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Her er en oversigt over nogle sider, som mange har glæde af. Listen er tænkt som forslag og 
inspiration for slægtsforskere. 
 

DIS-Danmarks hjemmeside www.dis-danmark.dk 
DIS-Forum Gruppeoversigt, login. 

Aneefterlysning Læs Til nye brugere. Marker alle som læste. 
Eks: 5 uægte børn med 5 fædre i Svendborg. 

 
Hjælp til tydning Læs Til nye brugere, opret nyt indlæg, ændre: Er tydet, tak. 

 
Hjælp til opslag på Landsarkivet. 

 
Slægtsforskning – metode og teknik Hjælp til slægtsforskning. 

 
KIP-forum Kildeindtastningsprojektet. 

 
Program- og webproblemer. 

 
Foreningsforhold - Mange og lange diskussioner… 
 
Find your relatives in Denmark - Udlændinge søger danske slægtninge. 

 
Søge efter forfatters indlæg eller ord i indlæg (slægtsnavn). 

 
Kilder, Amt-Herred-Sogn portalen - Danmarks kirkebøger, vælg HTML, søg på side. 
 
Kilder, do. - Bladring via kort, Amt/Herred/Sogn-kort. 
 
Kilder – Kildeindtastning – KIP, her kan du se, hvilke folketællinger, der er indtastet i Dansk 
Demografisk Database (mere om den senere). 
 
Mødekalender - Kurser og møder rundt i landet i DIS-regi. 
 
DIS-Træf Hvis du selv indsender en fil får du adgang til alle de andres databaser 
Eks: Maren Rasmussen Seden, eks: Fløjborg. 
 
DIS-Wiki Leksikon, søg evt. efter DIS-Odense. Se evt. også Wikipedia, 
http://www.wikipedia.dk/, eks.: Rosenberg, Tutta. 
 
Medlemmer, Medlemmers hjemmesider, søg efter et slægtsnavn, Jacobi(ne). Medlemmer 
med email - bruges bl.a. til at indbyde til møder i DIS-Odense. 
 
Blog - Aktiviteter og tanker fra bestyrelsesmedlemmer… 
 
Software – Læs om diverse slægtsprogrammer. 
 
Køb og salg - Bøger, mikrokort m.m. 
 
Om DIS-DK – Se bl.a. bestyrelsen og referater af møder. 
 
Vejledning – bl.a. gotisk alfabet. 



 
Kilder, Kirkebilleder – billeder af alle kirker i DK. 
 
Søgefelt – Prøv at finde linket ovenfor ved at skrive Billeddatabase af alle danske kirker. 
 

Arkivalier Online www.arkivalieronline.dk. Bruges til søgning i originale kirkebøger 
frem til ca. 1925 (1891) og søgning i originale folketællinger (ikke alle). 
 

GEDCOMP http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php. En bedre side end DIS-træf til 
udveksling af data med andre slægtsforskere. Se Kontakt til GEDCOMP. 
 

Dansk demografisk Database (DDD) http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm 
Folketællinger, søgbare. Et godt værktøj, hvor du kan søge i mange. mange folketællinger, 
der er indtastet i en kæmpe database. Vælg: Søgning efter personer, Udfyld elv alle felter. 
Læs grundigt i højre side, hvordan man indsætter jokertegn, så f.eks. Peder og Peter vises 
samtidig i din søgning. 
 

Odensedatabasen www.odensedatabasen.dk Odense Stadsarkivs database. Søg f.eks. 
på Rosenberg. 
 

Sogn.dk www.sogn.dk Find ud af, hvilket sogn din slægtning tilhører. Indtast gadenavn 
under Find dit sogn. (start med at zoome ind på et vejkort til du kan se et gadenavn). 
 

Dansk kirkegårds index eller dk-gravsten- http://stegemueller.dk/dki/index.php 
eller www.dk-gravsten.dk. Efter min mening er dk-gravsten lettest at finde rundt i. 

Fotoprogrammet PhotoFiltre. Et godt fotoprogram på dansk: Photofiltre kan hentes 
på http://www.pensionistedb.dk/. 
 

Historiske landkort, http://www.kms.dk/, Kort- og Matrikelstyrelsens kort. Prøv f.eks. 
at søge efter Dalumvej. Vælg hvilken korttype du vil se. Vælg den rigtige landsdel og husnr. 
Du kan trække i skillelinjen midt på kortet for at se før og nu. Tip: Vælg Udskriv og OK for at 
få det i stor størrelse. Derefter kan du tage et print af skærmbillede ALT+Prnt Scr og derefter 
åbne et billedprogram og indsætte billedet dér. 
 

Dødsannoncer – www.afdoede.dk 
 

Statstidende – www.statstidende.dk. Ca. 2/3 af alle dødsfald offentliggøres her. Søg med 
knappen avanceret søgning i højre side. Periode: 1 år (man kan max. søge et år tilbage). 
Vælg sektion: Dødsboer. Vælg rubkrik: Proklama. Og derefter det navn eller slægtsnavn du 
søger efter. 
 
Kandu.dk www.kandu.dk – en side, hvor folk hjælper hinanden med spørgsmål. 
 

Alexa www.alexa.com – et lille program, der kan downloades gratis. Kan bruges til at søge 
efter et emne. Giver dig derefter link til flere lignende emner. Kan f.eks. bruges til at ledeefter 
slægtssøgemaskiner i hele verden. Vælg Alexa toolbar øverst på siden. Vælg Install now. Jeg 
har ikke prøvet det i praksis, men dette er et tip fra en anden slægtsforsker. 
 



Google – www.google.dk. Verdens største søgemaskine. Brug den til at lede efter alt 
mellem 
himmel og jord – også slægtsnavne. 
 

Flojborg.dk www.flojborg.dk 
Her kan du hente denne vejledning og andre vejledninger til slægtsforskere. God fornøjelse. 
 
Mette Fløjborg 
12.03.2008 


