Slægtsforskning på internet
Nye:
kriminalhistorie.dk
www.landsbyhistorie.dk

Originale kilder:
Indscannede kilder (folketællinger, kirkebøger): www.arkivalieronline.dk
Indtastede kilder (folketællinger, kirkebøger, m.m.): www.ddd.dda.dk
Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv hos Geodatastyrelsen: www.gst.dk, klik ”matrikelog ejendomsdannelse” i venstre side, klik ”Find et sted”. Udfyld felterne med
adresse og vælg ”Find stedet i historiske matrikelkort.” Find søgefeltet i øverste
højre hjørne og søg: Slægt – for god intro.
Udvandrerarkivet: http://emiarch.dk/ - bliver snart til www.udvandrearkivet.dk.
Billeder fra flere egne af landet: www.danskebilleder.dk
Kort, fotos, håndskriftsamlinger: www.detkongeligebibliotek.dk, se f.eks.
”Materialer” – ”Billeder”, men også ”Manuskripter” kan være interessante.
Dødsannoncer: www.afdøde.dk
Politiets registerblade, København: http://www.politietsregisterblade.dk/
Søgning i samlings-databaser:
Private arkivalier: www.danpa.dk
Se også det lokale (stads-)arkivs hjemmeside, f.eks. København: www.starbas.net –
Aalborg:
http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Menu=Soeg_i_Samlingen
Statslige, regionale og (en del af) de kommunale arkivalier: www.daisy.sa.dk
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: www.aba.dk
Dansk Folkemindesamling: www.dafos.dk
Udenlandske søgebaser:
Mormonkirkens kæmpe-kæmpe verdensdækkende base: www.familysearch.org
Privat bearbejdning af demografisk database: www.danishfamilysearch.dk
Dækker særligt USA: www.ancestry.com
Amerikansk websted med verdensomspændende links: www.cyndislist.com
DIS-Norge: http://www.disnorge.no/cms/
På jagt efter svenske aner: http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/
Demografisk database, Sydsverige: http://www.ddss.nu/
På jagt efter norske aner: http://www.disnorge.no/genress/

Kilder til norske personer: http://arkivverket.no/Digitalarkivet
Kilder til slægtsforskning i andre lande, bl.a. Polen, Tyskland:
http://www.startsiden.dk/Slaegtsforskning Se de forskellige lande i venstre side.
Vejledninger:
Samfundet for danske genealogi og personalhistorie: www.genealogi.dk/
Hjemmeside til tv-udsendelsen ”På sporet af slægten”, mange gode tips:
www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/
Hjemmeside til tv-udsendelsen ”Ved du, hvem du er”, hvor kendte finder deres
rødder – udsendelserne er gode, og kan ses på nettet. Tipsene til slægtsforskning er
dog ikke meget værd: http://www.dr.dk/tv/se/ved-du-hvem-du-er-2/ved-du-hvem-duer-6-6-3/#!/
Gode tips til at bruge hovedstadens arkiver: www.hovedstadsarkiver.dk
Statens Arkiver: www.sa.dk
Ordbog for slægtsforskere: http://www.saack.dk/index_ordbog.htm eller brug
www.ordnet.dk, der også indeholder Ordbog over det danske sprog 1700-1950.
Vidensdeling:
Databehandling i slægtsforskning, forum til vidensdeling: http://www.slaegtogdata.dk
Slægtshistorisk Forening Vestsjælland: http://www.slaegtvestsjaelland.dk/
DIS-forening Næstved: http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/naestved
Facebook: Slægtsforskning
Genealogisk Forlag: http://genealogisk-forlag.dk/?page_id=154

Generelle søgemuligheder:
Google er din ven!: www.google.dk
http://www.startsiden.dk/ Se f.eks. Slægtsforskning eller Lokalhistorie
Find et sted: www.sogn.dk eller www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm eller
www.krak.dk
Find en myndighed: www.digdag.dk – køres på chrome. Siden har stadig
børnesygdomme, men bliver et fantastisk redskab til at finde ud af, hvem der kan
have arkivalier på dette eller hint.
Adresser på enkeltarkiver: www.arkivvejviser.dk
Salomons leksikon: http://runeberg.org/salmonsen/2/
Den store danske encyklopædi m.m.m. (skrevet af fagfolk): www.denstoredanske.dk
Det folkelige opslagsværk (alle kan skrive med): http://da.wikipedia.org/wiki/Forside
Der findes også mange lokale wiki’er: http://wiki.ringstedhistorie.dk

