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Hvordan kommer du i gang? 
Du begynder med en anetavle www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/aneprint.htm for at 
sikre overblik over dine aner. Som nummer et på anetavlen skriver du dig selv, nummer to din far 
og nummer tre din mor, og således fortsætter du med mandslinjen først. Husk at notere hvor du 
har fundet dine oplysninger, før eller senere får du brug for denne oplysning. 
Når mængden af oplysninger om anerne får et vist omfang, vil det være hensigtsmæssigt med et 
computerbaseret slægtsprogram. Der findes forskellige programmer og Slægtshistorisk Forening 
for Aalborgegnen og DIS-Aalborg vil være behjælpelig med rådgivning. 
 

Hvor får du oplysningerne fra? 
Start med at spørge de gamle i familien, det er en guldgrube i slægtsforskningen, som mange 
desværre glemmer. De gamle kender familiens historie på godt og ondt, og de ligger ofte inde med 
uvurderlige billeder. 
Derefter kan du begynde med at søge i kirkebøger. Kirkebøgerne blev indført af Christian den 4. i 
1645 og de findes på Landsarkiverne, men der er mulighed for at finde dem på nettet. I 
kirkebøgerne kan du finde fødsel/dåb, konfirmation, vielse og død/begravelse. 
På Arkivalieronline kan du også finde folketællinger, hvoraf den ældste er fra 1787. De følger 
derefter med forskellige intervaller frem til 1950. I folketællingerne finder du opgørelse over, hvilke 
personer, der var i husstanden på tællingsdagen. 
Søger du oplysninger herudover skal du på HistorieAalborg, lokalarkiverne eller Rigsarkivet. Der 
findes en lang række arkivalier, der gør det muligt at "sætte kød" på dine aner. 
Der findes en lang række slægtsbøger, hvor det er muligt at finde oplysninger, og mange af dem 
findes på HistorieAalborg. 
Er du ny slægtsforsker, kan det være en god ide at gøre brug af en håndbog i slægtsforskning. 
Der findes en del på biblioteket. Spørg på HistorieAalborg. 
 

Kilder på nettet? 
Der findes ufatteligt mange kilder til slægtsforskning derude i cyberspace. Vores linksamling er 
tænkt som starthjælp og inspiration til begyndere i slægtsforskning. Den medtager udvalgte danske 
kilder, lokale nordjyske kilder, væsentlige udenlandske kilder og kilder om udvandring. Hjælp os 
med at holde den opdateret, rettelser og ”døde” links sendes til ditte.trudslev@aalborg.dk 
 

Hvordan får du praktisk hjælp? 
HistorieAalborg afvikler i samarbejde med foreningen Danske Slægtsforskere - Aalborg en række 
workshops ca. hver anden torsdag i månederne september - juni. 
Her er der mulighed for at få hjælp og inspiration til at komme i gang eller hjælp, hvis du er kørt fast 
i din slægtsforskning. Du får hjælp til at komme videre, men vi vil ikke finde dine aner, det er alt for 
spændende til, at vi vil fratage dig den fornøjelse. Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding - 
bare mød op. 
Du kan finde de præcise datoer for afholdelsen af disse workshops i HistorieAalborgs 
sæsonprogram. Programmet kan du hente på HistorieAalborg, få tilsendt ved at sende en mail til 
HistorieAalborg eller se det på Aalborg Bibliotekerne og Aalborg Stadsarkivs hjemmeside. 
 
Foreningen Danske Slægtsforskere - Aalborg afholder ca. 10 foredrag og medlemsmøder om året, 
hvor der med erfarne historikere, slægtsforskere og andre gives praktiske anvisninger i arbejdet 
med at finde vore aner og gøre dem "levende". Foreningen har desuden medlemsgrupper, der 
arbejder med gotisk skriftlæsning og brugen af slægtsprogrammet Legacy. 
Se mere her: https://www.slaegt.dk/aalborg og deres Facebookgruppe: ”Danske slægtsforskere – 
Aalborg” 
 
 
På HistorieAalborgs læsesal møder du Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling 
og Det Danske Udvandrerarkiv. 
Adresse: Arkivstræde 1, 9000 Aalborg 
Kontakt: tlf: 9931 4234 - mail: historieaalborg@aalborg.dk 
Åbningstider: Mandag - onsdag: kl. 10-16, torsdag: kl. 10-17, fredag: kl. 10-15. 

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/aneprint.htm
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/aneprint.htm
mailto:historieaalborg@aalborg.dk
mailto:historieaalborg@aalborg.dk
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Vejledninger – kom godt i gang med slægtsforskning 
Nedenståede tre sider rummer alle virkelig god begynderhjælp: 
 

Statens Arkiver 
www.sa.dk 
Vejledning for begyndere og kursus i gotisk skrift. Linksamling. Webudstillinger. Nyheder om nye 
kilder på nettet. Forklaring på forskellige typer af arkivalier. En side, der er god at kende og følge. 
 

På sporet af slægten 
www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/ 
Indeholder tekster fra tv-serien "På sporet af slægten" og henvender sig især til nybegyndere. 
Siden rummer mange eksempler, som belyser, hvorledes matrikelfortegnelser, fotografier, kort 
m.m. kan være en hjælp til slægtsforskningen. Anetavler/-skemaer, lister over fagudtryk (skifter, 
militær og jura) og det gotiske alfabet kan downloades. 
 

Startsiden - Slægtsforskning 
www.startsiden.dk/Slaegtsforskning 
Hjemmeside, der samler forskellige links vedrørende slægtsforskning. 
 

Slægtshistoriske foreninger 
 

Danske Slægtsforskere - Databehandling i slægtsforskning 
www.slaegt.dk 
DS er en landsdækkende forening for slægtsforskere, der også interesserer sig for brug af 
computere og internettet. Her finder man bl.a. beskrivelser af computerprogrammer til 
slægtsforskning og links til medlemmernes egne sider. 
Mulighed for diskussion i DS-forum og leksikon om slægtsforskning. 
https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside 
Desuden findes en god oversigt over digitale kilder og afskrevne kilder. 
 

Danske Slægtsforskere Aalborg 
Lokalafdeling af Danske Slægtsforskere.  
www.slaegt.dk/aalborg 
 

Samfundet for Dansk genealogi & Personalhistorie 
www.genealogi.dk 
Danmarks ældste slægtshistoriske forening, og udgiver af Personalhistorisk Tidsskrift. Meget god 
starthjælp for nybegyndere. Rummer en række artikler, som især hjælper nybegynderen i gang - 
lige fra indsamlingen til det praktiske arbejde. Lær-selv kurser. 
 
 

Kirkebøger, folketællinger og ”seddelarkiver” 
 

Arkivalieronline 
www.sa.dk 
Indscannede kirkebøger og folketællinger. Fornem service fra Statens Arkiver. 
Ingen andre lande har tilsvarende gratis service. 
Kirkebøger fra ca. 1600 til 1960/1969. Folketællinger 1767-1930 er tilgængelige. 
Statens Arkiver arbejder på stille endnu flere digitaliserede arkivalier til rådighed. De første 
resultater, der allerede kan ses, er arkivalier vedr. brandforsikring, bøger vedr. borgerligt 
ægteskab, det er skifteprotokoller, journaler i Københavns Overpræsidiums arkiv og 
ejendomsoplysninger. 
 

http://www.sa.dk/
http://www.sa.dk/
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/
http://www.startsiden.dk/Slaegtsforskning
http://www.startsiden.dk/Slaegtsforskning
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.genealogi.dk/
http://www.genealogi.dk/
http://www.sa.dk/
http://www.sa.dk/
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Dansk Demografisk Database 
www.ddd.dda.dk 
Frivillige har via Statens Arkivers KIP (KildeIndtastningsProjektet) indtastet folketællinger, som er 
blevet lagt i en fælles database. Her kan man indtil videre søge efter enkeltpersoner i hele landet. 
Indtastningen er endnu ikke komplet, man kan tjekke indhold i ”Kort over indtastninger”. Via DDD 
er der ligeledes mulighed for at søge efter personer, der er udvandret fra Danmark (Det Danske 
Udvandrerarkiv), eller som er indvandret til Danmark (Immigrantmuseet). 
 

Danish Family Search 
www.danishfamilysearch.dk 
Privat hjemmeside, der søger at skabe samsøgningsmuligheder mellem de forskellige kildetyper. 
Søg i indtastede kirkebøger og folketællinger. Slå op i originale kirkebøger, folketællinger og 
lægdsruller – uden brug af JAVA – kan bruges på alle platforme. 
 

Genvej til Arkivalieronline og Dansk Demografisk database 
www.salldata.dk/ 
Privat hjemmeside, der tilbyder nem genvej til søgning i Arkivalieronline. På forsøgsbasis tilbydes 
fonetisk søgning i 1845 folketællingen. Her findes også en lang række indscannede bøger og andet 
brugbart materiale.  
 

FamilySearch 
www.familysearch.org 
Den største søgeside er mormonernes internationale database, der indeholder store mængder 
slægtshistoriske data fra hele verden. Familysearch indeholder også digitaliserede kilder, bl.a. 
danske protokoller for borgerlige vielser og godsarkiver: 
http://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025 
 

Københavns politis registerblade 
www.politietsregisterblade.dk 
Indeholder en digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra 1890-1923. 
Registerbladene er den første centrale personregistrering af hele befolkningen i København, og er 
en forløber for Folkeregistret. Der findes i alt 1,2 millioner registerblade. 
 

Nygårds sedler 
www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp 
Nygårds sedler over jyske familier. Mulighed for at søge på person og sted. 
Arkivar H. S. A. Nygård skabte seddelkartoteket, der består af 205 kasser med navnesedler, der 
henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, grundtaxter, i alt over ½ 
million sedler. 
Mulighed for at søge på gårdnavne, degne og kilder. 
 

Sejrs sedler 
www.sejrssedler.dk 
Sejrs Sedler er et omfattende kartotek på over 120.000 sedler med udtræk af artikler fra primært 
Århus Stiftstidende i årene fra 1794 til omkring 1950. Ophavsmanden til kartoteket var den tidligere 
overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Jensen Sejr (1891-1980), der foruden 
overbibliotekar også var en passioneret lokalhistoriker. 
 

http://www.ddd.dda.dk/
http://www.danishfamilysearch.dk/
http://www.danishfamilysearch.dk/
http://www.salldata.dk/
http://www.salldata.dk/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025
http://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp
http://www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp
http://www.sejrssedler.dk/
http://www.sejrssedler.dk/
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Wads sedler 
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/ 
Seddelkartotek på Landsarkivet for Fyn med oplysninger om personer, der har levet i perioden ca. 
1430-1960, og som der findes yderligere arkivmateriale om. 
Det er G. L. Wad, der har lagt navn til sedlerne, idet han grundlagde kartoteket i perioden 1893-
1924, mens han var provinsarkivar og senere landsarkivar i Odense. 
De 13.666 sedler med oplysninger om mere end 36.000 fynske borgere er blevet affotograferet og 
indtastet af frivillige borgere. 
 

Bornholmske kirkebøger 
www.kirkebog.dk 
Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814. 
 

Aarhus – folketællinger m.m. 
www.folketimidten.dk 
Data fra Aarhus. 
Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1860, vielsesdata 1750-1891. 
Aarhus borgerbog 1740-1862. 
 

Grønlandske kirkebøger 
http://da.nka.gl/arkivet/arkiver-paa-nettet/ 
Grønlands Nationalarkiv har digitaliseret kirkebøgerne for Grønland. De er tilgængelige på Det 
Grønlandske Nationalmuseum & Arkivs hjemmeside. 
 

Færøske kirkebøger og folketællinger 
www.history.fo 
Samling af færøske kirkebøger og folketællinger. Siden er dog kun på færøsk. 
 

Vejvisere 
 
www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak 
Kraks Vejvisere for København 1770-1969. 
 
http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/gamlevejvisere.html  
En række links til gamle vejvisere, adressebøger og telefonbøger, der er gjort tilgængelige på 
nettet. Materialet er af meget forskellig art: fra søgbare persondatabaser baseret på skatte- og 
adressebøger over uddrag fra gamle telefonbøger til fuldstændige scanninger af vejvisere (inklusiv 
annoncer, fagregistre m.m.) og telefonbøger lagt ud på nettet som PDF-filer. 
 

Gravsteder, dødsfald, nekrologer, mærkedage 
 

Kirkegårde og gravsten i Danmark 
www.dk-gravsten.dk/forside.php 
www.findengrav.dk 
www.stegemueller.dk/dki 
Kirkegårde og gravsten i Danmark. Projekter, hvor frivillige affotograferer gravstene. 
 

Nyere dødsannoncer 
www.afdoede.dk 
Siden er lavet i samarbejde mellem en del bedemænd og pressen. 
Søgbare annoncer fra 2006 og frem. 
 

http://sedler.dis-danmark.dk/wad/
http://www.kirkebog.dk/
http://www.kirkebog.dk/
http://www.folketimidten.dk/
http://www.folketimidten.dk/
http://da.nka.gl/arkivet/arkiver-paa-nettet/
http://da.nka.gl/arkivet/arkiver-paa-nettet/
http://www.history.fo/
http://www.history.fo/
http://www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
http://www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/gamlevejvisere.html
http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/gamlevejvisere.html
http://www.dk-gravsten.dk/forside.php
http://www.dk-gravsten.dk/forside.php
http://www.findengrav.dk/
http://www.findengrav.dk/
http://www.stegemueller.dk/dki
http://www.stegemueller.dk/dki
http://www.afdoede.dk/
http://www.afdoede.dk/
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Jødiske begravelser og gravsten 
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?lang=da 
Jødiske begravelser og gravsten indtil 1886. 
 

Vendelboarkivet 
www.vendelboarkivet.dk 
Vendelboarkivet blev skabt af postmester T.M. Sørensen i perioden fra 1967 til slutningen af 
1980'erne. Han indsamlede materialet fra aviser og blade, fra personalhistoriske bøger, som f.eks. 
stater over forskellige erhverv, diverse folketællinger og fra egen og andres forskning. Bemærk, at 
VendelboArkivet kun rummer "indfødte" vendelboer, dvs. personer født i Vendsyssel - før 
folkeregistrenes indførsel, hvilket vil sige til og med 1924. Mange nekrologer og mærkedage. 
 

Dødsfald - Aalborgegnen 
http://corpo.dk/hvorup.php 
På Sundbysamlingernes Lokalhistoriske Arkiv har man i en længere årrække klippet i egnens 
aviser, så der gradvist er opbygget en omfattende samling dødsannoncer, nekrologer og mindeord 
i relation til personer inden for arkivets dækningsområde Kjær Herred. På siden findes også 
affotograferede gravsten fra Mou, Dokkedal, Ellidshøj, Gudum, Sønder Tranders og Vive 
kirkegårde. 
 

Den almindelige Enkekasse 
http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/sogindskyder 
Den almindelige Enkekasse blev, som navnet antyder, udelukkende oprettet med det formål at 
kunne yde enkepension. Ud over det landmilitære officerskorps skulle søofficerer samt kongeligt 
udnævnte civile betjente i kongens riger, hertugdømmer og lande tvangsmæssigt oprette en 
enkepension ved indgåelse af ægteskab. Kassen var endvidere åben for alle andre borgere, der 
måtte ønske at oprette en enkepension. 
I tidsrummet 1775 til 1845 blev der foretaget 21.185 indskud i Enkekassen fordelt på 16.003 
ægteskaber indgået af 14.936 indskydere (mænd) og 15.888 hustruer. Fundatsrevisionen af 1788 
bevirkede en massiv tilgang de efterfølgende fire år. Fra dette tidspunkt bør samtlige kongeligt 
udnævnte gifte embedsmænd være registreret i Den almindelige Enkekasse. Der er dog 
konstateret undtagelser. 
 

Oeders Efterretninger 1771 
http://www.ddd.dda.dk/soeg_oeders.asp 
G.C. Oeder fik ved Kgl. forordning af 20. februar 1771 til opgave i samarbejde med 
Rentekammeret at indsamle oplysninger om ægtepar, enker og enkemænd i Sjællands Stift, d.v.s. 
København, Sjælland, Møn og Bornholm. 
Formålet med indsamlingen var at skaffe viden, så man bedre kunne tilrettelægge et fremtidigt 
enkekassesystem. Her kan man finde oplysninger om mænds og enkers navn, stand, erhverv, 
alder og ægteskabelige stand. Hustruens navn nævnes ikke - medmindre hun er enke - men 
hendes alder nævnes. 
 

Tyske faldne 1. og 2. verdenskrig 
http://www.volksbund.de/dk/graebersuche.html 
Søg efter tyske faldnes gravsten og gravsteder. 
 

Udvalgte befolkningsgrupper 
 

Borgere i Esbjerg og Jerne 
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx 
Bl.a. Esbjerg og Jerne borgerdatabaser, beværterbevillinger, skattebøger og 
begravelsesprotokoller. 
 

http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?lang=da
http://www.vendelboarkivet.dk/
http://www.vendelboarkivet.dk/
http://corpo.dk/hvorup.php
http://corpo.dk/hvorup.php
http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/sogindskyder
http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/sogindskyder
http://www.ddd.dda.dk/soeg_oeders.asp
http://www.ddd.dda.dk/soeg_oeders.asp
http://www.volksbund.de/dk/graebersuche.html
http://www.volksbund.de/dk/graebersuche.html
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx
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Borgere i Odense 
www.odensedatabasen.dk 
Odenses borgere og ejendomme i tidsrummet 1740-1921. 
 

Bornholmere 
www.bornholmere.dk 
Databasen består af 113.646 fødte Bornholmere fra slutningen af år 1700 til midten af år 1900. 
 

Frihedsmuseets modstandsdatabase 
http://modstand.natmus.dk/ 
Personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. 
 

Danske søfolk 
www.skippere.dk 
Navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839, hvor eksamen kun 
kunne aflægges hos Københavns skipperlav. 
Database med mere end 13.886 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.001 skibe og 10.770 
destinationer som var skibenes rejsemål. Databasen vil blive løbende opdateret. 
Prisonfanger – en database over de tusindvis af danskere og nordmænd, der i løbet af krigsårene 
1807-1814 blev taget til fange og placeret i engelske fangelejre. 

 
Skibsregister 
http://skibsregister.dma.dk/ 
Særlig database med mulighed for opslag i offentligt tilgængelige data. 
 

Rakkere og natmænd 
www.rakker.dk 
Formålet med databasen har været at samle så mange oplysninger om rakkere og natmandsfolk 
som muligt og på en sådan måde, at man ved et enkelt opslag på en rakkers eller natmands navn 
kan få adgang til alle kendte facts, som omfatter hans/hendes nærmeste familieforhold samt af- og 
udskrifter fra såvel utrykte som trykte kilder, heriblandt kirkebøger, retsprotokoller, 
fattigvæsensprotokoller, avisartikler m.m., hvori den givne person er omtalt. Databasen omfatter 
rakkere og natmandsfolk eller deres slægtninge samt et mindre antal bødler. Dog er udeladt 
omtale af personer, som er født senere end 1860, idet natmandsfolkene på dette tidspunkt anses 
for integrerede i den almindelige almue. 
 

Kartoffeltyskere 
www.kartoffeltysker.dk 
Indeholder artikler om kartoffeltyskerne i Jylland. 
 

Præster 
http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe 
Wibergs præstehistorie - biografiske oplysninger om præster. De fire bind findes digitaliserede på 
en norsk hjemmeside med mange digitaliserede ældre bogværker. Wiberg har nummer 443-446 
på listen. 
 

Jødiske slægter 
www.jewishgen.org 
International søgebase for jødiske slægter. 
 

Dannebrogsmænd 
http://ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html 
Personer dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
 

http://www.odensedatabasen.dk/
http://www.bornholmere.dk/
http://www.bornholmere.dk/
http://modstand.natmus.dk/
http://modstand.natmus.dk/
http://www.skippere.dk/
http://www.skippere.dk/
http://skibsregister.dma.dk/
http://skibsregister.dma.dk/
http://www.rakker.dk/
http://www.rakker.dk/
http://www.kartoffeltysker.dk/
http://www.kartoffeltysker.dk/
http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe
http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe
http://www.jewishgen.org/
http://www.jewishgen.org/
http://ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html
http://ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html
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Lokale hjemmesider fra Danmark 
 

Slægter i Himmerland og Vendsyssel 
www.jens-ejgild.dk/index.htm 
Jens Eigild Caspersens afskrevne folketællinger og godsskifteprotokoller. 
 

Slægter i Maribo amt og Præstø amt 
www.slaegts-data.dk 
Slægtsdatabase med hovedvægten på personer og slægter fra og med tilknytning til det gamle 
Maribo amt samt dele af Præstø amt. Betalingsbase. 
 

Slægter i Hammerum Herred 
www.hammerum-herred.dk 
Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i Midt- og Vestjylland. 
 

Slægtsforskning og digitale arkivalier 
www.wadschier.dk 
Slægtsforskning, digitaliserede kilder fra landsarkiverne, afskrifter af kilder og andet materiale til 
brug i slægtsforskning 
http://protokoller.dk/ 
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen – himmerlandske protokoller 
 

Duda.dk 
https://www.duda.dk/Temaer/slaegtsforskning/slaegtsforskning.html 
Stor linksamling med både danske og udenlandske sider og mange forskellige typer af ressourcer. 
 

Arkiver - arkivalier, fotos og film 
 

Vejviser til danske lokalarkiver 
http://arkibas.dk/arkivvejviser/ 
Oversigt med kontaktoplysninger om mere end 500 lokalarkiver. 
 

Arkiv.dk 
www.arkiv.dk 
I Arkiv.dk søger du i arkivmateriale og billeder, der opbevares i mere end 500 danske arkiver. 
Mange billeder er digitaliserede. 
 

Daisy 
www.daisy.sa.dk 
Statens Arkivers arkivdatabase. I Daisy kan du finde oplysninger om Statens Arkivers samlinger og 
bestille arkivalier hjem til dit eget nærmeste rigsarkiv. 
Daisy indeholder oplysninger om: hvem, der har skabt arkivalierne; hvilke arkivalier, de har skabt; 
hvad arkivalierne indeholder. 
 

Danske Billeder 
www.danskebilleder.dk 
Over 65.000 kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler m.m. 
 

Aalborg Stadsarkiv 
www.aalborgstadsarkiv.dk 
Søg og bestil i arkivets samlinger på hjemmesiden. 
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Skifter 
www.brejl.dk 
Privat hjemmeside, der samler uddrag af skifter. Mest fra Jylland. 
 

Lægdsruller 
www.laegdsruller.dk/ 
Hjælpeværktøjer til brug af lægdsruller. 
 

Biblioteker - bøger, lokalhistoriske årbøger og aviser 
 

Danske biblioteker 
www.bibliotek.dk 
Indgang til samtlige danske folkebiblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og andre 
danske forskningsbiblioteker. Søg og bestil hjem til dit nærmeste bibliotek. 
 

Det Kongelige Bibliotek – digitaliserede materialer 
www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/index.html 
Det digitale Nationalbibliotek, bl.a. illegale blade, kataloger fra Daells Varehus, håndskrifter og 
portrætsamlinger. 
www.kb.dk/da/materialer/kulturarv 
Kulturperler - adgang til digitaliserede bøger, tidsskrifter, håndskrifter, arkivalier, billeder, kort, 
noder, film, lydmedier, museumsgenstande. 
 

Nordjyllandsbasen 
www.aalborgbibliotekerne.dk 
Særskilt biblioteksbase med registrering af samtlige artikler i lokalhistoriske årbøger og tidsskrifter i 
Nordjylland. Alle registreringer indgår i Aalborg Bibliotekernes søgebase. 
 

Lokalhistorien i Thy 
http://www.arkivthy.dk/ 
På denne side findes en digitaliseret udgave af Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1906 
– 2011. 
 

Fra Himmerland og Kjær Herred 
www.histsamf.dk 
Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har fået digitaliseret sine årbøger. Disse 
digitaliserede bøger vil løbende blive gjort tilgængelige. Se under punktet Årbøger. 
 

Fynske Årbøger 
www.histfyn.dk/registre.html 
Registre til Fynske Årbøger 1939-2012. 
 

Lolland-Falster årbøger 
http://lfhs.dk/registre-til-aarboegerne-1913-2018/  
Register til Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbøger 1913-2014. 
 

Dansk biografisk Lexikon 
http://runeberg.org/dbl/ 
Dansk biografisk Lexikon 1887-1905. 
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Statens Avissamling og mediestream 
www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/aviser/StatensAvissamling 
Danmarks nationale samling af dagblade, distriktsblade og ugeaviser på Statsbiblioteket. 
www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis 
Digitaliserede danske aviser. Fri adgang til alle aviser før 1918. 
 

Nordjyske aviser 
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/node/457/aviser  
Aviser på HistorieAalborg og Aalborg Bibliotekernes Hovedbibliotek. 
 

Nordjyskes avisarkiv 
www.nordjyske-avisarkiv.dk 
Nordjyskes Historiske Arkivarkiv giver online adgang til en række historiske nordjyske aviser fra 
1767 til i dag. Man har fri adgang, hvis man abonnerer på Nordjyske. Aalborg Bibliotekerne og 
HistorieAalborg giver også adgang til aviserne. 
 

Stednavne, kort og luftfotos 
 

Sogn, herred, amt 
www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm 
I hvilket herred eller amt ligger sognet? Få hjælp på denne side. Kort over Danmarks amter fra 
1793 til 1970. 
 

Stednavne 
www.krabsen.dk 
Indeholder ca. 60.000 stednavne, som kan lokalises til sogne, herreder, amter og kommuner. 
 
www.digdag.dk 
DigDag kan vise Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag. Ud over at kortlægge 
amter, kommuner, sogne, provstier, stifter og mange andre myndigheder beskriver DigDag 
forholdet mellem dem. 
Desuden kan DigDag vise, hvor et stednavn findes, hvad stednavnet betyder, og hvilke skiftende 
myndigheder stedet har hørt under siden 1660. 
 

Vort Sogns Historie 
www.vortsognshistorie.dk 
Digital udgave af bogserien Vort sogns historie, der udkom i årene 1950-58. 
Mindre landejendomme i Jylland. 
 

Dansk Slægtsgårdsarkiv 
www.slaegtsgaardsforeningen.dk 
Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Selve arkivet fra 
Slægtsgårdsforeningen er overgået til Statens Arkiver og kan nu findes ved at søge på 
’Slægtsgårdsarkivet’ på http://www.sa.dk. 
 

Matrikelkort 
www.hkpn.gst.dk 
Gamle matrikelkort på Geodatastyrelsens hjemmeside. 
Søg under matrikelkort og vælg historiske matrikelkort. Det er nu blevet tilladt at anvende alle 
geodata frit. 
 

Offentlige ejendomsoplysninger 
www.ois.dk 
Brug den til via nuværende adresse at finde matrikelnumre og ejerlav. 
 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/aviser/StatensAvissamling
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http://www.digdag.dk/
http://www.digdag.dk/
http://www.vortsognshistorie.dk/
http://www.vortsognshistorie.dk/
http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/
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Danmarks Kirker 
http://danmarkskirker.natmus.dk 
Om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker på Fyn 
og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af alle landets kirker undersøgt og beskrevet. 
 

Københavnske gader 
www.fogsgaard.org/ 
Privat hjemmeside. Slå de københavnske gaders sognetilhørsforhold op i gaderegisteret. 
 

Historisk Atlas 
http://historiskatlas.dk/ 
Hjemmeside, der formidler spændende lokalhistoriske steder. HistoriskAtlas.dk drives af Foreningen 
HistoriskAtlas.dk. Foreningen er en åben sammenslutning af p.t. over 220 arkiver, museer og 
biblioteker. 
 

Luftfotos 
www.kortal.dk 
www.flyfotoarkivet.dk 
http://map.krak.dk/?c=55.683907,12.539177&z=14&l=historic 
 

Udvandring 
 

Udvandrere - via Vejle 
http://www.ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp 
4.109 udvandrere fra alle egne af Danmark i årene 1879-1887, med billet fra udvandrer-agenterne, 
brødrene Mouritsen, i Vejle. 
De var agenter for HAPAG (Hamburg-Amerika linien). 
 

Det Danske Udvandrerarkiv – udvandrerdatabasen 
http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/ 
394.000 udvandrere for årene 1869 til 1908 kan findes i Den danske udvandrerdatabase, 
udarbejdet af Det Danske Udvandrerarkiv i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv på grundlag af 
Københavns Politis Udvandrerprotokoller. Det betyder at databasen indeholder det store flertal af 
udvandrede, der købte billet af en dansk rejseagent – men ikke de, der købte billet i udlandet eller 
sømænd. 
 

Det Danske Udvandrerarkiv – Det digitale udvandrerarkiv 
www.udvandrerarkivet.dk 
Det Danske Udvandrerarkiv har siden 2011 arbejdet med at digitalisere de mange tusinder af 
breve og billeder, der befinder sig på arkivets magasin. Ca. 500.000 breve og 20.000 billeder ville i 
løbet af 2013 blive lagt ud på Udvandrerarkivets hjemmeside sammen med lydklip og film. 
 

USA - Ellis Island – passagerlister 
http://www.libertyellisfoundation.org/ 
Fra 1892 gik indvandringen til det østlige og centrale USA i meget stort omfang gennem 
karantænestationen på Ellis Island i New Yorks havn. I perioden 1892-1924 drejede det sig om ca. 
22 mio. personer, hvis data er tilgængelige i indvandrerdatabasen. Man vil derfor ofte kunne finde 
danske udvandrere her, som ikke dukker op i den danske udvandrerdatabase, f.eks. hvis de 
udvandrede via Hamburg. 
Databasen er udarbejdet på basis af passagerlister, som skibene skulle føre. Det betyder, at navne 
ofte er stavet anderledes end på oprindelsessproget. Databasen kompenserer for afvigelserne ved 
at tilbyde flere niveauer af fonetisk søgning. Finder man en relevant person, kan man se alle 
oplysninger i passagerlisten, der er affotograferet under overskriften 'Ship manifest'. Der er også 
mulighed for at søge direkte på udvandrerskibene. 
Databasen er gratis at benytte, men man skal registrere sig som bruger. 
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Rootsweb 
www.rootsweb.ancestry.com 
Gratis amerikansk søgeside. Især WorldConnect er nyttig. 
 

Find en gravsten ude i verden 
www.findagrave.com/ 
159 millioner gravsteder. Brug feltet ”Search 159 million grave records” i højre side. 
Siden er gratis, men hvis man ikke får et hit i søgningen, bliver man automatisk ledt videre til 
søgemuligheder på amerikanske betalingssider. Ignorer dem, gå tilbage og prøv en ny søgning. 
Det er bedst, hvis man har både navne og præcist fødselsår. 
 

Ancestry Library Version 
www.ancestrylibrary.com/ 
Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, 
kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte 
andre europæiske lande. 
Betalingsdatabase – men Aalborg Bibliotekerne har abonnement. Dvs. den kan bruges på ALLE 
afdelinger – hovedbiblioteket, bybiblioteker og HistorieAalborg. På HistorieAalborg lærer vi dig at 
bruge den. 
 

Skandinaviske mormoner 
http://user.xmission.com/~nelsonb/scan_roster.htm 
Liste over udvandrede skandinaviske mormoner 1854-1868. 
 

Mormonernes rejse mod Zion 
http://mormonmigration.lib.byu.edu/ 
Beskrivelser og breve 
 

Slesvig-Holsten 
www.aggsh.de/ 
Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister. 
 

FamilySearch 
www.familysearch.org 
 

The Danish Immigrant Museum 
www.dkmuseum.org 
 

Museum of Danish-America 
http://www.danishmuseum.org/explore/genealogy 
 

Slægtsforskning i udlandet 
 

WorldGenWeb Project 
http://www.worldgenweb.org/ 
Projekt fra 1996, hvor der samles genealogiske og historiske ressourcer fra hele verden. 
 

Sverige 
 

Kirkebøger – Skåne, Halland og Blekinge 
www.ddss.nu 
Demografisk Databas Södra Sverige Kirkebøger fra Skåne, Halland og Blekinge. Gratis. 
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Folketælling 1890 
www.foark.umu.se/folk/index.htm 
Folketællingen for Sverige fra1890. 
 

Folketællinger 
https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen  
Svensk Arkivinformation. Riksarkivet. Indscannede folketællinger. Betalingsdatabase. 
 

På tværs af Øresund 
www.landsarkivetkbh.dk/oresund/index.htm 
Tips til slægtsforskning på tværs af Øresund. 
 

Norge 
 

Slektsforum 
www.disnorge.no 
DIS-Norges hjemmeside med genealogiske ressourcer og efterlysninger, kurser i slægtsforskning 
m.v. De har bl.a. en god side om udvandring. 
 

Norsk Slektshistorisk Forening 
www.genealogi.no 
Her findes under Hjælpe- og Læremidler for slægtsforskere en Førstehjælp i slægtsforskning og 
nyttige henvisninger. Foreningen udgiver Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (med elektronisk 
indholdsfortegnelse). 
 

Digitalarkivet 
www.arkivverket.no 
Oprettet på internettet i 1998 som fællesnævner for digitaliserede kilder. Herfra er der adgang til 
folketællingerne i 1660, 1801, 1865, 1900 og enkelte andre. Tællingen 1801 er på engelsk. På 
Registreringssentral for Historiske Data ved Universitetet i Tromsø ligger 1875 og enkelte fra 1891, 
hvorfra de også kan købes. Ved Digitalarkivet registreres også kirkebøger, udvandrerprotokoller 
bl.a. fra Bergen 1873-1930 samt andre kilder. Findes lettest ved at benytte indgang efter kildetype. 
 

Registreringssentral for historiske data 
www.rhd.uit.no 
Registreringscentralen i Tromsø digitaliserer kirkebøger og folketællinger. Indsatsen er 
koncentreret om kirkebøger fra 1700- og 1800-tallet. Folketællingerne dækker årene 1865, 1875, 
1891 og 1900. Desuden ligger der registre til skifteprotokoller fra statsarkiverne i Oslo og 
Kongsberg. Oversigten over navne i de enkelte protokoller findes via alfabetisk oversigt over 
sorenskriverembederne. Folketællinger og kirkebøger er søgbare (læs vejledningen), og de kan 
også købes. 
 

Dokumentasjonsprosjektet 
www.dokpro.uio.no 
Her kan man søge i visse tingbøger og "Norske gårdnavne" med mange stednavne på små 
lokaliteter. Der er også en ordbog til gamle begreber. Se evt. også Kalkars ordbog under Danmark. 
 

Island 
 

Islandsk slægtsforskningsforening 
http://www.aett.is/ 
Siden er kun på islandsk. 
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Finland 
 

Finsk slægtsforskningsforening 
http://www.genealogia.fi 
Siden er på finsk og svensk. 
 

Tyskland 
 

Om slægtsforskning i Tyskland 
http://wiki.dis-danmark.dk/index.php?title=Sl%C3%A6gtsforskning_i_Tyskland 
DIS-Danmarks wiki-artikel med links til arkiver, databaser, oversigter, vejledninger, m.m. 
 

Mere slægtsforskning i Tyskland 
http://ahnenforschung.net/ 
Links til arkiver, databaser, vejledninger, diskusionsforum, m.m. 
 

Slesvig-Holsten 
www.aggsh.de/german 
Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister. 
 

Hjælpekilder 
 

Ordbog over det danske sprog 
http://ordnet.dk/ods/ 
Historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. 
 

Dansk evighedskalender, 1500-2099 
www.rmadsen.dk/kal/ 
Var den 3. juli, 1699 en mandag? Find svaret i denne evighedskalender. 
Bygget på R.W. Bauers kalender. 
 

Dansk Adels Årbog 
http://voneyben.dk/dansk_adelsaarbog.htm 
Register til Dansk Adels Årbog. 
 

Borger.dk 
https://www.borger.dk/kultur-og-fritid/Arkiver-og-slaegtsforskning 
Her kan du ansøge om adgang til arkivalier på Rigsarkivet. 
 

Arkivloven 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862 
Få indblik i lovgivningen og hvilke typer arkivalier, der kræver speciel adgang. 
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