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Historiske artikler 
Almen og generel interesse for vores Slægtshistorie 
 
Samlet af Leif Christensen 
påbegyndt, den 31. marts 2011 
 

nder arbejdet med vores slægtshistorie med indsamlingen og dokumenta-
tion af alle mulige oplysninger om vores aner, stødte jeg ofte på forhold 

og oplysninger, som jeg ikke kendte så meget til. 

Dette medførte en naturlig nysgerrighed, som førte til, at jeg måtte grave dy-
bere i de almindelige historiske optegnelser, som findes i stor mængde på 
biblioteker og på internettet.  

Det gav mange interessante timers læsning, der for en stor det af tingene, der 
underen mig, blev sat ind i en fornuftig og/eller i hvert fald en forklarende 
sammenhæng, der passede til tid og sted. 

For ikke at glemme de forklaringer og oplysninger, som jeg havde fundet frem, 
og for at yde andre læsere den service at have de samme oplysninger tilgæn-
gelig, hvis de stødte på samme underen, når de læser personbeskrivelserne, 
har jeg skrevet og samlet en lille række af forskellige artikler, der understøtter 
de forskellige personbeskrivelser. 

Artiklerne er samlet i pdf-dokumenter, som det er muligt at læse i Adobe 
Reader, Acrobat eller lignende medie, det kræver blot, at I har Adobe Reader installeret (kan downloades gratis).  

Selv om artiklerne findes på denne webside, som I er inde på her, har jeg dog nedennævnt lavet en fortegnelse over, 
hvad der i øjeblikket findes af dokumenter.  

Det vil med tiden vil blive udbygget. 
 

 

1) Danmarks - befolkning 
                    fra Gyldendal – Den store Danske 

 
2) Danmarks historie før og nu 
          læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøven,  
          udgivet af Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration i 2007   

 
3) De danske efter- og slægtsnavne gennem tiderne 
          af Leif Christensen, den 12. juli 2010 

 
4) De slesvigske Krige 1848 – 1864 
          sammenskrevet af Leif Christensen, den 3. december 2010 

 
5) Død og begravelse i 1800-tallet 
          af Inge Merete Pedersen - undervisningsmateriale 
 
6) Fattiglemmer og Fattigforsorg 
          af Leif Christensen, den 26. oktober 2010 

 
7) Folketælling i Danmark 
          fra Statens Arkiver, Rigsarkivet        

     
8) Gammeldags tidsregning versus ny tidsregning 
       samlet af Leif Christensen, den 9. november 2010 

 
9) Gamle måle- og vægtenheder 
          Fra https://danmarkshistorien.dk 

 
10) Karakterer gennem tiden 

                    samlet af Leif Christensen, den 28. juni 2020 
 
 

U 

Fra Digitale Samlinger 
http://www5.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object209/da/ 
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11) Kirkebøger i Danmark 
          introduktion i kirkebøger og personregistrering fra personregister.dk, 
          Kirkebøger for begyndere af Kathrine Tobiasen, en artikel fra DIS-Danmarks medlemsblad Slægt og Data 
          Vejledende Arkivregistraturer V, Danmarks Kirkebøger fra Rigsarkivet 

 
12) Kongebrev 
          af Leif Christensen, den 14. oktober 2010 

 
13) Koppebekæmpelse 
          samlet af Leif Christensen, den 30. april 2011 
          fra Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet 

 
14) Nygårds Sedler – seddelregistrering af jyske navne 

                    fra Historie-Online uge 40-2010 

 
15) Ordbog for Slægtsforskere 
          fra Statens Arkiver, Rigsarkivet           

 
16) Orkanen den 4. september 1887 i Thy og Mors. 
          af Estrid Bay, Lemvig Bibliotek 
          samlet af Leif Christensen den, den 12. juni 2011           

 
17) Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark 
          sammenskrevet af Leif Christensen, den 11. november 2010 

 
18) Sognefogeder – oprindelse og arbejdsopgaver 
          samlet af Leif Christensen fra internettet, den 22. juni 2010 

 
19) Sogneforstanderskab og sogneråd 

samlet af Leif Christensen fra internettet, den 9. juli 2010 

 
20) Storkommune Støvring opståen 1801-1870 

                    skrevet 1983 af Jan Bak Harder og har tidligere været offentliggjort i  
                    Støvrings Kommunes lokalhistoriske Forenings jubilæumsskrift i 1983 

           
21) Uægte børn versus ægte børn 

                    af Leif Christensen, den 28. februar 2011 
 

22) Værnepligt og militærtjeneste i gamle dage 
          sammenskrivning fra forskellige internetsider 
          af Leif Christensen (nr. 2), 19. november 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


