
Hvad kan de gamle billeder fortælle!
Børnehave i Amagergade i Kbh. 1930.



Mine Ældste billeder! 
Fra omkring 1870. 





Redigeret 
eller ikke???



Dåbsbilleder!



Børnetøj til  drenge 



Pigetøj





De ternede fra 
1935-40



Hvor har billedet været opbevaret.
Det ene havde min far i sin pung, da han var modstands-

mand, under 2’verdenskrig. Som minde om hans 

2 små døtre. Det andet var derhjemme. 



Hverdagstøjet til 
børnene



Hverdagstøj til 
de voksne!



Ældre  fine 
klædedragter



Lidt nyere billeder 
med blød hat!



Konfirmation



Alle konfirmander 
samlede foran  
Rødovre Kirke



Bryllup



Guldbryllup



Mindre 
Gruppebilleder



Større grupper



Udflugter  med 
sognets ældre.



Hovedbeklædning!



Hatte!





Barnevogne
gennem 
tiderne



Cykler gennem
tiden!



Motorcykel  1931.



Andre 
køretøj





Hvor 
boede 

slægten!     
i huse!



Eller 
havde 

de 
gårde!



Hvordan boede 
de?



Hvordan 
boede de!





Postkort fra 
landsbyer!  

Løgumkloster 
1909





Billeder fra Aabenraa 
og Sønderjylland



Billeder fra lokalhistoriske 
arkiver 

• Lokalhistoriske arkiver. - Arkivvejvisere

• http://www.danskearkiver.dk/

• Arkiv.dk

arkiv.dk | Indgangen til din Danmarkshistorie

http://www.danskearkiver.dk/
https://arkiv.dk/


Arkivvejviseren

Arkivvejviseren 

(arkibas.dk)

https://www.karuplokalhi

storie.dk

http://arkibas.dk/arkivvejviser/
https://www.karuplokalhistorie.dk/


Andre lokalhistoriske arkiver.

http://www.bbeim.dk/28510508

VINDMØLLEGADE - www.bbeim.dk

http://www.bbeim.dk/28510508
http://www.bbeim.dk/95410217


FamilySearch.org

Anna Margrethe Rasmussen 

(1938–Levende) | Person | 

Family Tree | FamilySearch

https://www.familysearch.org/da/
https://www.familysearch.org/tree/person/memories/KWY7-ZX7


Home • RootsTech 2022 • 

FamilySearch

https://www.familysearch.org/rootstech/home


Københavner 
billeder.

• Taxafinns spændende 
Københavnerbilleder.

• http://www.taxafinn.dk/

• Nørrebro Lokalhistoriske postkort

• http://noerrebrolokalhistorie.dk/
postkort.php

http://www.taxafinn.dk/
http://noerrebrolokalhistorie.dk/postkort.php


Københavnerbilleder 
fra dødebladene i 

København.

http://www.flickr.com/photos/lib

rary_of_congress/sets/721576

12249760312/show/

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157612249760312/show/


Den danske 
arbejderbevægelses historie.

Billedserie: Spor fra industrialiseringen | 
Historie | DR

https://www.dr.dk/skole/historie/billedserie-spor-fra-industrialiseringen


Møllebilleder.



Fra børnehjem  -
til plejebarn.

http://www.børnehj

em.dk/barn/FS_bo

rneafd.htm

http://www.børnehjem.dk/barn/FS_borneafd.htm


Fattiggården!

. Fattiggårdens historie 
(svendborgmuseum.dk)

https://www.svendborgmuseum.dk/om-museet/fattiggardens-historie#:~:text=De%20uv%C3%A6rdige%20skulle%20bo%20i,hvor%20man%20mistede%20sin%20frihed.


Katterød hospital ved Diernæs.



Frisøren!



Slagteren!



Bogbinderen!



Smeden!



Diverse fag.



Postbud



Hvor var kvinderne?



Fyens historie! Rigtig 
mange billeder, også 

fra andre steder i 
Danmark.

http://fynhistorie.dk/node/1818?size=sidebillede

http://fynhistorie.dk/image

http://fynhistorie.dk/node/1818?size=sidebillede
http://fynhistorie.dk/image


Specielle landsdele, Fanø
http://www.mitfanoe.dk/index.

php/da/

http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/
http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/




Soldatens afrejse og 
hjemkomst.                  

Kendte billeder.

1864-arkivet - Historiecenter Dybbøl Banke

https://1864.dk/arkivet/?obj_id=3210&breadcrumbs=YToxOntpOjA7czo0OiIzMjEwIjt9


Soldaterbilleder 
gamle.



Billeder fra 
slagmarken. Første 

Verdenskrig.



Dør 23 
og 26 år 
gamle



Anden Verdenskrig. 
Døde i Rusland blev 

ikke 20 år gamle.



Dansk soldat ca. 
1925-26 



Skolebilleder årgang 1910.



Tjustrup skole ved Sorø ca. 1910-15



Odense 1935



Gode skole adresser hvor 
der findes mange 

klassebilleder

Billeder fra Sundbyøster 
Skole på Amager (grandts.dk)

https://www.grandts.dk/Skoler/sundbyoster.htm


Skolebilleder –Poisibøger og 
meget andet. Blandt andet 

forskellige højskole!

www.grandts.dk

http://www.grandts.dk/Skolen/s

kolepoesi.htm

http://www.grandts.dk/Skolen/k

lasser.htm

http://www.grandts.dk/
http://www.grandts.dk/Skolen/skolepoesi.htm
http://www.grandts.dk/Skolen/klasser.htm


Rødovre 1951 og 1955



Kirker din slægt har 
tilknytning til!

Kirker i Danmark - en 
billeddatabase (dis-
danmark.dk)/

https://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/list_kirker.asp?Navn=A
http://www.dis-danmark.dk/kirkeimg/


Slægtens gravsten.
DK-gravsten - Danmarks gravsten 

- Nyheder

http://findengrav.dk/

https://www.dk-gravsten.dk/news.php
http://findengrav.dk/


Slægtens sten i 
sort-hvid.



Forskellige kort.

Historiske kort på 
Nettet (gst.dk)

https://hkpn.gst.dk/


Fra Bøger.



Liste over udvalgte databaser til søgning efter aner i USA 

(slaegt.dk)

https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=470.0


Udvandrere.



Andre udvandrere.

Her forfædre til 
Søren Olsen født i 

Finderup 1808.

http://www.familysearch.org

http://www.familysearch.org/


Diverse sider med gamle 
billeder og fortællinger.

Gamle billeder - www.fl-tvedegaard.dk

.

http://www.fl-tvedegaard.dk/12856323


Gamle 
dokumenter!









Lidt om Søren Christensen.

1869-1910.
Fra hans brevkort han sendte, medens han 

var på sanatorie, døde af tuberkulose , 40 år gl.





Gamle brevkort!







Billederne 
fortæller 

sandheden 
om kjolen!!



Snevejr!



Slut
AMKT 2022


