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Rigsarkivet
https://www.sa.dk/da/
Her kan du ee arkivalier online
På Arkivalieronline finder du alle digitaliserede dokumenter. Når du vælger et emne nedenfor, sendes du
til Arkivalieronline.


Kirkebøger



Folketællinger

Ud over de viste muligheder, er der rigtig mange andre muligheder.

Daisy
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside
Her kan du:


Søge efter arkivalier og få vist information om dem.



Bestille arkivalier til brug på en læsesal.



Se indscannede arkivalier online.

Dansk Demografisk Database
http://ddd.dda.dk/
I Dansk Demografisk Database (DDD) kan du søge efter oplysninger i en lang række forskellige kilder. Du
kan søge efter enkeltpersoner eller familier, når du har lidt information i forvejen. Desuden skal de
personer, du leder efter, findes i databaserne. Der tilføjes hele tiden flere data til databaserne.

FamilySearch
https://www.familysearch.org/
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Mormonerne – har indsamlet oplysninger om
mennesker i hele verden og registreret dem i en superdatabase i Salt Lake City, Utah. Datacenteret
befinder sig i en veltempereret klippehvælvning. Dvs. det skulle kunne modstå et atomangreb. I 1938
begyndte FamilySearch at microfilme genealogi-dokumneter, som f.eks. kirkebøger. De danske
kirkebøger blev mikrofilmet i perioden 1946-1958. I dag bygger informationene også på oplysninger, som
danske slægstforskere lægger ind i databasen.
Familien er en essentiel del af mormonernes religion, og en del af overbevisningen er, at man kan døbes
'by proxy'. Det vil sige, at hvis man kan finde frem til sine forfædre, kan man give dem indgang til
himmelen. Derfor er det essentielt, at man kan finde frem til sine forfædre.
Databasen er et godt udgangspunkt for at finde familiemedlemmer, men de skal verificeres ved opslag i
kirkebøger på Akivalier Online, Rigsarkivet.

Caféaften for slægtsforskere
The Statue of Liberty – Ellis Island Fondation Inc.
https://www.libertyellisfoundation.org/
The American Family Immigration History Center.
Indeholder en stor samling af data om immigranters ankomst til USA.
Mere end 22 millioner passagerer og medlemmer af skibsbesætninger kom ind i USA gennem
Ellis Island og New York havn mellem 1892 og 1924. Information om hver enkelt passager
blev nedskrevet i skibenes passagerlister. Disse individuelle oplysninger er tilgængelige for
søgning.
Medlemsskab er gratis, men de vil gerne have bidrag i form af frivillige "donations".

Ancestry
https://www.ancestry.com/
Hvis du har slægtninge i USA, kan du få en masse oplysninger på Ancestry. Det er en betalingstjeneste,
men med meget fleksible vilkår.

Registreringsværktøj
Det er hensigtsmæssigt at have et IT-program til at lagre data om slægtsforskning. Et sådan
program hjælper til at bevare overblikket. Der findes nogle stykker - jeg har valgt Legacy
Family Tree. Det fungerer fint, kan generere en web overside med resultaterne, som er lige til
at uploade. Og så er det rimeligt prismæssigt. Der er desuden også tilbud om web foredrag,
diverse informationsmateriale og meget mere

