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Side 1. 
 

Statens Arkiver 
 
www.sa.dk 

Statens arkiver – indgang til kilder og arkivalier. 
Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på 
siden. 

 
www.sa.dk/ao 

Statens Arkiver – ArkivalierOnline. 
Her kan man læse i scannede kirkebøger, folketællinger, 
skifter, borgerlige vielser i Københavns amt. lægsruller m.m.  

 
 
 
http://sa.dk/daisy  

DAISY = søgbar database over arkivalier i Statens Arkiver. 
 
Arkivskaber = f.eks. præstearkiv eller amtmand 
Arkivserie = f.eks. kirkebog, pasprotokol, personregister mm. 
 
For at slå op i de sønderjyske personregistre skal man skrive 
f.eks. ”Sønderborg personregister”. Herefter åbner en ny side 
med information om arkivskaberen og kilderne, samt hvorvidt 
disse er scannede.  

www.sa.dk/content/dk/brug_arkive
t/udgivelser_fra_statens_arkiver_til
_download  

Statens Arkiver har for de enkelte arkiver udgivet en række 
foldere og andet trykt vejledningsmateriale, som frit kan 
downloades.  
Bemærk, at en del af dette materiale er af ældre dato og ikke 
længere bliver opdateret.  

http://kildepakker.sa.dk/kildepakke
r   

Statens Arkiver – pt. ligger kun en ”kildepakke” om krigen 
1864.  

 
http://www.sa.dk/laa/aktuelt/kurser  

Rigsarkivet i Aabenraa (tidligere: Landsarkivet for 
Sønderjylland) – kontaktoplysninger, åbningstider og 
arrangementer - herunder foredrag og kurser i brug af 
kilderne.  

 
 
www.ddd.dda.dk 

Dansk Data Arkiv – afdeling under Statens Arkiver. 
Her findes søgbare databaser med afskrifter af folketællinger, 
kirkebøger, udvandrede, indvandrere, Dannebrogsmænd og 
meget andet. 
Der kommer løbende nyt materiale. 

 

Gotisk skrift: 
http://www.sa.dk/content/dk/brug_
arkivet/introduktion_til_gotisk_skri
ft_for_arkivbrugere  

Statens Arkiv har lavet en introduktion til gotisk skrift - her er 
bl.a. et mini-kursus i gotisk skrift under "e-learning" og 
oversigter over bogstavernes forskellige skrivemåder. 

 
http://www.hist.uib.no/gotisk/ 

Et norsk on-line kursus i gotisk skrift.  
Kurset tager udgangspunkt i scannede protokoller og 
dokumenter fra bl.a. skolevæsen, militær, retssystem m.m. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Kirkebøger mm. – hvilke er bevaret? 
 
http://www.denjyskekirkebog.dk/ 

En online registratur med bl.a. oversigt over bevarede 
kirkebøger i de danske sogne.  
Der er desuden meget andet interessant på siden – bl.a. en 
anden indgang til en række arkivalier i Statens Arkiver. 
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1. verdenskrig: 
http://www.museum-
sonderjylland.dk/SIDERNE/Musee
rne/Sonderborg-SLot/09e-
Faldne1914-
1918_NY.html#.VH913017zmQ  

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Landsarkivet for 
Sønderjylland (nu: Rigsarkivet i Aabenraa) samt en 
arbejdsgruppe bestående af frivillige, aktive slægtsforskere 
gennemgik i 2012 en række kilder for at identificere de faldne 
og savnede soldater fra 1. verdenskrig.  
Der er udarbejdet en række pdf-filer, der sorteret på forskellig 
måde.   
 
Arbejdet med listen fortsættes og filerne opdateres jævnligt. 
NB: Filerne er sidst opdateret november 2014. 

http://ddd.dda.dk/web2014/Faldne1
914/find_faldne.asp  

Ovennævnte liste er juli 2014 overført til Dansk Data Arkiv, 
en afdeling under Statens Arkiver.  
Her er listen tilgængelig som søgbar database på samme måde 
som de indtastede folketællinger. 
NB: Listen er sidst opdateret juli 2014.  

www.denstorekrig1914-1918.dk  
  

Daglige nyheder med 100 års forsinkelse og omtale af dagens 
faldne.  
Der er tilknyttet en åben facebook-siden.  
Bag siden står en lang række historisk og kulturhistorisk 
institutioner, bl.a. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 
Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, LASS – 
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland, 
Rigsarkivet i Aabenraa (tidligere: Landsarkivet for 
Sønderjylland), Arkivet og Studieafdelingen for Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig m.fl. 

www.denstorekrig1914-
1918.dk/leksikon/digitale-kilder-
til-faldne-saarede-savnede-
soldater-samt-krigsfanger/ 

Samme side: Her findes et link til en pdf-fil med link til 
digitale kilder til soldaterne i 1. verdenskrig.  

 
Foreninger med fokus på slægtsforskning: 
 
 
www.shfs.dk 

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, der fortrinsvis har 
arrangementer i Sønderborg og Aabenraa. 
Foreningen arrangerer foredrag, kurser og møder med emner 
indenfor slægtsforskning. Møderne er åbne for alle 
interesserede. 
Foreningen er repræsenteret i Brugerrådet på Landsarkivet 
for Sønderjylland. 

 
http://www.ssf.dk/  

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger i 
Danmark – det er dog kun medlemmerne, der opføres på 
listen.  
Der findes også foreninger i Haderslev og Esbjerg.  

 
 
http://www.slaegtogdata.dk/ 

Slægt og Data – DIS-Danmark.  
Landets nok mest brugte hjemmeside for slægtsforskere.  
Her findes fora, der bruges af masser af venlige 
slægtsforskere, der er villige til at give tips og hjælp.  
Opret dig evt. som bruger og få adgang til ca. 70 % af forum.  
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Link-samlinger med fokus på slægtsforskning: 
 
http://wiki.dis-
danmark.dk/index.php/Forside
  
 

En slags online-leksikon med oplysninger om næsten alt 
indenfor slægtsforskning.    
Opdateres jævnligt med nye links og henvisninger. 
En side under foreningen Slægt og Data -  DIS-Danmark, 
men er åben for alle.  

 
 

Underlige dage, datoer og ord: 
http://www.landsarkivetkbh.dk/gen
ealogi/tid/liste.htm  

Oversigt over kirkeårets dage og fester. 

http://www.landsarkivetkbh.dk/gen
ealogi/tid/index.htm  

Gammel tidsregning – find datoen efter oplysning om 
ugedage eller latinske navne i kirkebøger før ca. 1814. 

http://www.genealogi-
kbh.dk/dokumenter/ordbog.pdf 
 

Ordbog for slægtsforskere med latinske ord, særlige 
formuleringer, mål og vægt, særlige udtryk mm.  
Meget nyttigt opslagsværk.    Åbner som pdf-fil. 

http://ordnet.dk/ods  Ordbog over det danske sprog.  
http://stass.dk/den-gamle-ordbog-2/ Samling af gamle ord og vendinger. 
 
 

Stednavne: 
http://www.slesvignavne.dk/  Slesvigske stednavne. Dækker både nord- og sydslesvig.  

Der kan søges på både danske og tyske stednavne. 
http://www.krabsen.dk/stednavneb
ase/index.php  

Dansk side med mange stednavne – der kan både søges efter 
enkelte stednavne og efter stednavne i et bestemt sogn. 

http://www.rostra.dk/slesvig/nordsl
esvig.html 

Navne på sogne, kommuner og trafiksteder i nord- og 
mellemslesvig. 

http://www.dis-
danmark.dk/kort/kort.htm  

Oversigtskort – klik på et amt og et nyt kort med alle herreder 
og sogne i amtet åbnes. 

 
 
Skifter: 
http://wiki.dis-
danmark.dk/index.php/Skifte#Ekst
erne_links  

En oversigt over mange sider med uddrag af skifter for hele 
landet.  Her er muligt at søge efter bestemte navne i det 
område man interesserer sig for. 

http://www.brejl.dk/ Udtræk af fortrinsvis midt- og nordjyske skifter. 
http://www.historie.syd-
fyn.dk/index.htm  

Udtræk af skifter på Fyn. 

 
 

Kirkegårde – gravsten som kilde: 
Der findes flere større og mindre sider med fotos af gravsten i hele Danmark. De kendteste er:  
http://dk-gravsten.dk/forside.php 
http://www.findengrav.dk/ 
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Lokale arkiver og Stadsarkiver mm: 
http://www.arkibas.dk/arkivvejviser/   Lokalarkiver i hele landet, som er medlemmer af SLA 

(Sammenslutningen af Lokalarkiver). 
http://www.museum-
sonderjylland.dk/SIDERNE/Museer
ne/ISL-Lokalhistorie/09a00-LASS-
arkiver.html  

Lokalarkiverne i Sønderjylland.  

http://www.historienshus.dk/ Odense – Stadsarkivet og Lokalhistorisk Bibliotek. 
http://www.udvandrerarkivet.dk  Det Danske Udvandrerarkiv. 

Database over den direkte udvandring via København. 
 
Udvandrede via Vejle kan findes på www.ddd.dda.dk i de 
såkaldte ”Vejlelister”.  

http://eba.esbjergkommune.dk/ Esbjerg Byhistorisk Arkiv med en række databaser over 
bl.a. skattelister og mandtalslister.   
Direkte link: http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-
arkivet/personer.aspx . 

http://www.folketimidten.dk/ Århus-området. 
http://star.dcbib.dk/ Link til Studieafdelingen og Arkivet (Forskningsafdeling 

ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig), som bl.a. har 
en del materiale om danske sydslevigere. 

 
 

Diverse private danske sider: 
http://www.marstallere.dk/ En privat hjemmeside med meget forskelligt materiale om 

personer fra Marstal på Ærø.  
Dele af siden kræver et brugernavn, men det er gratis. 

http://www.wadschier.dk/index.php En privat hjemmeside med mange affotograferede arkivalier 
og registre fra hele landet. 

http://www.alsnissen.dk/ Privat hjemmeside, der samler bidrag, afskrifter og meget 
andet for det gamle Sønderborg Amt - primært Nordals. 

 
 

Slægtsforskning udenfor Danmark: 
 
 
www.familysearch.org 

Mormonernes store database over personer fra hele verden. 
Databasen er åben for alle.  
Tjek altid selv oplysningerne i de originale kilder, da der kan 
optræde mange læse-, skrive- og forståelses-fejl i 
indtastningerne. 

http://www.cyndislist.com/ Cyndi's list har næsten 300.000 links til slægtsforskning 
verden over. 
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Tyskland. 
 
 
http://www.ahnenforscher-
stammtisch-flensburg.de/  

En tysk hjemmeside for en sammenslutning af slægtsforskere 
og lokalhistorikere i og omkring Flensborg, der forsker både 
nord og syd for den dansk-tyske grænse.  
Via en mailadresse på siden kan en efterlysning sendes ud til 
arbejdsgruppens medlemmer, som vil kontakte afsenderen, 
hvis de kan hjælpe.  
En del af medlemmerne taler og skriver dansk. 

http://star.dcbib.dk/ Link til Studieafdelingen og Arkivet (Forskningsafdeling ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig), som bl.a. har en del 
materiale om danske sydslevigere. 

http://www.archive.schleswig-
holstein.de/ 

Oversigt over arkiver i Slesvig-Holsten. 

http://compgen.de/  Genealogienetz - Dem Deutschen Genealogieserver . 
Links til bl.a. søgbart register over dødsannoncer i aviser, og 
div. "Ortsfamilienbücher" og adressebøger. 

http://wiki-
de.genealogy.net/Portal:Vereine 

Link til slægtsforskningsforeninger i Tyskland. 

http://www.stadtarchiv-
flensburg.findbuch.net./php/main.p
hp?ar_id=3663 

Stadsarkivet i Flensborg. 

http://www.kirchenbuchportal.de/in
halt.htm 

Indgang til oversigt over tyske kirkebøger.  
Siden er under opbygning. Tysksproget. 

http://home.foni.net/~herumstreifer
/index.htm 

Links til "Deutsches Steckbrief Register" med register over 
dokumenter, efterlysninger, signalementer m.m. over 
vagabonder, tiggere, tatere m.m. fra 1500-1918. 

Australien. 
http://www.rootsweb.ancestry.com/ Masser af links til: Databaser og søgemaskiner, familie træer, 

personlige samt kommercielle hjemmesider, m.m. 
http://www.sag.org.au/ Siden dækker ikke kun Australien, men har også relationer til 

England og Irland. 

USA / Amerika. 
 
http://www.libertyellisfoundation.o
rg/passenger  

Mulighed for at søge i passagerlister over personer, der 
indvandrede til USA.  
Siden kræver at man logger ind, men ellers er det gratis.  
Det er muligt at købe kopier af de originale dokumenter. 

http://search.ancestry.com/search/d
b.aspx?dbid=3693  

Social Security Death Index, der indeholder fødselsdato, 
navn, dødsdato og sidste bopæl for døde amerikanere i 
perioden fra ca. 1935 til 2014. 
NB: Del af Ancestry – en betalingsdatabase. 

Wolhynien, Ukraine, Russisk Polen mm. 
http://www.wolhynien.de/  Tysksproget side om slægtsforskning i Wolhynien / Ukraine. 
https://www.sggee.org/  Engelsksproget betalingsside med fora, hvor man kan få tips 

og hjælp til søgning af slægtninge i området omkring russisk 
Polen og Volhynien. 
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Norge. 
http://www.disnorge.no/cms/ DIS-Norge en søsterorganisation til DIS-Danmark 
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/WebFront.exe?slag=vis&tekst
=meldingar 

Norske databaser og digitaliserede kilder. Siden er bestemt 
værd at besøge, hvis man har aner fra Norge.  

Sverige. 
http://www.genline.se/ Scannede svenske kirkebøger og husforhør - kræver 

abonnement. 
http://www2.sofi.se/SOFIU/topo19
51/_cdweb/index.htm 

Svenske stednavne (Ortnamnsregistret) – Ligesom man i 
Danmark skal kende amt og sogn, skal man, når man laver 
slægtsforskning i Sverige, vide i hvilket len og sogn, man skal 
lede. Her er Ortnamnsregistret (stednavneregistret) en rigtig 
god hjælp. 

http://ddss.nu/(S(u0bon355ugntny4
54wrjpu55))/swedish/default.aspx  

"Demografisk Database Södra Sverige" - Database med 
oplysninger fra kirkebøger fra Skåne, Halland og Blekinge. 

 
 
Slægtsforskningsprogrammer: 
http://www.slaegtogdata.dk/vaerkto
ejer/programmer 

Her gennemgås mange af de programmer, som kan erhverves 
i Danmark, samt div. andre gode hjælpeprogrammer. 

Der findes utroligt mange programmer til slægtsforskning og registrering af slægts-

forskning. Herunder er kun nævnt et meget lille udpluk.  

Der findes programmer, der lægges på brugerens egen maskine og programmer der 

alene bruges via internettet.  
http://familytreemaker.dk/ Family Tree Maker. 
http://brotherskeeper.dk/  Brothers Keepers danske website. 
http://winfamily.com/dk/ Winfamilys danske website. 
http://www.myheritage.dk/ MyHeritage´ danske website. 

 
 
Udarbejdet december 2014 af: 
 

   Hanne Christensen 
   Sekretær, Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. 
   Mail: skriver@shfs.dk  


