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EDB som hjælpemiddel
Vejledning.
En god måde at benytte denne linksamling på er, at du gemme den på din PC-er. Du kan f.eks.
lægge den på dit skrivebord. Når du har brug for at benytte et link, åbner du blot siden. Når du har
fundet det ønskede link, skal du klikke på det med musen samtidig med, at du holder CTRL –
tasten nede. Den ønskede web-side vil så blive åbnet i et nyt vindue.
Jeg prøver løbende at kontrollere om de forskellige links virker. Opdager du, at et link er ”dødt”,
bør du sende mig en mail, så jeg kan få det rettet.
God fornøjelse!

Navn

Kort beskrivelse

Link

2 nationale søgedatabaser, der begge er uundværlige…
Arkivalieronline.dk

Statens Arkivers program, der gør
kirkebøger, folketællinger samt en del andre
arkivalier tilgængelig på nettet.

www.arkivalieronline.dk

Demografisk
Database

Søge i Folketællinger m.m.

www.ddd.dda.dk

Her kan du søge mange oplysninger
Krabsens
stednavnedatabase

Adgang til en database med danske
stednavne. Det stednavn, du søger tastes
ind i et skema og du får oplyst sogn, herred,
gml. amt, primær kommune og
amtskommune.

www.krabsen.dk

Kort og
matrikelstyrelsen

Mulighed for at se nye og gamle kort samt
matrikelkort. Danmark, Færøerne og
Grønland.

www.kms.dk

Hele verden

Her kan næsten alle adresser søges.

www.viamichelin.com

Kommunekort

På den enkelte kommunes web-side, vil der
kunne findes adgang til kortmateriale

Den enkelte kommunes web-side

Ejendomme

Oplysninger om de enkelte ejendomme.

www.ois.dk

Kort Danmark

Kort og matrikelstyrelsens meget
spændende interaktive kort over en lang
række lokaliteter – spænder fra oldtiden og

www.historiskatlas.dk
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SLÆGTSFORSKNING

EDB som hjælpemiddel
til nutiden. Lavet i samarbejde med
lokalhistoriske arkiver.
Et godt sted, at gå på opdagelse.

Digitalt atlas

Danmark 1:100.000
Topografisk Atlas

TRAP Danmark

DigDag er en forkortelse for Digitalt atlas
over Danmarks historisk-administrative
geografi og er et forskningsprojekt
finansieret af Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling under Den nationale
pulje for forskningsinfrastruktur.

www.digdag.dk
Start med at læse her:
http://videnskab.dk/kultursamfund/nyt-danmarkskort-rejsertilbage-i-tiden

En bog.

En guldgruppe.

http://da.wikipedia.org/wiki/Statistisktopografisk_Beskrivelse_af_Kongeriget_Da
nmark

Bøger, det gamle medie, er nu ikke at
kimse af.
En serie bøger (næsten amtsvis)
Tilgængelig på mange biblioteker
eller lokalarkiver.

Her kan du læse mere.

Kalenderprogrammer
Bauers kalender

Kalenderprogram, der dækker perioden fra år
601 til år 2200. Programmet danner en
årskalender med visse kirkelige dage
indskrevet.

www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.h
tm

Dage

Et program, hvor du indtaster få oplysninger
og får en kalender.
Programmet downloades og ligger derefter på
din PC-er. Nemt at bruge. Oversætter de
latinske navne på søn- og helligdage til datoer.

www.slaegtogdata.dk
- Slå op under værktøjer,
hjælpeprogrammer, kalender

Også en vinkel ..
Folkekirken

Nyttige oplysninger om alle danske kirker.

www.korttilkirken.dk

Der her også her du finder et link til at lægge
alle danske kirker på Google Earth.
Sogneportal
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Kirkeministeriets portal til Den danske
Folkekirke.
Her finder du et sogn ud fra et vej- /
gadenavn.
Svenn Erik Kristensen
sek@sveka.dk

www.sogn.dk
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Gravsten

Gravsten
Nyere
dødsannoncer
Vendelboarkivet
DødsfaldAalborgegnen
Oeders
Efterretninger
1771
De Slesvigske
Krige
Tyske faldne 1. og
2. verdenskrig
Frihedsmuseets
modstandsdataba
se

EDB som hjælpemiddel
Et gratis online opslagsværk, hvor du måske
kan dine aners gravsten.
Arbejder sammen med den næste.
Et privat initiativ, hvis formål er at få
fotograferet samtlige kirkegårde i landet
Søgbare annoncer fra 2006 og frem

www.findengrav.dk

Arkiv over indfødte Vendelboer. Mange
nekrologer og mærkedage
En samling af dødsannoncer, mindeord og
nekrologer om personer fra Kjær Herred.
Oplysninger om ægtepar, enker og enkemænd
i Sjælland Stift. (København, Sjælland, Møn og
Bornholm)
Faldne i De Slesvigske Krige 1818-1850

www.vendelboarkivet.dk

Søg efter tyske faldnes gravsten og gravsteder

www.volksbund.de/graebersuche.html

Personer, der har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af
Danmark

http://modstand.natmus.dk/

www.dk-gravsten.dk
www.afdoede.dk

www.corpo.dk/hvorup
www.ddd.dda.dk

www.strandparken33.dk/page4.html

Her kan du læse mere …..
Statens arkiver

På spor af
slægten

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.
En hjemmeside i forbindelse med DR’s
programserie fra 2002.
Gode artikler om, hvordan du kommer i gang.
Supplement til en håndbog med samme navn.
(håndbogen er udsolgt – kan lånes på
biblioteket)

www.sa.dk

www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/

Adgang til landets arkiver …..
Statens Arkiver

Søgemaskine til Rigsarkivet og
Landsarkiverne.
Skal benyttes, hvis du vil have
adgang til den store mængde
arkivalier, der er disse steder.

Lokalarkiver
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/da
isy_forside

En søgemaskine, der giver adgang
www.danpa.dk
til 130 lokalarkiver. Målet er, at alle
Svenn Erik Kristensen
sek@sveka.dk
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EDB som hjælpemiddel
arkivalier i disse arkiver, skal
registreres i denne database.

FamilySearch

Den største søgeside er
mormonernes internationale, der
indeholder store mængder
slægtshistoriske data – primært
naturligvis fra andre lande, men
også mange om danske familier.

www.familysearch.org

Indeholder også digitaliserede
kilder, bl.a. danske protokoller for
borgelige vielser.
Politiets registerblade

Indeholder en digitaliseret version
af Københavns Politis
registerblade, som blev ført
mellem 1890 og 1923. Den første
centrale person registrering af
befolkningen i København

www.politietsregisterblade.dk

Engelsksproget side med mange
informationer om jødiske aner.
Hjemmesiden for hjemstavnsforeningen: ”Kartoffeltyskerne på
Alheden”
Nygårds sedler over jyske familier.
Over ½ million navnesedler over
jyske familier – især, hvis man har
et lidt ualmindeligt navn.
Register over Bornholmske
kirkebøger før 1814.
Data fra Aarhus.
FT-1787, 1801, 1834, 1845, 1860.
Vielsesdat 1750-1891
Borgerbog 1740-1862
Hovedvægt på personer og slægter
med tilknytning til de to amter.
En privat database med
oplysninger om eksaminerede
skippere fra perioden 1707 – 1839.
I alt 13.886 personer.
Databasen omfatter rakkere og

www.jewishgen.org

Andet
Jødiske familier
Kartoffeltyskerne

Nygårds sedler

Bornholmske kirkebøger
Aarhus – folketællinger
m.m.

Slægter i Maribo – og
Præstø amt
Skippere

Rakkere og natmænd
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www.kartoffeltysker.dk

www.ddd.dda.dk

www.kirkebog.dk
www.folketimidten.dk

www.slægts-data.dk
www.skippere.dk

www.rakkere.dk
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Billeder
Ukendte billeder

Kulturarv

Hammerum-herred

København
Københavns gader –
hvilket sogn

EDB som hjælpemiddel
natmænd samt et mindre antal
bødler. Ikke født senere end 1860.
Bibliotekernes og arkivernes
billedsamling.
Udbygges til stadighed.
Gode søgemuligheder
Her kan du hente hjælp, hvis du
har et billede, som du ikke ved
hvad eller hvem forestiller.
Kulturarvestyrelsen hjemmeside.
Et spændende bekendtskab. En
database over bl.a. fredede
bygninger og bygninger, som har
spillet en rolle i danmarkshistorien.
Giver adgang til en række
spændende opslag i mange
forskellige retninger.
Her kan finde BATCH nummer på
alle danske kirkebøger. Letter
indgangen til mormonernes
database i Utah.
Har dine aner boet i København er
der megen hjælp at hente her.
Søg på gadenavn og få serveret
oplysninger om sogn m.m.

Gode oversigter med flere links ……

En link-samling over alt,
hvad senior (50+) kan være
interesseret i.

På den side, der kommer frem,
finder du SLÆGTFORSKNING og
klikker på den. Du kommer til en
side med en stor mængde links.

Databasen skal opfattes
som et supplement til
håndbogen
»Slægtsforskerens ABC« af
Jørgen Green og Michael
Green Schmidt som hjælp
til din slægtsforskning.

Indeholder bl.a. en ordbog, der
kort forklarer nogle af de mange
lidt fremmede ord, vi løber ind i.
Også en samling artikler.
Endelig en god link-samling.
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www.danskebilleder.dk
www.ukendtebilleder.dk

www.kulturarv.dk

www.hammerum-herred.dk

www.ksa.kk.dk
www.fogsgaard.org
Forskellige såvel private som offentlige
myndigheder har lavet lister over links,
der er anvendelig i dit arbejde med din
families historie.
Her er nogle af de bedste….
www.seniorinternet.dk

www.grifo.dk/slaegt.php
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Dansk Historisk Fællesråds
web-side.
En guldgruppe, hvis du blot
er en lille smule
historieinteresseret.
Man bliver aldrig færdig
med at gå på opdagelse
her.
Cyndi

Et godt leksikon
Danske ords betydning og
oprindelse!

EDB som hjælpemiddel
For dig som slægtsforsker:
KLIK ude til højre på: ”Lær om
slægtsforskning….” og du får en
side med masser af informationer
m.m. om din hobby.

www.historieonline.dk

Verdens største samling af LINKS.
Hver at gå i gang med, hvis du
søger informationer om aner i
udlandet.
Man skal være lidt rutineret for at
gå i gang med denne web-side.
Den Store Danske Encyklopædi.
(Gyldendal)
Det danske sprog og
litteraturselskab

www.cyndislist.com

Til udstillingen #Din Historie er der lavet en toolbar
med links til slægtsforskningssider og foreninger
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www.denstoredanske.dk
www.ordnet.dk

Kan hentes og installeres her:
http://dinhistorie.ourtoolbar.com
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