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Elmar Badermann
arkkitehti

Tarirnni alkoi 1950-lutalla istuessqni iltaa
Wuppertalissa ciitini iscin kotonq, missci silloin
asuin. Pciivisin cireci isoisri innostui iltaisin vii-
nilqsin ciciressci kertomqan usein aikeisemmista
sukupolvista, Rhein-joen laivureista, jotka vei-
vcit lqstiq' Ronerdamiin, tai Eifel-vuoriston
metscinhoitajista, jotka palvelivat I 500Juvun
ruhtinaita.

Myds iscini oli kercinnyt tiedot esivanhem-
mistqon ns. Ahnenpassiin, miki piti l930Juwn
saksoloisilla olla.

Mapit ja nauhat

Piirsin jo koululaisena esivanhempien taulukoi-
ta, kun kaverit pelasivat kadulla jalkapalloa.
Aidinisan kuolema 1959 siipstiytti sen verran,
ettii tiesin monen tarinan havinneen ikuisiksi
ajoiksi. Nauhoitin siitii ltihtien muitten isovan-
hempieni tarinoita suurikokoisella Grundig
TK5 -magnetofonilla. Sain haltuuni myds iso-
isiin muistiinpanot: kymmenii p6lyisiii mappe-
ja, vanhoja valokuvia vuodesta 1845 alkaen ja
satoj a muistiinpanolappuj a.

Aloin jarjesttiii aineistoa ja tein 1975 ensim-
mtiisen sukukirjan. Innostus, joka alkoi l6-vuo-
tiaana, on tuettanut kymmenkunta kirjaa eri
sukuhaaroista ja myos mielenkiintoisista suku-
laisista. Esim. istintiidin sisar pakeni vuosisa-
dan alussa miestdda Sumatralle- sai toisen mie-
hen kanssa Jaavalla 5 qtArtA,jolloin istiniiidin-
aiti matkusti sinne auttamaan lastenhoidossa ja
kuoli B andungissa Jaavalla. Laaj alle levinneis-
ta jalkelaisistti syntyi Gabriele-kirjani.

Mistii asiakirjat?

Asiatiedot sain aluksi laajan kirjeenvaihdon
avulla. Saksassa monet kirkonkirjat ovat vielii
seurakunnilla, toiset kirkollisissa keskusarkis-
toissa, kolmannet valtion tai osavaltion arkis-
toissa. Menee aikaa, ennen kuin selviaA, missa
tietyn seurakunnan tietyn ajan kirjat ovat. (Tai
niiden kopiot tai mikrofilmit.) Hankalissa ta-
pauksissa kiiytin apuna ammattisukututkijaa,
esim. Paffen-esivanhempien selvittdmisessii
Herzogenrathissa. Myohemmin kavin paikan
piiiillii valokuvaamassa paikat, joissa he olivat
asuneet, kiiyneet tOissii 1700-luvulla ja missii
heidat oli kastettu. Suwn haaroja loytyy myos
Hollannin Limburgista.

Puuseppd Peter Heroltin tiedot sain taas Dti-
renin kaupungin arkistosta, missii oli valmis
asukaskortisto. Kirjallisuudesta ldytyi jopa se
kiinteisto, jossa han oli 1700-luwlla asunut, ja
jopa talon kuva. Kartat ja henkilOtiedot tulivat
kiiden kii6nteessii.

Hankalampaa oli Badermannien selvittami-
nen, koska he asuivat Sleesiassa nykyiiiin Puo-
lalle kuuluvalla alueella. Isiiltiini sain paljon
valmiita tietoja, mutta 1700-1600-luvulle men-
tiiessii nopeimman avun sain Mormonikirkon
Tampereen sukututkimuskeskuksesta, minne
sai tilata Sleesiassa siiilyneiden kirkonkirjojen
kopiorullat USA:sta. Myohemmin kbvin kaksi
kertaa myris Puolan arkistoissa tutkimassa al-
kuperiiisid kirkonkirjoja, mihin tarvittiin eri-
koislupa Varsovasta.

Isiini isiiniiiti oli tuulimylliiri Liebigin tytir
ja hiinen sukunsa selvisi mikrofilmien avulla.
Kuva-aineistoa sain paikan piiiillii Puolassa ja
kirieenvaihdon avulla vielii eliivien Sleesian
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Kuva I.
Warendorfin katolisessq kirkkoherronvirastossa I 97 I kirjoitettu
selvcikielinen kastetodistus, ioko koskee wotta 1807.

Auszlrg aus dern Tautlruch
I
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Kuvo 2.
Ote kuolintodistuksesta vuodelta I 8 3 5.
Selvcikielinen teksti on saatu Bielefeldin katolisesta kirkkoherranvirastosta.
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Auszug aus dem Sterberegister

Jahrgang ...187,2........ s"t," ...2.?.1... N,..]-................

der katholisdren Plarrei fBfuurrrllrikurriut)l.......S--t.,.-J-p-.4.p-ks-s-...Ii.e].ef-e-l-4..
Erzdi<izese Paderborn

(bei Kindem audr Name und Stand der EllemI
c t^ - r . . - r  1^ / -L_^_ .  

- -  - Ie id ig  -  S ie le fe lc l r  l l i n te r  d .e r  Mauer
Stand und Wohnort............. ........:.:-:.1'9...-...."-:.:.:-'-:.:-::.1...j:::.:-:-:.....:

\,eDuns.,a.umrunc-oru..................1*....{.:.H-:...-1-l-92...-ry!:.l:.1.. -L1...!i.P-P-:.Pi-1}-s:...1-"-i .-l*.*,"--"}-:-:l

ort,TagundStundedesTodes.......Pi..e.i.9.|-:}.1....:...}-1.:-J-*l:-q'..].9l.l....13-9

n5--.r.nhdah HlnterliiBt 2 aufereheliche Kinder: a Johann EeiirtrS;ch (genannt Nagel-)42 Jah

Biele fe 1d

Nr. ,ll. 2000 ,1. 62



*nl;r" kaupungin siviilirekisterin 25.3. 1826 pdivdtty syntymdtodistus' iossa lapsen ist)n omakitinen

allekirioitus (nuoli), sek) todistaiien ettci pornestarin ine"nrloitut tet. Caspar Masson oli isociifini isoisci'

;,4q/ '. . : :,S ob utt 6 ,lltill n D e. 'Jt^rU:
l : ; , : i ; ;4 '77, - , .  

.  r i , rvv.uLUU'++LL uuv.u.  
,  

-PA

. i l ,  
' : " -  -  '

*"iirtc Iadcn. 3(i, Xo6.n. S.gi.runga.E.lit! to6cn\-/

i,,3rrSO" toufcnb odtlunbnt frdo unb-3oonjig ttn 2,*y772lV-
brd Slonot6 '-4;

''ar/ 
r z.,hittaSc24r,1-/

* ) I i ' : .  r ' ' : .

i:1li:1.; ,'l
Y . -  . .

!il'W:.ct,ftoo, 9l€ I tuollnfoft tru lcdcnl
t;;;5 

s", '4dz*ropc f irn ,poufe etro. <z s 
". 

---X

iUi -u*, fcrna 1 birfcrn *,n0. 0,. *ornot,n d-;t t

i#'./""-/

Olf{lc4ts uor6rigtel unb nir cltdttcl bot bits .Ainb an

-Brugnirndtlrm .bicfr -llclunbe uorgeft fin rorber I rnit nir untlrfdriebrn.

i, Ohfc Sorylgung.uirb €r!(drung lobtn ftott gcllobtl in Seifign br8 1

tV)** -^,--41 .-4gr/"'.*tt, ,fl? /'/ |
4 . ; : . . . .  -  - -  4 " - - z  A ,  L ^ t - t ^ d - , r ^ * . - ,

jl *.1, li, eto*re /*Z:2r4 -f.*.*a nofnloft 3u xo{rn.

itt;vW/ brnnc{ uorbmonntcr crt(irtnbrr $ftit1 foruoll ols b}* Z*2-

Au ge!.n.

fiZ/*'2 PT



pakolaisten kanssa. Tuulimylltiri Liebigin talo
1800-luvulta on viela pystyssii ja myllynkivet
ovat pihakaivon koristeena.

Samassa kyliissti ollut vesimylly kuului niin
ikaan esivanhemmilleni. Myllzirintyttiiren 6idin
maatila lOytyi rnyOs ehjiinti naapurikyldstd, tu-
vassa vuosiluku 1799 ia navetassa ikivanha
puuristikkoseinii.

Goottilaiset kirjaimet,
latinan kieli

Kun tilaa kirkonkirjoista ott€fiaja kopioita, ai-
kaa voi vierahtdA nykyiiiin kauankin tydvoima-
pulan takia. Virheitakin voi sattua; islini sai
kerran tiedon "esi-isiistii", joka mydhemmin
osoittautui jo lapsena kuolleeksi kaimaksi.

1700Juvun Reininmaan todistuksien suh-
teen saattaa tulla vaikeuksia. Ne on osittain kir-
joitettu ransk4ksi (Napoleonin valloitukset) tai
sitten vanhoilla ns. goottilaisilla kirjaimilla, jot-
ka tutkijan on syytii opetella ensimmtiiseksi,
Kun alkaa lukea vanhoja mikrofilmejii, vanha
saksa voikin nuuttua latinaksi. Ja sitten lyhen-
nykset, esim. Leg.Conj. : laillisesti avioituneet
Luterilaisella alueella selvi6ii useimmiten sak-
salla.

Saksassa jo Napoleon otti kayttoon 1790-lu-
vulla siviilirekisterit, joissa oli esim. lasten syn-
tymdmerkinniin alla isiin nimikirjoitus tai X.
Sielta sain monen esivanhemman nimikidoi-
tuksen. Koko Saksassa siviilirekisterit tulivat
kayft00n vasta 1870.

Iso- ja isoisovanhempien tiedot nykypiiivis-
tii 1870luvulle asti on pakko hakea seurakun-
tien arkistoista ja tuoreimmat tiedot paikallisis-
ta Einwohnermeldeamteista. (Huom. tietosuoja
sivullisista.)

Katoliset kirkonkirjat

Luettelot seurakunnista voi saadajoko ko. hiip-
pakunnan arkistosta tai kirjasta Adressbuch fin
die kath. Kirchen Deutschlands, joka ilmestyy
joka vuosi Paderbornissa. Etrkii sen saa myds
internetistd. Ks. my6s Zentralstelle fiir kirch-
liche Statistik des kath. Deutschlands , D-50672
Kriln, Antwerpenerstr. 35.

Luterilaiset ki rkon ki rjat

Jokaisessa osavaltiossa on luettelo Saksan
evankelisluterilaisista seurakunnista. Lisiiksi on
useita kirjoja, joissa on ttiydellinen seurakunta-
luettelo.

Oleellinen ero suomalaiseen jiirjestelmdiin
on, ettd Bundeslandit eli osavaltiot ovat melko
itseniiisiii kulttuurin, myos arkistoinnin osalta.
Vieliikin kummittelee vanha valtiojako ennen
vuotta 1871. Esim. entisen Braunschweigin
valtion kirkonkirjojen kopiot vuoteen l814 sdi-
lyteta,in Staatsarchiv Wolfenbiittelissii. Meck-
lenburgin alueen vanhat kirkonkirjat vuoteen
1874 asti sailfetaiin Domarchiv zu Ratzeburg,
Domhof 72, D-23909 Ratzeburg. SitA myO-
hemmiit kirjat ovat osoitteessa Mecklen-
burgisches Kirchenbuchamt, Miinzstr. 9, D-
19055 Schwerin. On huomattava, etteiviit ar-
kistot suorita sukututkimusta.

Apua internetistd

Valitaan Altavistasta sanat Genealogie tu
Ahnenforschung tai Farnilienforschung. Sak-
san- tai englanninkielisiltd nettisivuilta voi va-
lita ajan ja (osa-)valtion seka maakunnan. Si-
vulla on mm. historiikki ja ko. arkistojen osoit-
teet (katoliset, luterilaiset ja siviilirekisteri).
Laajat arkistoluettelot eiviit valttbmiittii sisiillii
kirkonkirjoja, mutta ehkii ammattiluetteloita
(Zunfturkunden). On osoitteita, aukioloaikoja,
arkistojen kotisivuja ja jos hyvin kiiy, myos tie-
toja arkistojen kokoelmista.

Reininmaan tiirkein arkisto on: Nordrhein-
Westf?ilisches Personenstandesarchiv Rhein-
land, Schlossstr. 12, D-50321 Bruhl.

Saksan nettisivuilla on sivukaupalla myds
erilaisia paikallisia sukuyhdistyksi4 joilla on
tietoja alueen suvuista ja kirkonkirjojen sijain-
nista.

Helpointa on mielestdni, jos on paasty yli
vuoden 1870-rajan, tilata Mormonikirkon mik-
rofilmeja ja tutkia niita esim. Tampereella
osoitteessa Pellervonkatu 1, puh. 2554485. On
otettava huomioon, ettii niissiikin on aukkoja,
esim. Aachenin kaupungin keskeisten seura-
kuntien kirjoja ei ole filmattu. K0lnistii on sata-
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Kuvq 4.
Vaikeampi sqkEqlai sen hrkonkirjan telcsti :
1775 D.26ten Tag Febr. Sq)nd Ehelich zusqmmen gegeben worden joannes petrus Herolt getauft zu
Deuren. Undt Cqthorinq Schlicher getauft zu Lenders&trff, in gegenwart Hinricus Heimbich, undt
Francisci Thomqe Limpel, qud testes.
Keirinn1s:
Vihilty 26.2.1775 Joannes Petrus Herolt, joka on leqstettu Dilrenissci, sekj Catharino Schlicher,
lastettu Lendersdorfissa. Todistajat Henricus Heimbach ja Franciscus Thomqs Limpel.

"/?z trt L4-/ z4c;

Kuva 5.
Latinanhelinen kastetodistus 2. I. I 7 68 :
Joes Michaelfilius Andreae Paffen, et Mariqe Elis. Becker ex Feldgen Leg. Conj. Baptizatus e(st),
suscipientibus eum Pqulo Becker vice Jois Becker et Oditio Wotfs.
Kririnnds:

{\stunu tunmikuun 2. pnri. 1768 Joes Michoel, laillisten aviopuolisoiden Andreas Paffenin ja
Mario Elisobeth Beckerin poika Feldgenistci. Kummit Paulus Becker, jota edusti Jois Eeckei, ia
Odiliq Wolffs.
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kunta rullaa jo yhdestd seurakunnasta, joten
etsiminen on vaikeata. Valmiita tietoja perheis-
tii ympiiri maailmaa saa internetisti Mormonien
IGl-tiedostosta. Virheitii siinikin saattaa olla
kohtalaisesti.

Netissii sr1 mycis saksalaisten yksityisten
harrastajien kotisivuja, joista voi loytaa hy0dyl-
lisiii tietoja, esim. latina-saksa-ammattisana-
kirjan.

*****

Kirjallisuutta

Joachim Wolters:
Familien- und Stommbaum-Forschung leicht
gemacht. Goldmann Verlag 1993. (Taschen-
buch).

Peter Bahn:
Farnilienforschung und Wappenkunfu. Basser-
mann'sche Verlagsbuchhandlung I 998.

Internet-ldhteitti

www.archivenrw.de

www.Familienforschung. de

www. Ahnenfqrschung. de

www.Genealogie.de

Kuvo 6 (kannessa).
Sukulana vuodelta 1910, jossa pikkupoilnna
isrini Egon Bodermann, oikeallo hrinen isrinsci
Erich, vasemmalla trhncin isci Augttst, ja istu-
massct tdmdn isd Wilhelm.
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