
En faderskabssag fra Frederikshavn – Gærum 

En tilfældig faderskabssag for at de hvordan det fungerer: 

https://www.sa.dk/ 

 

 

 

Frederikshavn kirkebog opslag 7 1903 https://www.sa.dk/ao-

soegesider/da/billedviser?bsid=162118#162118,27240737 

 

 

Gærum kirkebog oversigt https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5 

https://www.sa.dk/
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162118#162118,27240737
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162118#162118,27240737
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5


 

 

 

Gærum kirkebog 1902-1903 opslag 15 https://www.sa.dk/ao-

soegesider/da/billedviser?bsid=162344#162344,27278344 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162344#162344,27278344
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162344#162344,27278344


 

 

3 januar 1903 Gærum sogn Horns herred  Ugifte Caroline Jensen og udlagt barnefader ungkarl Harald 

Jensen, vognmandskusk i Frederikshavn. Ifølge skrivelsen fra fattigudvalget journal 42/1903 har barnet 

fødehjemsstedsret i Frederikshavn. 

 Gærum kirkebog opslag 15 1899-1903 3 januar 1903 Boel Mølle Gærum sogn Horns Herred Peter 

Ingemann Jensen Moderen ugift Caroline Jensen og udlagt barnefader Harald Jensen, vognmandskusk i 

Frederikshavn moderen 24 år.  Døbt 15 februar af Kappellan Becher i Kirken  Timåneders dagen før fødslen 

opholdt moderen sig i Frederikshavn 

 

Jeg vil prøve og finde alimentationssagen i arkivalieronline 

https://www.sa.dk/ søg øvrige samlinger den nederste oversigt  

https://www.sa.dk/


 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/7 Amter og len i øvrige samlinger 

hvor du kan søge det sted i landet hvor faderskabssagen hører hjemme. 

Inddelinger er de gamle amter.  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/7


 

Vi har brug for og finde en person i Hjørring amt, derfor skriver jeg Hjørring amt og arkiv er også Hjørring 

amt 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/41 Hjørring amt, alimentationsjournal oversigt 

over alle årene med journaler, hvor man søger det år man har brug for 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/41


 

 

 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122368,35836749 alimentationsjournal 

1899- 1904 

 

Det interval af år vi skal se på er 1899-1904 for at finde oplysningerne om faderskabet hvor barnet er født i 

1903 og bogen har også et nummer 6924 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122368,35836749


 

 

Så er man nødt til og være lidt tålmodig eller heldig for at finde den rigtige side med oplysninger om 

personerne. Alle faderskabssager har en hel side. Og det nummer som faderskabssagen har her er 

gennemgående i de søgninger vi efterfølgende skal gøre for og finde oplysninger. 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122368,35837219 alimentationsjournal 

opslag 471 hvor faderskabssagen beskrives for Caroline Jensen og Harald Jensen, sagen har nr. AL 124/03 

 

Nu vil jeg gerne kunne finde sagen på Arkivet i Viborg.  

Men først skal jeg finde lidt flere oplysninger, for at kunne bestille sagen på Daisy og se den i Viborg. 

Jeg skal igen ind på Hjørring amt – . Denne gang lidt længere nede i valgene, nemlig under navneliste til 

alimentationsjournal. 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122368,35837219


 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=122369#122369,35837344 

navneliste til alimentationsjournal  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=122369#122369,35837347 

 

Her skal man også søge lidt for og finde det år man er interesseret i og jeg fandt som nr. 7 på listen. Og 

herunder er fædrene nævnt i alfabetisk orden. Det vil sige at Harald Jensen er under J og er understreget. 

Hans sag har stadig nummer AL 124/03 

Men hvor finder jeg ham så i Daisy? 

Jeg skal ind i oversigt over faderskabssager, stadig under Hjørring amt-  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=188568#188568,31876261 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=122369#122369,35837344
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=122369#122369,35837347
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=188568#188568,31876261


 

Gå ind i oversigt over faderskabssager – Hjørring amt (1801-1970) og  tryk på læs her. Vi har 19 år og vælge 

imellem, og skal finde 1903 og sag nummer 124. og finder den under 6989  

 

 

 

Nu kan jeg bestille min pakke med nr. 124 på Daisy 

https://www.sa.dk/ 

https://www.sa.dk/


Det er nødvendigt at man er registreret i Daisy for at bestille arkivalier. Og det er jeg. Derfor logger jeg ind 

allerede på forsiden af Daisy. Og kan begynde min søgning og bestilling af arkivalier 

 

 

 

 

Jeg søger videre på alimentationssager 1868-1945 og får dette skærmbillede, med forskellige år fra 1868-

1945 



 

 

Og nu vil jeg til bestilling af arkivalier 

 

 

Og sådan ser en bestilling ud 



 

 

Og hvad har jeg så fået?  

En del forskellige oplysninger specielt om Harald Jensen der var gift og havde 6 børn i ægteskab 



 

 



 



 



Jeg håber sagen kan give lyst til og forske i egen slægt også selv om børnene er født udenfor ægteskab 

Venlig hilsen 

Gerda Jensen 

Vrå 

 

 


