Adresse til brug for slægtsforskning
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Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.
1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn
www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning.
Under punktet ”Hent & Print” Hentes skema, anetavler og andet materiale
2. Små videoer med gode oplysninger
https://www.genealogi.dk/index.php/video
3. Statens arkiver. Introduktion til slægtsforskere. Ny i slægtsforskning
https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/nyslaegtsforskning-saadan-kommer-du-godt-gang/

4. Om slægtsforskning på internettet.
http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_arkivbrug_for_slagtsf
orskere/slagtsforskning_pa_internettet
5. Hovedstadsarkiver, sognekort og lister over Københavns gader, og samt
ændrede gadenavne. Se ”Hent og Print” på denne adresse.
http://www.landsarkivetkbh.dk:80/hovedst/index.htm (Virker Ikke)
6. Forskellige gode sider fra Statens arkiver. Hovedside.
http://www.sa.dk
https://www.sa.dk/find/
7. Arkivalieronline. Arkivalier på statens arkiver: Kirkebøger – Folketællinger
Samt flere nye kvik-vejledninger
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paanettet/
7A. Borgelige vielser, fra Københavns Stadsarkiv. 1851-1922.
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/borgerlige-vielser-fra-1851-til1922-kan-nu-se-pa-nettet Se også på FamilySearch.
7B.Københavnske begravelsesprotokoller.
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/find-dine-forfaedre-med-dekobenhavnske-begravelsesprotokoller
7C. Lægdsruller, vejledning fra Rigsarkivet.
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller
7D. Lægdsruller. Søge i.
http://www.lægdsruller.dk/
8. Salldata god hjemmeside til at hente arkivalier mm. På
http://www.salldata.dk/

8A. Danske kirkebøger på en anden hjemmeside –Salldata.
http://ao.salldata.dk/
9. Dansk demokratisk database (Indtastede folketællinger)
http://www.ddd.dda.dk/
9A. hvilke sogne hører diverse gader til mm
https://sogn.dk/
10. Mormonkirkens store database:
a. http://www.familysearch.org
b. https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark
c. http://genealogi-kbh.dk/?page_id=127
11. Ellis-Island . Gratis søgning. Immigrationslister.
https://www.familysearch.org/blog/en/ellis-island-castle-garden-immigration/?cid=bl-fsup-8020

12. Fin hjælpeside til Familysearch.org. oversigt over kirkebøger
http://hammerum-herred.dk/news.php
13. Søgning i stednavne database.
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
14. Kort over danske amter med sogneoversigt
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm
15. Danske Slægtsforskere.
http://www.slaegtogdata.dk/
17. Kirkebilleder fra Danmark.
http://sub.dis-danmark.dk/kirkeimg/New/index.asp
18. Danske gravsten.
https://www.dk-gravsten.dk/news.php
19. Ordbog over gamle danske ord og betegnelser:
http://genealogi-kbh.dk.linux77.unoeuro-server.com/wpcontent/uploads/2016/03/ordbog.pdf
20. Ordbog over det danske sprog
http://www.saack.dk/index_ordbog.htm
21. Ældre fremmede ord. + meget mere.
http://www.zeus2.dk/ordbog.htm

22. Ordbog til gamle danske ord. Indscannet bog.
http://www.hist.uib.no/kalkar/
23. Bauers kalender på nettet
http://www.rmadsen.dk/kal/
24. Kalender, dagenes navne mm.
http://www.saack.dk/index_dagensnavn.htm
24A. Mål og vægt. Tabel med gamle danske mål:
http://www.saack.dk/master.html?http://www.saack.dk/maalogvaegt.shtml
25. Historisk hjemmeside med rigtig mange gode oplysninger.
http://www.historie-online.dk + Temaer.
26. ”Daisy” oversigt over hvad Statens Arkiver har.
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside
26A https://arkivalielister.disdanmark.dk/ao_alt_vis_navne.php?stil=2&navn=brune&sort=s
27. Københavns Stadsarkiv – Vejledningsmateriale.
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet
http://www.ksa.kk.dk/
http://www.ksa.kk.dk/finddinslagt
27 A. Forsørgelsesprotokoller. Københavns Stadsarkiv.
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/fattigvasen/vejledning-tilfattig-og-forsorgelsesvaesnet
27 B. Vejledninger. https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/vejledninger
28. Politiets registerblade fra København.
http://www.politietsregisterblade.dk/
28A. Københavns gader.
http://fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader
28B. Kort over København
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/kobenhavns-historie-fortaltmed-kort
29. Krak vejvisere.
https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak
30. Lokalhistoriske arkiver, oversigt
http://www.danskearkiver.dk/

30A. Billeddatabaser fra forskellige danske byer.
https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/naestved/Links/billeder
30B. Taxa Finns lokalhistoriske billeder fra København
http://www.taxafinn.dk/
30C. Wiberg Præsteleksika online
http://wiberg-net.dk/
31. Kort og Matrikelstyrelsen
https://hkpn.gst.dk/
32. Find Matrikelnumrer.
www.mingrund.dk
33. Kort over Danmarks Ejerlav.
http://www.korttilkirken.dk/alfabetiskEjerlav.htm
34. Digitale arkivering
http://www.filarkiv.dk/
35 Henvisning til diverse hjemmesider.
http://www.dannebrog.biz/godser/
36. Danske biblioteker
http://bibliotek.dk/
37. Post og telegrafvæsenet, telefonbøger
http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/slaegtsforskning/
38. Handels og søfartsmuseets billedarkiv.
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/
38A. http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-fors%C3%B8farts-billedarkiv/?25=Livet%20om%20bord
39. Marinehistorisk selskab.
http://marinehist.dk/
40. Dansk Militærhistorie
http://www.milhist.dk/
41. Kongelig biblioteks Avissamling.
http://www.kb.dk/da/nb/samling/ds/aviser/index.html
41A. Danske aviser.
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis
42. Kongelige bibliotek
http://www.kb.dk/da/nb/samling/bs/index.html

43. Indvandrehistoriske databaser.
http://www.immigrantmuseet.dk/
44. Udvandrearkivet.
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/
45. Danske Byvåben.
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Denmark
46. Index til Bornholmske kirkebøger
http://www.kirkebog.dk/index.php?Task=Om
47. Norge.
http://arkivverket.no/Digitalarkivet
48. Færøerne.
http://history.fo/
49. Grønlandske kirkebøger.
http://www.arkiv.gl/
49A. Grønland.
https://da.nka.gl/arkivet/brug-arkivet/slaegtsforskning/kirkeboeger/
50. Tysk, tysk slægtsforskning
http://www.ezab.de
http://gov.genealogy.net/search/index
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/slaegtsforskning-i-udlandet/tyskland
51. Slesvigske navne, kort mm.
http://www.slesvignavne.dk/
52. Svensk. (Betalingsside)
http://www.arkivdigital.se/land/an2011dk?gclid=CIKBqd-jtK0CFce-zAodoiSDnA
52A. https://sok.riksarkivet.se/

53. SVAR. Svensk arkiv information (Riksarkviet) Indscannede kirkrbøger,
samt mange databaser. (Gratis hjemmeside.)
https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen
54. Demografisk Database Södra Sverige, mange databaser om befolkningen i
Syd Sverige bl.a husförhör.
www.ddss.nu
54 Sveriges Släktforskar Förbunds hjemmeside Rötter
med bl.a diskussionsforum, efterlysnigner, billedsøgning, boghandel hvor cd’er
kan købes http://www.genealogi.se/

55. DIS-Sverige sider om data hjælp i slægtsforskning med diskussionsforum m.m.

www.dis.se
56. Skånes genealogiske förbund www.sgf.m.se her findes emigrantregistre, knektregister,
gårdstad m.m.
57. Landsarkivet for Sjælland www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm
hjemmeside om svenske kilder (Virker ikke lige nu)
58. DIS arkiv. http://bibliotek.dis-danmark.dk/

59. https://www.brejl.dk/
Diverse sider.
https://treeseek.com/ Udprintninger af anetavler. Log ind med FamilySearch Koder
https://puzzilla.org Log ind med FamilySearch Koder

http://www.hpp.dk/

Diverse sider til slægtsforskning

https://familyhistorydaily.com/genealogy-resources/50-free-genealogy-sites/
https://familysearch.org/partneraccess
Københavnske skifter
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/05/Koebenhavnske-skifter-en-vejledning.pdf
http://www.habjoern.dk/internet.htm
https://www.infobel.com/

Telefonnumrer fra hele verden.

Diverse blandede fra Danske Slægtsforskere. Søg selv heri.
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/linksider/generelt
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