Diverse kort over København
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.
htm
Danish Family Search – indeholder skannede
kirkebøger og folketællinger. Materialet er ikke
komplet endnu, men indeholder en søgebase funktion
http://www.danishfamilysearch.dk/

Kom godt i gang med Slægtsforskning
Hvordan kommer jeg i gang med slægtsforskning.
Det bedste vil være at spørge de ældste i familien, hvad
og hvem de kan huske.
 For at finde en person er det nødvendigt, at du
ved hvilke sogn en bestemt kirkelig handling
(fødsel, dåb, konfirmation, kirkelig vielse, død
eller begravelse) har fundet sted.
 Ca. årstal.
 Samt navnet på en eller flere af de implicerede
personer.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 2017
www.slaegtshistoriskforeningguldbogsund.dk
Vi er også på facebook

I kirkebøgerne er det muligt at finde data for perioden
1645-1960 - og frem til 1969, hvis det drejer sig om
oplysninger på et dødsfald.
(Perioden er ikke komplet, da visse kirkebøger er
brændt eller på anden måde gået tabt.)

Efterhånden som du får fundet flere og flere navne,
datoer ønsker du måske at få fyldt yderlige oplysninger
som f.eks.
 Hvor boede de
 Hvor mange var de i husstanden
 Hvilken beskæftigelse have de
Svaret findes i folketællingerne. Igen er det
nødvendigt at du kender navnet på sognet, hvor de
boede samt et eller flere af navnene i husstanden. Der
findes folketællinger i perioden 1787 – 1930. Dog er
disse heller ikke komplet for hele landet.
Hjemmesider:

Dansk Demografisk Database – en søgbar database
med indtastede oplysninger fra kirkebøger og
folketællinger. Indeholder også oplysninger på folk
som udvandrede.
http://www.ddd.dda.dk/ddd.htm
Du kan læse mere om slægtsforskning på
Statens Arkiver
http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion
_til_arkivbrug_for_slagtsforskere
Print aneark, det er bedst at have godt styr på sine noter og
optegnelser.
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/anepri
nt.htm

Database over danske Stednavne
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
Kort over danske Sogne, Herreder og Amter
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm

Mormonerne i USA har gjort et stort arbejde med at
skanne de danske kirkebøger. På deres hjemmeside
findes en søgebase. Siden er engelsksproget.
https://familysearch.org/

Arkivalieronline – indeholder affotograferede
kirkebøger, folketællinger mv.
https://www.sa.dk/da/sidebar_widget/arkivalieronline/

Der findes dog en dansksproget manual til Family
Search på hjemmesiden: http://www.genealogi-kbh.dk/
Har du slægtninge, der har boet i København mellem
1890 og 1923? Så har du gode muligheder for at finde
dem i Politiets registerblade.
http://www.politietsregisterblade.dk/

