
� Find ud af hvor de relevante kirkebøger m.m. opbevares.  
Hvis det er på et kirkebogsarkiv findes adressen nemmest ved hjælp af Archive in der
Bundesrepublik Deutschland: http://home.bawue.de/~hanacek/info/darchive.htm
Hvis det er på et lokalt kirkekontor eller hos den lokale præst, kan man skrive følgende
på kuverten: An das Pfarramt für [landsbyens / sognets navn] - [postnummeret]. 
Hvis det er et Standesamt, erstatter man "das Pfarramt" med "das Standesamt".
Kender man ikke postnummeret, kan man søge efter det på hjemmesiden
www.plz-suche.de
Man kan også forsøge at finde den nøjagtige adresse ved f.x. at søge på "Pfarramt"
eller "Standesamt" og stedets navn på f.x. www.google.de eller i en tysk telefonbog (f.x.
på biblioteket, posthuset, internettet). På internettet findes følgende online telefonbog
for Tyskland: http://www.teleauskunft.de/

� Det er bedst at skrive på tysk. Hvis man ikke selv behersker tysk, kan man bruge en
brevskabelon. Her skal man være opmærksom på, at det især er på den
engelsk-sprogede del af nettet, man finder disse skabeloner og at man derfor skal
kunne læse engelsk, for at få fuldt udbytte af dem.
Tysk-sprogede sider med brevskabeloner:

Til kirker: http://www.genealogienetz.de/misc/letters/let-pas-d.html
Til Standesamter: http://www.genealogienetz.de/misc/letters/let-off-d.html
Til arkiver: http://www.genealogienetz.de/misc/letters/let-arc-d.html

Engelsk-sprogede sider med brevskabeloner findes nemmest via Cyndi's List:
http://www.cyndislist.com/language.htm#Form

� Skriv altid, hvordan du er beslægtet med den søgte person! Det er ofte en god ide at
vedlægge en anetavle / slægtstavle, samt evt. kopi af fødsels- og dåbsattester. Dette er
påkrævet ved henvendelse til et Standesamt, idet disse KUN må give oplysninger til
personen selv, ægtefæller, efterkommere, samt andre, der kan gøre en lovlig interesse
gældende!

� Vedlæg svarkuvert og svarporto (f.x. et par internationale svarkuponer eller tyske
frimærker købt under et besøg i Tyskland).

� Husk at tilbyde at betale de omkostninger, der er forbundet med eftersøgningen. I
Tyskland koster det næsten altid penge, at få oplysninger fra kirkebøger m.m.

� Vær tålmodig! Der kan godt gå 1-2 måneder fra man sender et brev til man modtager et
svar. 

� Hvis det pågældende Standesamt / Kirkebogsarkiv / Kirkekontor har e-mail, kan man
benytte denne i stedet for almindelig brevpost. Nogle gange (men ikke altid) går det
hurtigere at få svar pr. e-mail.

Huskeliste vedrørende skriftlige henvendelser


