Vejledninger – kom godt i gang og følg med
Statens Arkiver
www.sa.dk - Vejledning for begyndere og kursus i gotisk skrift. Linksamling.
Webudstillinger. Nyheder om nye kilder på nettet. En side der er god at kende og følge.
På sporet af slægten
www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/ - Tekster fra tv-serien "På sporet af slægten" og
henvender sig især til nybegyndere. Siden rummer mange eksempler, som belyser,
hvorledes matrikelfortegnelser, fotografier, kort m.m. kan være en hjælp til
slægtsforskningen. Anetavler/-skemaer, lister over fagudtryk (skifter, militær og jura) og
det gotiske alfabet kan downloades.
Samfundet for Dansk genealogi og personalhistorie
www.genealogi.dk - En række artikler, som især hjælper nybegynderen i gang - lige fra
indsamlingen til det praktiske arbejde.

Kirkebøger, folketællinger og andre kilder
Arkivalieronline
www.arkivalieronline.dk – Indscannede kirkebøger og folketællinger. Fornem service fra
Statens Arkiver. Ingen andre lande har tilsvarende gratis service.
Kirkebøger fra ca. 1600 til 1960/1969.
Scanningen af kirkebøger, der er udskrevet efter 1950, er påbegyndt 2011, og de første af
disse er blevet publiceret på Arkivalieronline. Indførsler vedr. fødsler, konfirmationer og
vielser bliver scannet til og med 1960 og dødsfald til og med 1969, selvom bøgerne går
længere frem og først slutter i f.eks. 1980.
Folketællinger 1767-1930 er tilgængelige. Se mere om folketællinger i Statens Arkivers
egen folder:
www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivali
er/folketallinger_-_en_vejledning
Nye kildetyper efteråret 2011:
Det er i første omgang materiale fra brandforsikringer og Københavns Overpræsidium, der
er de nye typer af historisk materiale, som er blevet lagt på Arkivalieronline.
I brandforsikringsmaterialet kan man finde oplysninger om huse og gårde helt tilbage fra
1700-tallet og frem til ca. 1900, deres indretning og byggemåde samt hvem der ejede
dem.
Overpræsidiet behandlede bl.a. familieretlige sager som adoption, separation og
skilsmisse samt bidrag til børn født uden for ægteskab.
Frem til januar 2012 vil der komme yderligere 3 nye typer af arkivalier på Arkivalieronline vi venter spændt 
Dansk Demografisk Database
www.ddd.dda.dk: - Frivillige har via Statens Arkivers KIP-projekt
(KildeindtastningsProjektet) indtastet folketællinger, som er blevet lagt i en fælles
database. Her kan indtil videre søges efter enkeltpersoner på landsplan i folketællingerne
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1787, 1801, 1834, 1840 og 1845, ligesom der findes mange spredte indtastninger fra
øvrige folketællingsår. Hjørring og Aalborg amter er komplette for året 1880.
Via DDD er der ligeledes mulighed for at søge efter personer, der er udvandret fra
Danmark (Det Danske Udvandrerarkiv), eller som er indvandret til Danmark
(Immigrantmuseet). Nygaards Sedler og m.m.
Ekstraordinære folketællinger
http://www.slaegtogdata.dk/kilder/ekstraordinaerefolketaellinger/taellinger/?searchterm=præster - Oversigt over ekstraordinære
folketællinger og mandtal afholdt uden for de normale terminer
FamilySearch
www.familysearch.org - Mormonernes hjemmeside, der indeholder store mængder
slægtshistoriske data – primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske
familier.
Familysearch indeholder også digitaliserede kilder bl.a. danske protokoller for borgerlige
vielser https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025
Københavns politis registerblade
www.politietsregisterblade.dk - Indeholder en digital version af Københavns politis
registerblade, som blev ført fra 1890-1923. Registerbladene er den første centrale
personregistrering af hele befolkningen i København, og er en forløber for Folkeregistret.
Der findes i alt 1,2 millioner registerblade.
Gravsteder, nekrologer, dødsfald, mærkedage
Kirkegårde og gravsten i Danmark
www.dk-gravsten.dk/forside.php
www.findengrav.dk
www.stegemueller.dk/dki
Kirkegårde og gravstene i Danmark. Projekter, hvor frivillige affotograferer gravstene.
Nyere dødsannoncer
http://afdoede.dk/index.php?page=main - Siden er lavet i samarbejde mellem en del
bedemænd og pressen. Søgbare annoncer fra 2006 og frem.
Jødiske begravelser og gravsten indtil 1886.
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?lang=da
Vendelboarkivet
www.vendelboarkivet.dk - Vendelboarkivet blev skabt af postmester T.M. Sørensen i
perioden fra 1967 til slutningen af 1980'erne. Han indsamlede materialet fra aviser og
blade, fra personalhistoriske bøger, som f.eks. stater over forskellige erhverv, diverse
folketællinger og fra egen og andres forskning. Bemærk, at Vendelbo Arkivet kun rummer
"indfødte" vendelboer, dvs. personer født i Vendsyssel - før folkeregistrenes indførsel,
hvilket vil sige til og med 1924. Mange nekrologer og mærkedage.
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Dødsfald fra Aalborgegnen
http://corpo.dk/hvorup/ - På Sundbysamlingernes Lokalhistoriske Arkiv har man i en
længere årrække klippet i egnens aviser, så der gradvist er opbygget en omfattende
samling dødsannoncer, nekrologer og mindeord i relation til personer inden for arkivets
dækningsområde Kjær Herred. På siden findes også affotograferede gravsten fra Mou,
Dokkedal, Ellidshøj, Gudum Sønder Tranders og Vive kirkegårde.
Tyske faldne i de to verdenskrige.
www.volksbund.de/graebersuche.html - Søg efter tyske faldnes gravsten og gravsteder

Udvalgte befolkningsgrupper

Frihedsmuseets modstandsdatabase
http://modstand.natmus.dk/ - Personer, som har deltaget i modstandskampen under den
tyske besættelse af Danmark.
Danske søfolk
www.skippere.dk – Danske skippere. Privat hjemmeside. Søg i indtastede oplysninger om
danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707 til 1839.
Rakkere og natmænd
http://www.rakker.dk - Formålet med databasen har været at samle så mange oplysninger
om rakkere og natmandsfolk som muligt og på en sådan måde, at man ved et enkelt
opslag på en rakkers eller natmands navn kan få adgang til alle kendte facts, som omfatter
hans/hendes nærmeste familieforhold samt af- og udskrifter fra såvel utrykte som trykte
kilder, heriblandt kirkebøger, retsprotokoller, fattigvæsensprotokoller, avisartikler m.m.,
hvori den givne person er omtalt. Databasen omfatter rakkere og natmandsfolk eller deres
slægtninge samt et mindre antal bødler. Dog er udeladt omtale af personer, som er født
senere end 1860, idet natmandsfolkene på dette tidspunkt anses for integrerede i den
almindelige almue.
Hugenotter
http://honoreslaegten.dk/huguenotterne.html - Indeholder artikler om huguenotternes
historie og deres vej fra Frankrig via Tyskland til Fredericia. Anetavler over familierne
Deleuran og Dupont
Kartoffeltyskere
www.kartoffeltysker.dk - indeholder artikler om kartoffeltyskerne i Jylland.
Jødiske slægter
www.jewishgen.org - En international søgebase for jødiske slægter.
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Slægtsforskningssider vedr. geografiske områder
Bornholmske kirkebøger
www.kirkebog.dk - Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814
Folket i Midten
www.folketimidten.dk . Aarhus Amt – folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1860,
vielsesdata 1750-1891, Aarhus borgerbog 1740-1862. Også flere sogne fra Skanderborg
og Viborg amter samt enkelte fra Randers Amt.
Slægter i Hammerum Herred
www.hammerum-herred.dk Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i Midt- og
Vestjylland.
Borgere i Esbjerg
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/borgerdatabaser/esbjergborgerdatabase-1919/simpel-soegning.aspx - Bl. a. Esbjerg Borgerdatabase,
beværterbevillinger og skattebøger
Borgere i Odense
www.odensedatabasen.dk - Odenses borgere i tidsrummet 1740-1921
Fynske godser
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/
Alle fynske godsskifter
Slægter på Djursland
http://www.djursslaegt.dk/ - Slægtsdatabase med personer og slægter på Djursland
Bente Feldballes hjemmeside
http://www.milloup.dk/bf/ - Stikord til kirkebøger i enkelte sogne på Djursland og Aarhus og
Skanderborg amter
Wadschiers hjemmeside
http://www.wadschier.dk/index.php - Privat hjemmeside med mange affotograferede
arkivalier og afskrifter. Bl.a. affotograferede fangeprotokoller fra Viborg Tugthus.
Min Jyske slægt
http://www.minjyskeslaegt.dk/ - Privat hjemmeside med stikord til et stort antal kirkebøger
hovedsageligt fra Jylland skrevet og samlet af Birgit Juul Kristensen.
Brejls hjemmeside
http://www.brejl.dk/index.html - Privat hjemmeside med oversigter over et stort antal jyske
skifter og fæster. Endvidere udensogns vielser i det midtjyske før 1814.
Kurt Kermits Nielsens hjemmeside
http://www.kkermit.dk/ - Specielt kongelige bevillinger til ægteskab i stifterne Ribe, Viborg,
Aalborg og Aarhus.
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Fogdsgaards hjemmeside
http://www.fogsgaard.org/ - Slægter i København. Enkekassen, gader og sogne i
København.

Navneregistre til københavnske kirkebøger
http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/ - Privat hjemmeside med navneregistre til fødsler,
vielser og dødsfald i København. Indtastet af Arne Julin.

Slægtshistoriske foreninger
Slægt og Data – DIS Danmark
http://www.slaegtogdata.dk/ - DIS er en landsdækkende forening for slægtsforskere, der
også interesserer sig for brug af computere og internettet. Her finder man bl.a.
beskrivelser af computerprogrammer til slægtsforskning og links til medlemmernes egne
sider. Mulighed for diskussion i DIS-forum og leksikon om slægtsforskning.
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
www.genealogi.dk - Danmarks ældste slægtshistoriske forening, og udgiver af
Personalhistorisk Tidsskrift . Meget god starthjælp for nybegyndere.
Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger
www.ssf.dk - Slægtshistoriske foreninger over hele landet er medlemmer af
sammenslutningen, der bl.a. arrangerer kurser mm. For slægtsforskere. Hjemmesiden
indeholder info og links til lokalforeninger.

Amter, sogne, gader, gårde, kirker, kort og egnshistorie
Sogn, herred, amt
http://www.slaegtogdata.dk/kilder/sognekort - I hvilket herred eller amt ligger sognet? Få
hjælp på denne side.
Stednavne
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/ - Indeholder ca. 45.000 stednavne, som kan
lokaliseres til sogne, herreder, amter og kommuner.
Vort Sogns Historie
www.vortsognshistorie.dk - Digital udgave af bogserien Vort sogns historie der udkom i
årene 1950-58. Mindre landejendomme i Jylland
Dansk Slægtsgårdsarkiv
www.slaegtsgaardsforeningen.dk - Bevarer kendskabet til og historien om de danske
slægtsgårde
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Nygaards sedler – gårde/møller, kroer, degne
http://nygaards-sedler.dk/news.php - Nygaards registreringer af gårde/møller, kroer pg
degne
Matrikelkort
www.kms.dk - Gamle matrikelkort på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside
Søg under matrikelkort og vælg historiske matrikelkort.
Danmarks Kirker
http://danmarkskirker.natmus.dk - om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder.
For tiden arbejdes der med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af
alle landets kirker undersøgt og beskrevet.
Historisk Atlas
http://hkpn.gst.dk/ - En hjemmeside, hvor arkiver, biblioteker og museer
i Region Syddanmark og Kulturregion Storstrøm formidler spændende lokalhistoriske
steder.
Købstadskort
http://www.sa.dk/content/dk/undervisning_og_temaer/webudstillinger/kobstadskort
Arkivers hjemmeside har en webudstilling med gamle købstadskort. Se bl.a. kort over
”storbyen” Aalborg omkring 1800.

Lokalarkiver
Vejviser til danske lokalarkiver
www.danskearkiver.dk/index.asp?id=13
Arkivalier og fotos/film
www.danpa.dk - DANPA (Danmarks Nationale Privatarkivdatabase). Her kan du søge
registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det
Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger. Indeholder også Aalborg
Stadsarkivs arkivalier og fotos.
Daisy
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside
Er Statens Arkivers arkivdatabase. I Daisy kan du finde oplysninger om Statens Arkivers
samlinger og bestille arkivalier hjem til dit eget nærmeste stadsarkiv.
Daisy indeholder oplysninger om: hvem, der har skabt arkivalierne, hvilke arkivalier, de har
skabt og hvad arkivalierne indeholder.
I Daisy kan du altså finde oplysninger om samlingerne, men ikke oplysninger om, hvad der
står i arkivalierne.
Danske Billeder
www.danskebilleder.dk - Over 65.000 kulturhistoriske billeder af steder, personer,
foreninger, skoler m.v.
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Danske billeder
www.moviscop.dk – video og filmklip fra Aalborg Stadsarkivs samlinger.

Bøger, lokalhistoriske årbøger og aviser
Danske biblioteker
www.bibliotek.dk – din indgang til samtlige danske folkebiblioteker, Det kongelige
Bibliotek, Statsbiblioteket og andre danske forskningsbiblioteker. Søg og bestil hjem til dit
nærmeste bibliotek.
Det kongelige Bibliotek – digitaliserede værker
www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/index.html - Digitaliserede værker på Det digitale
Nationalbibliotek. Bl.a. illegale blade og Daells Varehus kataloger fra 1915 og frem.
Kulturperler
http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/ - Adgang til digitaliserede bøger, tidsskrifter,
håndskrifter, arkivalier, billeder, kort, noder, film, lydmedier, museumsgenstande.
Lokalhistorien i Thy
www.thistedmuseum.dk/ - på denne side findes en digitaliseret udgave af Historisk Årbog
for Thy og Vester Han Herred 1906 – 2004.
Fynske Årbøger 1939-2009:
www.histfyn.dk/registre.html - register til Fynske Årbøger 1939-2009
Register til Lolland-Falster årbøger
http://pkv.dk/genea/lfsh/index.html - Historiske Samfunds årbøger 1913-1960
Dansk Biografisk Lexikon
http://runeberg.org/dbl/ - Dansk Biografisk Lexikon 1887-1905
Trap Danmark og andre gamle indscannede bøger
https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,44921.0.html

Gamle vejvisere i Danmark
http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html
Gamle vejvisere og adressebøger
Statens Avissamling
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/aviser/aviser
Den nationale samling af dagblade, distriktsblade og ugeaviser på Statsbiblioteket
Sejrs sedler
http://www.sejrssedler.dk/
120.000 sedler med udtræk af artikler fra primært Aarhus Stiftstidende i årerne fra 17941950
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Hjælpekilder
Ordbog
http://ordnet.dk/ods/ - Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, der behandler
dansk sprog fra 1700 til 1950.
Dansk evighedskalender
www.rmadsen.dk/kal/ - Var den 3. juli en mandag i 1699? Find svaret i denne
evighedskalender. Bygget på R. W. Bauers kalender.
Dansk Adels Årbog
http://voneyben.dk/dansk_adelsaarbog.htm - Register til ”Dansk Adels Årbog”
Facebook
www.facebook.com/#!/groups/7373772221/ - Gruppe, hvor man hjælper hinanden med
ideer og tydning af tekster.

Uden for Danmark
USA - Ellis Island – passagerlister
www.ellisisland.org - Fra 1892 gik indvandringen til det østlige og centrale USA i meget
stort omfang gennem karantænestationen på Ellis Island i New Yorks havn. I perioden
1892-1924 drejede det sig om ca. 22 mio. personer, hvis data er tilgængelige i
Indvandrerdatabasen. Man vil derfor ofte kunne finde danske udvandrere her, som ikke
dukker op i den danske Udvandrerdatabase, f.eks. hvis de udvandrede via Hamburg
Databasen er udarbejdet på basis af passagerlister, som skibene skulle føre. Det betyder,
at navne ofte er stavet anderledes end på oprindelsessproget. Databasen kompenserer for
afvigelserne ved at tilbyde flere niveauer af fonetisk søgning. Finder man en relevant
person, kan man se alle oplysninger i passagerlisten, der er affotograferet under
overskriften 'Ship manifest'. Der er også mulighed for at søge direkte på
udvandreskibene. Databasen er gratis at benytte, men man skal registrere sig som bruger.
Rootsweb
www.rootsweb.ancestry.com – Gratis amerikansk søgeside. Især WorldConnect er nyttig.
Find en gravsten ude i verden
www.findagrave.com/index.html - 72 mill gravsteder. Brug feltet ”Search 72 million grave
records” i højre side. Siden er gratis. Hvis ikke man finder et hit i søgningen, bliver man
automatisk ledt videre til søgemuligheder på amerikanske betalingssider. Ignorer dem, gå
tilbage og prøv en ny søgning. Det er bedst, hvis man har både navne og præcis
fødselsår.
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Ancestry Library Version
www.ancestrylibrary.com/default.aspx
Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter,
kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder fra England og
enkelte andre europæiske lande.
Betalingsdatabase – men Aalborg Bibliotekerne har abonnement. DVS den kan bruges på
ALLE afdelinger – hovedbiblioteket, biblioteker og Historie Aalborg
Skandinaviske mormoner
http://user.xmission.com/~nelsonb/scan_roster.htm - Liste over udvandrede skandinaviske
mormoner 1854-1868
Slesvig-Holsten
www.aggsh.de/german - Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister.
Færøerne
www.history.fo Digitaliserede kirkebøger og folketællinger
Sverige
Kirkebøger – hele Sverige
www.genline.se - Genline. Digitaliserede svenske kirkebøger. Det er en
betalingsdatabase, men HistorieAalborg har abonnement. Den kan bruges på en pc i hele
Historie Aalborgs åbningstid.
Kirkebøger – Skåne, Halland og Blekinge
www.ddss.nu - Demografisk Databas Södra Sverige Kirkebøger fra Skåne, Halland og
Blekinge. Gratis.
Folketælling 1890
www.foark.umu.se/folk/index.htm - Folketællingen for Sverige fra 1890
Folketællinger
www.svar.ra.se - SVAR – Svensk Arkivinformation. Riksarkivet. Indscannede
folketællinger. Betalingsdatabase,
På tværs af Øresund
www.landsarkivetkbh.dk/oresund/index.htm - Tips til slægtsforskning på tværs af Øresund.
Norge
Digitalarkivet
www.digitalarkivet.no - Slægtsforskning i Norge. Kirkebøger, borgerlige vielser,
tinglysninger, retssager m.m.
Tyskland
Om slægtsforskning i Tyskland
http://wiki.dis-danmark.dk/index.php?title=Sl%C3%A6gtsforskning_i_Tyskland – DISDanmarks wiki-artikel med links til arkiver, databaser, oversigter, vejledninger m.m.
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Mere slægtsforskning i Tyskland
www.ahnenforschung.net – Links til arkiver, databaser, vejledninger, diskussionsforum
m.m.
Slesvig-Holsten
www.aggsh.de/german Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister.
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