
Link Fuld beskrivelse

http://www.adobe.dk Acrobat - læseprogram for pdf-filer, gratis og lovligt

http://www.landsarkivetkbh.dk/tips/default.htm

Arkivtips skaber kontakt mellem arkivbrugere, der interesserer sig for samme 

emner eller arkivtyper. Her kan du læse og sende indlæg om gode fund eller 

tips i arkiverne. 

http://aneklubben.dk/

Bornholm - Arkivalier til download fra omk. 1700, skattelister, mandtalslister, 

skifter m.m.m

http://skifteuddrag-bornholm.dk Bornholm - Skifteuddrag af alle skifter indtil 1845

http://www.ibaros.dk/ Bornholm: En hjemmeside med slægt fra Bornholm.

http://byhistorie.dk/ Dansk Center for Byhistorie - Den Digitale Byport

http://www.ddd.dda.dk

Dansk Demografisk Database, søgninger i folketællinger efter navne mv., 

indvandrede og udvandrede, kirkebøger (begrænset omfang), Nygårds sedler

http://www.rmadsen.dk/kal/ Dansk kalender fra 1500 til 2099

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/

Dansk Slægtsgårdsforening virker for at bevare kendskabet til og historien om 

de danske slægtsgårde

http://ordnet.dk

Den Danske Ordbog, KorpusDK (omfattende samling tekster fra mange 

forskellige genrer. Bearbejdet så man kan lave egne sproglige

http://www.kb.dk/da/nb/samling/ds/index.html

De danske samlinger rummer publikationer, der er udgivet i Danmark eller 

udgivet uden for Danmark, men omhandlende Danmark eller danskere

http://www.slaegtogdata.dk

DIS Danmarks medlemsside - hjemmeside med adgang til anesøgning, hjælp 

fra andre medlemmer med meget mere

3tx.dk/links Diverse hjemmesider med indhold for slægtsforskere

http://www.genealogi.no Hjemmeside for Norsk slægtshistorisk forening

http://www.wangensteen.net Elevlister fra universiteter og højere uddannelsessteder 1372 - 1800
http://www.brejl.dk/index.html Erik Brejls hjemmeside, se skifter, kirkebøger mv. fra  Skanderborg-kanten

http://www.nogn.dk Erik Reinert Nielsens genealogiske sider 

http://historie-online.dk/nyt Esbjergs gamle byrådsprotokoller

http://www.findengrav.dk/ Find en grav:  Vælg et sogn -  Navn via alfabet

http://thorshoj.dk/

Finn Thorshøjs hjemmeside - et "arbejdende værksted". Der er over 50 

specialsider - om Prins Carls Skole, rytterskolerne og dansk skolehistorie i 

begyndelsen af 1700-årene.

http://minjyskeslaegt.dk Foredrag den 27. marts 2008 

http://www.wadschier.dk

Fynske godsarkiver - indeholder bl.a. skannede navnelister til skifter i visse 

herreder på Fyn og også lidt i Jylland

http://www.historie-online.dk Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside

g.agerby@jubii.dk

Georg Agerby præsenterede sit arbejde med slægtstavler og kartotek på 

mødet den 25. september. Han oplyste, at han var til rådighed for yderligere 

spørgsmål via mail

http://www.dk-gravsten.dk/ Gravsten: Vælg Amt og sogn (de grønne er fotograferet)

http://www.maritime-museum.dk/ Handels- og Søfartsmuseets Billedarkiv, Kronborg

http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/otto_jensen/thisted/ Her er Thisted amts Tidende Emneindex fra 1882
http://www.gravstenogepitafier.dk Heraldisk Selskab

http://historiskatlas.dk/ Historisk atlas (kræver Internet Explorer med Silverlight)

http://historie-online.dk Historisk baggrund mv.

http://danskebilleder.dk/

Historisk Billedarkiv. Billeder af topografisk karakter samt portrætter og 

fotografier blandt andet fra skoler og virksomheder

www.hovedstadsarkiver.dk

Hovedstadsarkiver- et samarbejde mellem Københavns Stadsarkiv, 

Frederiksberg Stadsarkiv, Landsarkivet for Sjælland (Statens Arkiver) og 

Arbejderbevægelsens Arkiv.

http://www.illustrerettidende.dk

Illustreret Tidende med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og 

underholdning. Bladet var unikt for sin tid. Perioden omfatter bl.a. Det 

Moderne Gennembruds epoke

http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/1735 Indberetninger fra 1735 der beskriver alle købstæder og amter

http://kalkarsordbog.dk/forside Otto Kalkars fem bind tykke Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700)

www.hist.uib.no/kalkar Kalkars ordbog til det ældre danske sprog

http://www.danmarks-kirker.dk Kirker i Danmark

http://www.aalborgstift.dk Kirker i Aalborg stift

http://kms.dk Kort og Matrikelstyrelsen

http://www.korttilkirken.dk Kort over Danmarks kirker

http://www.grundkortfyn.dk

Kort over Fyn med matrikelnumre m.v. og  med historiske kort. Zoom er mulig 

og print af kortudsnit.

http://www.krabsen.dk/ Krabsen - steder. Klik på stednavnedatabase til venstre - derefter stednavn

http://www.dkconline.dk/ Kulturarvsstyrelsens landsdækkende database

www.vaeggen.copenhagen.dk/dk Kæmpe billedarkiv om Københavns fortid og nutid

http://www.svoo.dk

Link til digitale kilder for Baarse og Hammer herred i det gamle Præstø amt - 

stillet til rådighed af Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn.
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http://www.rosekamp.dk

Linksamling med mange forskellige links - (div. Krak, leksika, mm.), Richters 

dødsfald i 100 år, Jurister

http://www.livinghistory.dk Dragter på epitafier og gravsten

http://genealogi-dk.blogspot.com/2008/01/kart-over-danmark-leter-du-etter-danske.html

Norsk indgang til danske slægtsforskning. Nyttige lægdsrulleoplysninger · 

Registre til Kirkebøger på Rigsarkivet · Skifte og overformynderivæsen · 

Skifteprotokoller i København

http://www.odensedatabasen.dk Odensedatabasen 1740 - 1921

http://erikhoy.blogspot.com/

Om internetsøgning - tips og nyheder for folk som bruger Internettet meget til 

at finde information

http://www.daisy.sa.dk/default.asp Oversigt over arkivskabere

http://scangen.se/?go=personsok.php?start=true Personsøgning i mange databaser - svensk hjemmeside

http://www.korttilkirken.dk Preben Gøssings hjemmeside om alle danske folkekirker

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/ På sporet af slægten

http://www.roskildehistorie.dk Roskildes historie

http://www.danskearkiver.dk Sammenslutningen af lokalarkiver

http://www.ssf.dk Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger

http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/ForedragomskifterUlrichAlsterKlug.pdf Skifte- og Overformynderivæsen - Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster Klug

http://www.sa.dk/media%28290,1030%29/LAV-Guide-1.pdf

Skifte- og overformynderivæsen: Dødsanmeldelsesprot. Registreringsprot - 

Skifte-prot. og sager.     Overformynderisager. Auktionsvæsen..

http://www.reventlow.dk Slægten Reventlow

http://www.sogn.dk

Sogne - administrative oplysninger, f. eks. navne, adresser, telefonnumre, e-

postadresser og statistik.

http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/ Sognekort lister -  Århus

http://landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm Sognekort lister - København

http://www.landsarkivetkbh.dk/tips/default.htm Statens Arkiver giver tips til søgning i forskellige arkivtyper

www.h58.dk

Uddrag af Nikolaj Jonges bind 1 og 2.  Vælg København. Andre interessante 

ting,  love til dem der stiller spørgsmålet. "Hvordan hænger det nu sammen." 

http://www.udgiverselskabet.dk/index.html Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland

http://magleby-bagenkop.dk/default.asp?id=5201

Udvandrerbreve fra Kanada i årene 1927-1948. - Ref.: "En udvandrers breve 

hjem til Vognsbjerg" del 1 til 5 af Christian Georg Andersen.

http://www.soundtoll.nl/ Øresundstolden 1766-1799, skibsnavne, havne, skibsførere, lasterne

http://www.folketimidten.dk/

Århus og omegn: Folket. – vielser – Århus borgerbog – søn- og helligdage. 

FT 1860 er husnr omregnet til matr. Nr. i det gl. Århus

http://www.danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/ Registre til Københavns kirkebøger - indtastet af Arne Julin

www.alsnissen.dk Diverse kildemateriale vedrørende ALS.

www.kulturperler.kb.dk Oversigt over den digitaliserede kulturarv i Danmark.

www.kriminalhistorie.dk 

Fortælling om 14 kriminelle i slutningen af 1800 der har siddet i Horsens 

Tugthus.

http://kildepakker.sa.dk/kildepakker/ Originale digitaliserede dokumenter fra bl.a. krigen 1864.

http://historie-online.dk/nyt/sa-kildepakke.htm

Her finder du links til Statens Arkivers kildepakker og 1864 billedmateriale på 

Flickr.  

http://www.historie-online.dk/nyt/faesterogskifter.htm Fæster og skifter i det gamle Odense Amt og Svendborg Amt

Søg "afskrevne kirkebøger" i Google Afskrevne kirkebøger på nettet - mange gode links

https://denstorekrig1914-1918.dk/ Den store krig 1914-1918

https://samlinger.natmus.dk/hvorerdetfra Gå på opdagelse i Nationalmuseets historiske danmarkskort
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