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GADEPROJEKTET 
 
Gadeprojektet er et meget omfattende projekt under Danish Family Search. 
Projektet går ud på at opnå fuld oversigt over alle gader og veje, samt knytning af alle indtastede poster 
fra kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier til adresserne. Gaderne vil kunne ses på Google kort, 
selv de gader som i dag er nedlagte. Alle matrikler vil kunne ses tegnet ind på Google kort. Man får fuld 
historie på gaden og matriklerne, og det vil være muligt at se en tidslinje for alle dem som har boet på 
gaden eller matriklen. 

Projektet gør at man kan søge på gaden og finde alle de folketællinger, der er tilknyttet gaden, på trods 
af at gaden måske har skiftet navn igennem tiden. Med tiden vil man også kunne gå ind på den enkelte 
matrikel og se alle tilknyttede folketællinger samt hvor den pågældende adresse bliver nævnt i kirke-
bøgerne. 

Det er så også planen, at man kan føje fortællinger og billeder til adressen. 

Men den første indsats handler om at få knyttet folketællinger til gaderne. I den forbindelse bliver man 
også nødt til at kende gadens historik, og om den har skiftet navn igennem tiden.  Det er her Gademes-
trene kommer ind.  

Uden for byerne bliver gaden ikke nævnt før i de seneste folketællinger. I disse ældre folketællinger 
bliver personerne i stedet knyttet til et stednavn. 

Men lad os kigge på projektet trin for trin. 

Gadeprojektet har tre forskellige dele:  
• Søgesiden 'Gader & Stednavne',  
• Tilknytningssiden 'Gadenavne' og  
• 'Gademester'-siden.  

‘Gademester’-siden kræver sit eget kompendium, men de andre to sider gennemgår vi her.

Der findes en vejledning på YouTube
Gadeprojektet - Tilknytning af indtast-
ede poster til gader og stednavne

https://www.youtube.com/watch?v=nPSJ2gnaKSU
https://www.youtube.com/watch?v=nPSJ2gnaKSU
https://www.youtube.com/watch?v=nPSJ2gnaKSU
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Her er det muligt at søge på en gade eller et sted og 
få vist på et kort, hvor den ligge, hvilket sogn den 
tilhører (i dag) og hvilket kvarter/ejerlav. Samti-
digt kan man se hvilke folketællinger der er blevet 
tilknyttet gaden/stedet. Man kan her læse gadens 
historik, om den har skiftet navn eller eventuelt er 
blevet nedlagt. 

Prøv f.eks. at søge på Gothersgade i Københavns 
Amt. Du kan se at der kommer 5 forskellige gader 
op i hver sit sogn. Vælg en af dem, lige meget hvilk-
en en. Under 'Sogn(e):’ kan du se at alle 5 sogne er 
listet. Så de 5 'hits' peger alle på den samme side. 
Du kan også se at gaden løber igennem 4 forskellige 
ejerlav. Gaden har også skiftet navn en gang i 1664, 
og den hed før Ny Kongensgade. På kortet kan du se 
alle matriklerne på gaden. Læg mærke til at nogle 
af matriklerne overlapper 
hinanden. Her er der tale om ændringer af 
matrikler igennem tiden.  

Søgesiden ‘Gader & Stednavne’ - http://www.danishfamilysearch.dk/gader

Nederst på siden kan du se at fanebladet 'Husnumre' er aktiveret. Ved siden af den er fanen 'Matrikler'. 
De to faner viser næsten den samme liste over ejendomme ved gaden, men med hver sin rækkefølge. 
Alle huse har i dag mindst to forskellige numre, et husnummer og et matrikelnummer. Husnumrene 
blev indført på forskellige tidspunkter i landet men i København blev de indført i 1859. Før den tid 
fandtes der kun matrikelnumre. Se mere om matrikler på side 4.

Ovenstående er vigtigt at vide, når man søger en ejendom i København. Men det er her, Gadeprojek-
tet kan være en stor hjælp. Vi har mulighed for at skrive den enkelte bygnings historik ind på siden, 
således at hver enkelt matrikel får sin egen tidslinje. Indtil videre kan vi skrive det ind, men visningen 
er ikke helt på plads endnu. 

Under fanen 'Folketællinger' kan du se alle de folketællinger, der er blevet tilknyttet gaden. 
Under fanen 'Kirkebøger' kan du se, hvad der er blevet tilknyttet fra forskellige Kirkebøger. 
Fanerne 'Billeder' og 'Links' er ikke aktive endnu. 

Gothersgade er et godt eksempel på, hvad vi ønsker at opnå med Gadeprojektet. Det er vigtigt, at man 
forstår, hvad det endelige resultat skal være, inden man kaster sig over projektet. 

http://www.danishfamilysearch.dk/projects/gader
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Matrikelnumre 

En matrikel er en fortegnelse over et lands faste ejendomme.
Et matrikelnummer er nummeret på denne matrikel.
Matrikelnumre er inddelt i ejerlav. Et matrikelnummer er unikt inden for et ejerlav.
Ejerlav er en samlebetegnelse for ejendomme og jordstykker i et bestemt område. På landet har et sogn 
typisk flere ejerlav, men ejerlav krydser sjældent sognegrænsen.
I København er ejerlav sammenfaldende med byens Kvarterer. Kvarterer følger på ingen måde sogne-
grænserne. 

Et matrikelnummer er et ‘fast’ nummer på grunden. Derfor ændres det ikke, selv om gaden skifter navn 
eller bliver lagt sammen med en anden gade, og husnumrene derfor ændres. Men matrikelnumrene er 
ikke mere faste end som så. I dag kan en matrikel blive delt op i mindre matrikler eller blive lagt sam-
men med en anden matrikel. Nogle gange får den et nyt matrikelnummer, andre gange beholder man 
matrikelnummeret, men matriklens udstrækning ændrer sig.
Således har de også ændret sig igennem tiden. I København dukker matrikelnumre først op i 1689. De 
blev så lavet om i 1756 og igen i 1806. Det er stadigvæk matrikelnumrene fra 1806 der er gældende i 
København. Købstæderne har deres egne tidslinjer.

I gadeprojektet er princippet, at du skriver det ind, som står i kilden. Hvis der står matrikelnummer 4a, 
så er det det som du skriver. En gademester kan så sætte en tidslinje for matriklen, således at man kan 
se, at denne matrikel har skiftet navn eller ændret udstrækning i gennem tiden.

Kig på matriklerne for den gade, du vil knytte til.
• Sort tekst betyder, at det er en matrikel, der findes i dag.
• Rød tekst betyder, at matriklen er nedlagt.
• Grøn markering i kolonnen ‘KOORDINATER’ betyder, at matriklen er blevet tegnet ind på kortet.
• Rød markering i kolonnen ‘KOORDINATER’ betyder, at matriklen ikke er blevet tegnet ind.
• For nedlagte matrikler skal sognet tilføjes manuelt af en gademester. 

Matrikelnumre kan have mange formater.
• Et tal er den primære form og mest almindelig, f.eks. 312
• Et tal + et bogstav skrevet med småt uden mellemrum betyder, at en matrikel på et tidspunkt er 

blevet delt i flere mindre matrikler, f.eks. 313a og 313b.
• To matrikler der blev lagt sammen, fik på et tidspunkt begges numre, f.eks. 306 & 307. 



Gadeprojektet i Danish Family Search

Side 5 af 20

Når du knytter til en matrikel, der findes i systemet, så bliver de tilknyttede poster vist under den 
matrikel. 
Hvis matriklen ikke findes i forvejen, så bliver der automatisk oprettet en ny matrikel. Det er derfor 
vigtigt, at man altid skriver matrikelnumrene ens.

Hvis man opdager at man har fået tilknyttet til en forkert matrikel, og dermed fået oprettet en matrikel 
sem aldrig har eksisteret, så skal man gå til bage til ‘Log’ og fjerne tilknytningen og tilknytte så til den 
rigtige matrikel.
En Gademester kan slette den matrikel som blev oprettet ved en fejl.
En Gademester kan også omdøbe en matrikel.
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Den første side man kommer ind på, siden 'Gadenavne', er ret overvældende. Her ser du en liste over 
alle amter i landet samt 5 andre kategorier som indeholder data der kan knyttes til gader/steder. 

Tallene fortæller hvor mange kilder der findes under hver amt og hvor mange procent af dem, der er 
blevet tilknyttet. Det er kolonnerne 'ANTAL FT KILDER' og 'FT KILDER KOMPLET', der er mest interes-
sante. Den første fortæller, hvor mange indtastede kilder, der findes i det pågældende amt, og hvor stor 
en procentdel af dem, der er blevet tilknyttet en gade. 
 
Klik på forstørrelsesglasset foran et af amterne. Du har sikkert et yndlings amt. ;-) 

Tilknytningssiden ‘Gadenavne’ - http://www.danishfamilysearch.dk/projects/gader
Du finder Gade projektet under menuen 
‘Projekter’. 

http://www.danishfamilysearch.dk/projects/gader
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Nu kommer du ind på den primære arbejdsside i gadeprojektet.  
Der er tre grupper af kolonner: 
•	 'Folketællinger - indtastede navne' er en oversigt over indtastede kilder for hvert folketællingsår. 
•	 'Folketællinger - originale opslag' er en liste over sider i folketællingerne som ikke er blevet ind-

tastet endnu. (Se side 17)
•	 'Kirkebøger - indtastede navne' er en liste over gader og steder, der findes i indtastninger fra 

kirkebøger. Denne liste er blevet delt ind i årsgrupper. (Se side 19)

Vi gennemgår hver af de tre grupper en efter en.

'Folketællinger - indtastede navne' har 5 kolonner. 
•	 ‘ÅR' er selvfølgelig året, hvor folketællingen blev foretaget. 
•	 'GADENAVN MANGLER' er antal poster, hvor indtastningen mangler at blive tilknyttet en gade. 
•	 'MATRIKEL/HUSNUMMER MANGLER' er antal poster, hvor indtastningen er blevet tilknyttet en 

gade, men hvor den mangler at blive tilknyttet til et husnummer og/eller et matrikelnummer. Når 
man starter med at tilknytte en folketælling, så står denne tæller på 0, men efterhånden som tallet i 
kolonne 2 falder, så stiger denne tilsvarende. 

•	 'ALLE GADER' er et tal over samlet antal poster. 
•	 'LOG' er en oversigt over, hvad du har tilknyttet af poster. 
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Øverst, under amtsnavnet, ser du tre forskellige filtre. De tre filtre henviser til de tre kolonner med 
samme navn. Her kan man vælge kun at se en del af de poster der mangler at blive tilknyttet. Den mest 
anvendte er nok 'Sogn/Kvarter' hvor du kan vælge kun at se poster fra et bestemt sogn eller kvarter. 

Filter 2 og 3 lister alle unikke værdier i kolonnerne 'MATRIKEL NR.' og 'STEDNAVN'. Desværre virker 
kun et filter ad gangen, og systemet husker ikke dit valg, efter at du har trykket på gem. Men det er nyt-
tigt til at finde et bestemt sogn eller en bestemt gård, hvis det er det, du er interesseret i. 

Under filtrene ser du en liste over indtastninger, der mangler at bliver tilknyttet en gade. Der bliver 
kun vist de første 200 poster. Hver post består af en eller flere husstande, der har de samme værdier i 
kolonnerne. Den sidste kolonne er et link til den første af disse poster. 
Under tabellen finder du en meget nyttigt felt. 'Antal pr. side:' står normalt til 15 linjer. Det er meget 
nyttigt at rette dette tal til den værdi der passer bedst til din skærm. Du skal kunne se de tre nederste 
linjer under tabellen, samtidig med at du kan se indholdet i tabellen. Så slipper du for at skrolle op og 
ned.

De tre nederste linjer er dét som det hele handler om, nemlig knytning til gade/stednavn. 
- 'Sæt stednavn på de valgte husstande' skal bruges, hvis det er et stednavn der er vist. 
- 'Nyt stednavn' bruges, hvis stednavnet ikke findes. 
- 'eller sæt gadenavn' bruges, hvis det er en gade, som er vist. 
- de nederste 5 felter bliver brugt, hvis et husnummer/matrikelnummer er vist. Her kan man vælge at 
knytte direkte til et matrikelnummer sammen med gadenavnet, men man kan også vælge at gøre det 
senere. I det viste eksempel gør vi det senere, men jeg viser også, hvornår det er smart at gøre det med 
det samme. 

Klik på et af tallene i kolonnen ‘GADENAVN MANGLER’.
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Vælg alle linjer der tilhører den samme gade. 
I nederste højre hjørne, i feltet ‘eller sæt gadenavn’ begynder du at skrive gadens navn ind. Når du kan 
se den rigtige gade på listen, vælger du den. Tryk på 'Gem'. Dropdown-listen kan godt reagere lidt lang-
som, så giv den lidt tid. Lad være med at skrive noget i 'matr.nr.' eller 'hus nr.' på nuværende tidspunkt. 

Nu kan du se, at de linjer, som du valgte, er forsvundet fra listen. Fortsæt indtil alle poster til den 
samme gade er forsvundet fra listen. Du kan sådan set fortsætte på samme måde indtil alle poster på 
listen er forsvundet :-) 

Hvis gadenavnet ikke findes, så kræver det hjælp fra en gademester. Gademesteren vil være meget glad 
for at få så gode informationer som muligt. Så hvis du kan, så find ud af følgende.
Er gaden blevet nedlagt. Find ud af hvornår, og hvor den lå henne på et kort.
Er gaden blevet omdøbt så find ud af, hvornår det er sket, og hvad gaden hedder i dag.
Er gaden blevet lagt sammen med en anden gade, så find ud af hvornår det er sket, og hvad den hedder 
i dag.
Det er vigtigt at skelne imellem de tre kategorier, da de behandles forskelligt af systemet.
Du kan altid få fat på en gademester i facebook-gruppen ‘Danish Family Search’.

https://www.facebook.com/groups/danishfamilysearch/?fref=ts
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Nu ser du en liste over de gader der har tilknyttede poster. Klik på den gade, som du tilknyttede i det 
forrige trin. 

Men nu går vi til bage til den forrige side (du kan klikke på Amtet i stien øverst på siden). 
Klik nu på tallet i den næste kolonne på siden under den samme folketælling som i forrige trin. 
Det er kolonnen, der hedder ‘MATRIKELNUMMER MANGLER’. 
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Ved hver linje i tabellen skriver du husnummeret/matrikelnummeret, og du udfylder etage, dør og byg-
ning hvis de informationer foreligger.

•	 ‘MATRIKEL NR.’ og ‘HUS NUMMER’ - Det er vigtigt at finde ud af, om det tal, som står ved posten, 
er et matrikelnummer eller et husnummer. I København kom husnumre først i 1859, og før det er 
der altid tale om matrikelnummre. Husnumrene kom på forskellige tidspunkter i resten af landet, 
så du må undersøge, hvad der gælder for pågældende købstad. Det er vigtigt, at man altid skriver 
matrikelnummeret ens da der ellers bliver oprettet to poster for den samme matrikel. Vi følger 
derfor den metode, der bliver brugt i dag, med tallet først og bogstaver bagefter, skrevet med småt 
uden mellemrum, f.eks. 13r. Øvrige regler for matrikelnumre er et helt kapitel for sig selv.  
(Se side 4)

•	 ‘ETAGE’ -  kælder  = kl 
  parterre  = pt 
  stuen     =   st 
  mezzanin  = mz 
  1. sal eller salen = 1 
  2. sal   = 2 
  3. sal   = 3 
  4. sal   = 4 
  kvisten / quisten = kv

•	 ‘DØR’ -  til høre  = th 
  til venstre  = tv 
  øvrige betegnelser skrives helt ud, f.eks. til gaden eller til gården.

•	 ‘BYGNING’ - Teksten skrives helt ud, f.eks. forhuset, baghuset, sidehuset.

Tryk 'Gem' når du er færdig. Du behøver ikke udfylde hele siden før du trykker på gem, men alle linjer 
som har et eller andet udfyldt bliver gemt og forsvinder fra listen. 

Prøv nu at søge på den gade du lige har tilknyttet og se resultatet. 
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Marker alle linjer i tabellen der viser det samme stednavn. 
Vælg stednavnet i dropdown-menuen for 'Sæt stednavn på de valgte husstande'. 

Hvis der er to steder med det samme navn, må du finde ud af om det er det ene eller det andet sted det 
omhandler. 
Det gør du ved at åbne den originale post ved at trykke på teksten i kolonnen markeret 'FØRSTE PER-
SON - FØRSTE HUSSTAND'. Det kan også hjælpe at søge på stednavnet på søgesiden og se om det er det 
rigtige. 

Knytning til stednavn
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Hvis der også står et matrikelnummer, så kan man med fordel sætte det ind her også.  For stednavne 
har vi indtil videre ikke mulighed for at tilføje matrikelnumre senere, så det skal gøres med det samme. 

Vælg de linjer der har det samme stednavn og matrikelnummer.  
Find stednavnet i dropdown listen. 
Skriv matrikelnummeret ind i feltet matr.nr. og tryk 'Gem'. 

Desværre kan matrikler ikke ses under stednavnet endnu. Men det indtastede bliver gemt i systemet, 
indtil visningen er klar.  På det tidspunkt bliver det nok også muligt at tilføje manglende tilknytninger 
til matrikelnummer.
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I det nederste højre hjørne finder du en knap 'Nyt stednavn'. Når du trykker på den, popper der et nyt 
vindue op. 
Her udfylder du 'Amt:', 'Sogn:', 'Type:' og 'Stednavn:' og trykker på 'Gem'. 

Du skal genopfriske siden før du kan knytte til det nyoprettede stednavn. 

Hvilke stednavne er det så, vi skal oprette? Der er ingen tvivl om at der skal oprettes stednavne for alle 
nævnte gårde og byer. Alle øvrige steder som kan findes fysisk i virkeligheden kan også oprettes, f.eks. 
fattighuset, skolen, præsteboligen. Det bliver så lidt mere diffust, når vi snakker om Overdrevet og mo-
sen. Den nemmeste tommelfingerregel er, at hvis du kan pege på det på et kort, så kan du oprette det 
som et stednavn. 
I dag kræver det en gademester at markere stedet på et kort. Derfor er der rigtig mange nyoprettede 
steder der findes på Amalienborg Slotsplads.  
Når I har oprettet et nyt sted, så må I meget gerne finde det på et kort og bede en gademester om at 
sætte markeringen rigtigt. Små beskrivelser er også meget velkomne. 

Nye stednavne 
De stednavne, der findes i systemet, er de stednavne der findes i dag. Vi skal derfor have oprettet sted-
navne for alle de steder, der er forsvundet. Nogle steder, der findes i dag, mangler også i systemet. Det 
er derfor vigtigt, at alle brugere kan oprette et stednavn. 
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Alle de skæve poster 
Nu har vi dækket knytning til en gade og til et sted. Men der findes så mange poster i folketællingerne, 
som ikke lige passer ind i de to kategorier. 

Hvis f.eks. en post har et stednavn og en gade, så kan du med fordel tilknytte til begge dele samtidig. 
F.eks. Møllen på Adelgade 52 kan blive tilknyttet til Møllen og Adelgade nr. 52. 

Så er der ?? posterne. Der må du ind og forske lidt. Her er et eksempel: 

I Køge købstad er der en post hvor der kun står ?? under stednavn. Hvis du trykker på teksten under 
'FØRSTE PERSON - FØRSTE HUSSTAND' så kommer du ind på den oprindelige post. 

Der kan jeg se at husstanden hører ind under Nyportstræde, matr.nr. 105 og Gade nr. 18. 

Her kan man med fordel sætte gadenavnet, matrikelnummeret og husnummeret i en og samme han-
dling.  
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LOG - Ret dine fejl 

Nu er vi ikke ufejlbarlige, selv om det er tæt på :-) Det er derfor vigtig at kunne rette sine fejl, og det kan 
betale sig at gøre det med det samme.

Gå tilbage til hovedsiden for amtet du arbejder med. (Du kan trykke på amtet i stien øverst på siden). 
Ud for den samme folketælling, som du har arbejdet med hidtil, trykker du på ‘Log’.

Her kan du se en liste over de tilknytninger, du selv har lavet. Her har du de samme filtre som før, og her 
er de meget brugbare. I det første filter finder du det sogn/kvarter du har arbejdet i, og det forkorter 
listen en hel del. 

Nu kan du rimeligt nemt finde den tilknytning, som var forkert, vælge den og trykke på ‘Fjern tilknyt-
ning’. Nu er det så, at der er en lille krølle på. Du kan kun rette dine egne tilknytninger.  
• Hvis du har knyttet posten til en gade og til en matrikel, så dukker posten nu op i listen ‘GADENAVN 

MANGLER’. 
• Hvis du har knyttet til et husnummer/matrikelnummer, men en anden har tilknyttet til en gade, så 

dukker posten nu op i listen ‘MATRIKEL/HUSNUMMER MANGLER’ 
• Hvis du har knyttet til en gade, men en anden har knyttet til et husnummer/matrikelnummer, så 

dukker posten op i listen ‘GADENAVN MANGLER’  

Nu har du så mulighed for at rette fejlen ved at knytte den til den rigtige gade denne gang. 
Det gør du ved at gå tilbage til hovedlisten for amtet og vælge det samme folketælling igen og så følge 
vejledningen som før.
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Folketællinger - originale opslag 

Fra hovedsiden for amtet finder du den næste gruppe af kolonner, gruppen ‘Folketællinger - originale 
opslag’. Denne gruppe indeholder originale opslag, der ikke er blevet indtastet endnu.
Hvorfor er det så, at vi skal bruge tid på at tilknytte noget, der ikke er blevet indtastet? Jo, de bliver vist 
under den korrekte gade, så det pludselig er muligt at finde alle folketællinger for en gade, selv om de 
ikke er blevet indtastet endnu.
Er det så ikke dobbelt arbejde? Nej, systemet genkender gaden, så når gaden engang bliver indtastet, så 
dukker de indtastede poster op under gaden automatisk, så de nu ‘kun’ mangler at blive tilknyttes til en 
matrikel.
‘Folketællinger - originale opslag’ har 5 kolonner:
•	 ‘ÅR’ er selvfølgelig året, som folketællingen blev foretaget. 
•	 ‘KILDE GADE MANGLER’ er antal gader, som mangler at blive 

tilknyttet det korrekte gadenavn. Det er den samme gruppering 
som en ‘gade’ under en folketællings originale opslag.

•	 ‘GADENAVN/STEDNAVN MANGLER’ er faktisk den samme 
liste, men her er opslagene enkeltvis og ikke grupperet. Når du 
tilknytter en gade i den første ‘kolonne’ så falder dette tal også.

•	 ‘ALLE GADER’ er et tal over samlet antal poster, altså før nogen 
gik i gang med at tilknytte.

•	 ‘LOG’ er en oversigt over hvad du har tilknyttet af poster.  

Tryk på et tal i kolonne 2, ‘KILDE GADE MANGLER’.

Vælg alle poster der viser det samme sted. I det nederste højre hjørne vælg enten et stednavn eller et 
gadenavn i dropdown-listen og tryk ‘Gem’.
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Gå nu tilbage til hovedsiden under amtet og vælg et tal i kolonne 3, ‘GADENAVN/STEDNAVN MANGLER’.

Her kan du se en liste over opslag i folketællingerne. Hvis originalerne er blevet markeret med opslag-
stype, så kan du se typen her.

Nu har du mulighed for at knytte opslagene til en gade (men ikke sted endnu), matrikel, husnummer 
o.s.v. 
Det er kun i de nyeste folketællinger, at husstandene er blevet opdelt på hver sit opslag, så i de ældre 
folketællinger kan dette faktisk kun bruges, når to gader er blevet blandet sammen. F.eks. hvis Lille og 
Store Møllegade er blevet lagt under en gade, så kan man her dele dem op.

Du behøver ikke knytte opslagene hver for sig til et matrikelnummer, selv om informationen foreligger i 
folketællingen, men du må godt ;-)

LOG - Ret dine fejl 

Den sidste kolonne er ‘LOG’.
Den henviser faktiskt til den samme side som i den første gruppe, så se side 14.
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Kirkebøger - indtastede navne 

Fra hovedsiden for amtet finder du den næste gruppe af kolonner, gruppen ‘Kirkebøger - indtastede 
navne’. Denne gruppe indeholder stednavne der findes i indtastninger i kirkebøgerne. Posterne er ble-
vet delt i 5 grupper af årstal. Det har kun det formål at gøre arbejdet lidt mere overskueligt.

‘Kirkebøger - indtastede navne’ har 5 kolonner:
•	 ‘ÅR FRA OG TIL’ er selvfølgelig årene, som gruppen er inddelt i.
•	 ‘GADENAVN MANGLER’ er antal poster, der mangler at blive 

tilknyttet en gade.
•	 ‘STEDNAVN MANGLER’ henviser faktisk til den samme side.
•	 ‘ALLE GADER’ er et tal over samlet antal poster, altså før nogen 

gik i gang med at tilknytte. 

Tryk på et tal i kolonne 2, ‘GADENAVN MANGLER’.

Kirkebøgerne har den komplikation ud over folketællingerne, at stednavne kan stamme fra hele landet.
Det er derfor muligt her at vælge alle amter. Det kan derfor kræve lidt detektiv arbejde at finde de for-
skellige steder i landet.
Til at gøre arbejdet lidt nemmere kræves det kun, at du vælger amt, før du kan vælge stednavn eller 
gade. Sogn sætter du kun, hvis det bliver nævnt i teksten. Det samme gælder for matrikelnummer, hus-
nummer, etage, dør og husnavn.
Husnavn kan her forstås som bygning, altså forhus, sidehus eller baghus.



Slægtshistorisk weekend

Side 20 af 20

Kompendium udført af Dagmar Thorisdottir
for Sammenslutningen af Danske Slægtsforskere
til brug for en workshop på Slægtshistorisk weekend
i efteråret 2016.

version 17.04.2016


