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Denne Word fil indeholder nogle Link til brug for 
slægtsforskning 
 

Registre til Københavns kirkebøger 

Indtastet af Arne Julin (-2011) 
Arne Julin (-2011) var en aktiv og flittig indtaster:  
- Han var mangeårigt medlem af bestyrelsen i Dis-Danmark (Slægt og Data),  
- han lavede de årlige navneregistre til Personalhistorisk Tidsskrift,  
- han indtastede ene mand FT 1801 København som den første kildeindtastning,  
- han udgav et bind med skjulte navne i Richters Dødsfald,  
- og han lavede registre til Københavns kirkebøger (incl Frederiksberg 
 
http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/ 
 

Kirkebøger Odense amt 
Her finder du en lang række afskrevne kirkebøger fra Odense amt 

 
http://www.virgo-fyn.dk/index.php/kirkeboger-odense-amt 
 

Legacy 
Det program har vi fået information om i september 2015 
 
Legacy.JPG 
 

 The Next Generation 
Dette program blev kort gennemgået på mødet i januar 2017 
 
http://www.tngsitebuilding.com/ 
 

ONE.COM 
Udbyderen »one.com« blev kort gennemgået på mødet i januar 2017 
 
https://login.one.com/cp/ 
 

http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/
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FamilySearch 
Dette program er udarbejdet af mormonerne som er et trossamfund bl.a. USA. Mormonerne har 
indtastet mange kirkebøger bl.a. i Danmark. 
 
https://familysearch.org/search 
 

MyHeritage 
Dette program er anvendt af ganske mange slægtsforskere, men der er ingen kontrol af de 
indtastede data, derfor bør man undersøge informationerne fx via kirkebøgerne. 
  
https://www.myheritage.dk/  
 

 
Arkivet har mange gode oplysninger som du helt sikkert kan få brug, hvis det du søger er fra 
København. 
 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet 
 

Kalender for Kirkelige højtider i Danmark 
 
I mange kirkebøger oplyses alene de kirkelige datoer, derfor kan denne kalender være til stor nytte. 
 
http://dinslægt.dk/helligdager.php 
 

Dansk Demografiske Database 
Dette program, som styres fra Fyn men er en del af statens arkiv, er indtastninger af folketællinger i 
Danmark. 
Har du mod på at hjælpe med indtastninger af sogne, som endnu ikke er indeholdt, kan du kontakte 
DDD – her er en sti som kan hjælpe dig:  »http://ddd.dda.dk/deltag.asp«. 
 
http://ddd.dda.dk/soeg_person_enkel.asp 
 

Wads sedler 
Det er DIS-Danmark som du kan finder disse »sedler«. Om disse sedler kan være til gavn for din 
slægtsforskning er måske tvivlsomt, men intet bør vel være uprøvet, hvis man ikke kan finde 
oplysningerne andre steder? 
 
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_form.php 
 

https://familysearch.org/search
https://familysearch.org/search
https://www.myheritage.dk/
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet
http://dinslægt.dk/helligdager.php
http://dinslægt.dk/helligdager.php
http://ddd.dda.dk/soeg_person.asp
http://ddd.dda.dk/soeg_person_enkel.asp
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_form.php


Link til slægtsforskning[Dokumenttitel] 

 

Side 3 af 3 
 

DIS-Norge 
Har du aner i Norge, kan denne søgningsmulighed måske være et forsøg værd. Er du medlem af 
Slægt og Data i Danmark, er det pt. Gratis også at være medlem af DIS-Norge. 
 
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_form.php 
 

 

  
Denne henvisning til programmet, kan formentligt hjælpe dig med oplysninger fx om svenske 
kirkebøger. Men den er desværre ikke gratis. 
 
http://search.ancestry.se/search/db.aspx?dbid=2225 
 

Bornholms Slægts- og Lokalhistorisk forening 
Foreningen har en masse informationer om personer på Bornholm. 
Så leder du efter aner eller fx gårde på Bornholm, kan dette link måske være nyttig. 
 
http://www.bslf.dk/index.asp 
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