifte efter moderens død 1833 findes på film på RA, de står fremme på læsesalen. Hvis faderen 
var selvejer, så er det Malt Herredsret, du skal have fat i, hvis han var fæster, undersøge du ved 
hjælp af Arkivhåndbog Nørrejylland eller www.familysearch.org => Library Catalog => Place 
Search, hvor du skal søge på sognenevnet Vejen – klik Search og vælg derefter Probate Records for 
at se, hvilke godser, der kan være relevante.

Faders død 1843 samme, samt kommunearkivet for Vejen sogn, enten på www.daisy.sa.dk eller 
www.danpa.dk for at undersøge, om der findes fattigvæsensmateriale. Hvis der ikke findes noget 
videre fra Vejen sognekommune i DAISY, så skriv til LAV og forespørg, før du bestiller materialet 
hjem. Du kan også benytte Guiden til LAV, som findes samme reol som Hirsches samlinger i 
vejledningen på RA.

Find også skifte efter A M Poulsdatter; det skal sikkert bestilles hjem, da filmene højst sandsynligt 
findes i magasinet ved Hovedbanegården.

Find familien i alle folketællinger. Søg på www.ddd.dda.dk på f.eks. A%_p__l eller a%_m%_poul 
eller a%_m%_paul eller a%_m%_p_uls samt fødested: Vejen. Det kan også være, at hun er angivet 
som Marie Poulsdatter eller Ane Poulsdatter.

Oplæg vedr. Niels Jensen Vad.

Undersøg på tilsvarende måde skolegang.

Han vil være optaget i lægdsrullen allerede ved fødslen. Begynd med tilgang (eller hovedrulle) 
1833 på LAK.

Ved hjælp af lægdsrullen får du oplysning om, ved hvilken hærenhed han aftjente værnepligt i 1848.

Det er stort set umuligt at undersøge, hvor han arbejdede som daglejer. Kun hvis man er heldig at få 
oplysningen ad omveje, kan den erholdes. Det kunne være ved en fogedrapport, hvis han 
overværede et selvmord eller en arbejdsulykke og derfor var vidne, men det er jo godt nok 
ønsketænkning....

Find skifter efter moderen og hustruen og faderen. Det er sikkert Skodborg Herredsret – filmene 
skal nok bestilles hjem til læsesalen, da det er efter 1850. Du ved allerede fra FKT (som findes i 
publikumsmagasinet på RA), hvilken jurisdiktion, han boede under.

Undersøg, om der er materiale vedrørende børnenes skolegang. Ligesom for A M Poulsdatter.

Find også skiftet efter ham selv. Jeg vil regne med, at det er Frøs Herredsret du skal have fat i.

Hvis han var selvejer, så kan du også benytte skyld- og pantebøgerne fra herredsretten til at 
undersøge køb og salg og låntagning i ejendommen.
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