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Elmar Badermann
arkkitehti

Miten[\y[an sufruni
Saftsasta?
Mistiiasiakirjat?

Tarirnni alkoi 1950-lutalla istuessqni iltaa
Wuppertalissa ciitini iscin kotonq, missci silloin
asuin. Pciivisin cireci isoisri innostui iltaisin viinilqsin ciciresscikertomqan usein aikeisemmista
sukupolvista, Rhein-joen laivureista, jotka veivcit lqstiq' Ronerdamiin, tai Eifel-vuoriston
metscinhoitajista, jotka palvelivat I 500Juvun
ruhtinaita.
Myds iscini oli kercinnyt tiedot esivanhemmistqon ns. Ahnenpassiin, miki piti l930Juwn
saksoloisilla olla.

Asiatiedot sain aluksi laajan kirjeenvaihdon
avulla. Saksassamonet kirkonkirjat ovat vielii
seurakunnilla, toiset kirkollisissa keskusarkistoissa, kolmannet valtion tai osavaltion arkistoissa. Menee aikaa, ennen kuin selviaA, missa
tietyn seurakunnantietyn ajan kirjat ovat. (Tai
niiden kopiot tai mikrofilmit.) Hankalissa tapauksissa kiiytin apuna ammattisukututkijaa,
esim. Paffen-esivanhempien selvittdmisessii
Herzogenrathissa. Myohemmin kavin paikan
piiiillii valokuvaamassapaikat, joissa he olivat
asuneet, kiiyneet tOissii 1700-luvulla ja missii
heidat oli kastettu. Suwn haaroja loytyy myos
Hollannin Limburgista.
PuuseppdPeter Heroltin tiedot sain taas Dtirenin 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 selvittaminen, koska he asuivat Sleesiassanykyiiiin Puolalle kuuluvalla alueella. Isiiltiini sain paljon
valmiita tietoja, mutta 1700-1600-luvulle mentiiessii nopeimman avun sain Mormonikirkon
Tampereen sukututkimuskeskuksesta, minne
sai tilata Sleesiassasiiilyneiden kirkonkirjojen
kopiorullat USA:sta. Myohemmin kbvin kaksi
kertaa myris Puolan arkistoissa tutkimassa alkuperiiisid kirkonkirjoja, mihin tarvittiin erikoislupa Varsovasta.
Isiini isiiniiiti oli tuulimylliiri Liebigin tytir
ja hiinen sukunsa selvisi mikrofilmien avulla.
Kuva-aineistoa sain paikan piiiillii Puolassaja
kirieenvaihdon avulla vielii eliivien Sleesian

Mapitja nauhat
Piirsin jo koululaisena esivanhempientaulukoita, kun kaverit pelasivat kadulla jalkapalloa.
Aidinisan kuolema 1959 siipstiytti sen verran,
ettii tiesin monen tarinan havinneen ikuisiksi
ajoiksi. Nauhoitin siitii ltihtien muitten isovanhempieni tarinoita suurikokoisella Grundig
TK5 -magnetofonilla. Sain haltuuni myds isoisiin muistiinpanot: kymmenii p6lyisiii mappeja, vanhoja valokuvia vuodesta 1845 alkaen ja
satoja muistiinpanolappuja.
Aloin jarjesttiii aineistoaja tein 1975 ensimmtiisen sukukirjan. Innostus,joka alkoi l6-vuotiaana, on tuettanut kymmenkunta kirjaa eri
sukuhaaroistaja myos mielenkiintoisista sukulaisista. Esim. istintiidin sisar pakeni vuosisadan alussa miestdda Sumatralle- sai toisen miehen kanssa Jaavalla 5 qtArtA,jolloin istiniiidinaiti matkusti sinne auttamaanlastenhoidossa ja
kuoli B andungissaJaavalla. Laaj alle levinneista jalkelaisistti syntyi Gabriele-kirjani.
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Kuva I.
WarendorfinkatolisessqkirkkoherronvirastossaI 97I kirjoitettu
selvcikielinenkastetodistus,ioko koskeewotta 1807.
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Kuvo 2.
Ote kuolintodistuksesta vuodelta I 8 35.
Selvcikielinen teksti on saatu Bielefeldin katolisesta kirkkoherranvirastosta.
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pakolaistenkanssa.Tuulimylltiri Liebigin talo
1800-luvultaon viela pystyssiija myllynkivet
ovatpihakaivonkoristeena.
kyliisstiollut vesimylly kuului niin
Samassa
Myllzirintyttiiren6idin
ikaan esivanhemmilleni.
maatilalOytyi rnyOsehjiinti naapurikyldstd,tuvassa vuosiluku 1799 ia navetassaikivanha
puuristikkoseinii.

kirkonkirjat
Luterilaiset

kirjaimet,
Goottilaiset
latinan
kieli
Kun tilaa kirkonkirjoistaott€fiaja kopioita,aikaa voi vierahtdAnykyiiiin kauankintydvoimapulan takia. Virheitakin voi sattua;islini sai
kerran tiedon "esi-isiistii", joka mydhemmin
osoittautuijo lapsenakuolleeksikaimaksi.
1700Juvun Reininmaantodistuksiensuhteensaattaatulla vaikeuksia.Ne on osittainkirjoitettu ransk4ksi(Napoleonin valloitukset) tai
sittenvanhoillans. goottilaisillakirjaimilla,jotka tutkijan on syytii opetella ensimmtiiseksi,
Kun alkaa lukea vanhojamikrofilmejii, vanha
saksavoikin nuuttua latinaksi. Ja sitten lyhennykset,esim.Leg.Conj.: laillisestiavioituneet
Luterilaisellaalueellaselvi6iiuseimmitensaksalla.
jo Napoleonotti kayttoon1790-luSaksassa
vulla siviilirekisterit,joissaoli esim.lastensyntymdmerkinniinalla isiin nimikirjoitus tai X.
Sielta sain monen esivanhemmannimikidoituksen. Koko Saksassasiviilirekisterit tulivat
kayft00nvasta1870.
Iso- ja isoisovanhempien
tiedot nykypiiivistii 1870luvulle asti on pakko hakeaseurakuntien arkistoistaja tuoreimmattiedot paikallisis(Huom.tietosuoja
ta Einwohnermeldeamteista.
sivullisista.)

Katoliset
kirkonkirjat
Luettelotseurakunnista
voi saadajokoko. hiippakunnanarkistostatai kirjasta Adressbuchfin
die kath. Kirchen Deutschlands,joka ilmestyy
joka vuosi Paderbornissa.
Etrkii sen saa myds
internetistd.Ks. my6s Zentralstellefiir kirchliche Statistikdeskath.Deutschlands
, D-50672
35.
Kriln, Antwerpenerstr.
4l

Jokaisessaosavaltiossaon luettelo Saksan
Lisiiksi on
seurakunnista.
evankelisluterilaisista
useitakirjoja, joissaon ttiydellinenseurakuntaluettelo.
jiirjestelmdiin
Oleellinen ero suomalaiseen
on, ettd Bundeslanditeli osavaltiotovat melko
itseniiisiiikulttuurin, myos arkistoinninosalta.
Vieliikin kummitteleevanha valtiojako ennen
vuotta 1871. Esim. entisen Braunschweigin
valtion kirkonkirjojenkopiot vuoteenl814 sdilyteta,in StaatsarchivWolfenbiittelissii.Mecklenburgin alueenvanhat kirkonkirjat vuoteen
1874 astisailfetaiin Domarchivzu Ratzeburg,
Domhof 72, D-23909 Ratzeburg.SitA myOhemmiit kirjat ovat osoitteessaMecklenburgischesKirchenbuchamt,Miinzstr. 9, D19055 Schwerin.On huomattava,etteiviit arkistot suoritasukututkimusta.

Apuainternetistd
Valitaan Altavistasta sanat Genealogie tu
Ahnenforschung tai Farnilienforschung. Saksan-tai englanninkielisiltdnettisivuiltavoi valita ajanja (osa-)valtionsekamaakunnan.Sivulla on mm. historiikkija ko. arkistojenosoitteet (katoliset, luterilaiset ja siviilirekisteri).
Laajat arkistoluettelot eiviit valttbmiittii sisiillii
kirkonkirjoja, mutta ehkii ammattiluetteloita
(Zunfturkunden).On osoitteita,aukioloaikoja,
arkistojenkotisivujaja jos hyvin kiiy, myostietoja arkistojenkokoelmista.
Reininmaantiirkein arkisto on: NordrheinRheinWestf?ilischesPersonenstandesarchiv
12,D-50321Bruhl.
land,Schlossstr.
Saksannettisivuilla on sivukaupallamyds
erilaisia paikallisia sukuyhdistyksi4joilla on
tietoja alueensuvuistaja kirkonkirjojensijainnista.
Helpointa on mielestdni,jos on paastyyli
vuoden1870-rajan,tilata Mormonikirkonmikrofilmeja ja tutkia niita esim. Tampereella
Pellervonkatu1, puh. 2554485.On
osoitteessa
otettavahuomioon,ettii niissiikin on aukkoja,
esim. Aachenin kaupungin keskeistenseurakuntienkirjoja ei ole filmattu.K0lnistiion sata-

Kuvq 4.
Vaikeampi sqkEqlaisen hrkonkirjan telcsti:
1775 D.26ten Tag Febr. Sq)nd Ehelich zusqmmengegeben 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 leqstettuDilrenissci, sekj Catharino Schlicher,
lastettu Lendersdorfissa. Todistajat Henricus Heimbach ja Franciscus Thomqs Limpel.
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Kuva 5.
Latinanhelinen kastetodistus 2. I. I 768:
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:
tunmikuun 2. pnri. 1768 Joes Michoel, laillisten aviopuolisoiden Andreas Paffenin ja
{\stunu
Mario Elisobeth Beckerin poika Feldgenistci. Kummit Paulus Becker, jota edusti Jois Eeckei,
ia
Odiliq Wolffs.
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joten
kunta rullaa jo yhdestd seurakunnasta,
etsiminenon vaikeata.Valmiitatietoja perheistii ympiiri maailmaasaainternetisti Mormonien
IGl-tiedostosta.Virheitii siinikin saattaaolla
kohtalaisesti.
Netissii sr1 mycis saksalaistenyksityisten
harrastajien
kotisivuja,joista voi loytaahy0dyllisiii tietoja, esim. latina-saksa-ammattisanakirjan.
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Kuvo 6 (kannessa).
Sukulana vuodelta 1910, jossa pikkupoilnna
isrini Egon Bodermann, oikeallo hrinen isrinsci
Erich, vasemmalla trhncin isci Augttst, ja istumasscttdmdn isd Wilhelm.
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