
Statens Arkiver er en fælles betegnelse for Rigsarkivet i København, 
Rigsarkivet i Odense, Rigsarkivet i Viborg og Rigsarkivet i Aabenraa. De 
tre sidste blev tidligere kaldt landsarkiver. De har en fælles hjemmeside: 
www.sa.dk med links til de enkelte arkiver. 
Her kan man finde alt om åbningstider, regler for brug af læsesalene og 
hvordan man bruger dem. Der er også mange gode vejledninger. 
 
På dette site er der også link til: 
www.arkivalieronline.dk og www.sa.dk/daisy/  
som er de to steder, hvor man kan søge efter kirkebøger, folketællinger, 
skifteprotokoller, skøde-og panteprotokoller mv. 
Det er altså et godt sted at begynde, også fordi der er udførlige vejledninger 
til de forskellige typer af arkivalier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til: 
Inger og Kjeld Nielsen,      tlf: 86 92 22 84. Mail: ikn@parketten.dk 
Mobil, Inger 50 82 12 29.    Mobil, Kjeld 60 24 22 84 
 
Eller til arkivet, Rådhuspladsen 1, Hørning (åbent to. 9 - 12) 
Mail: hoerning@museumskanderborg.dk 
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Hvordan kommer jeg i gang? 
Hvordan kommer jeg videre? 
 
Vi vil gerne prøve at hjælpe med inspiration og ideer til, hvordan man 
kan komme i gang, og hvordan man kommer videre, hvis (når) man kø-
rer fast. 
 
 
For os alle, også ikke-slægtsforskere, gælder det om: 
 1. Spørg de ældste i familien mens de stadig kan huske noget. 
 2. Få sat navne og datoer på billeder af personer og steder. 
 
 
Herefter skal man i gang med kirkebøger og folketællinger for at 
komme videre. Kirkebøger findes fra sidst i 1600-tallet i det omfang, at 
de ikke er brændt eller bortkommet på anden vis. De er tilgængelige 
frem til at begivenheden (dåb, vielse mv.) er mindst 50 år gammel. Ved 
død dog kun 10 år.  
Folketællinger begyndte i 1787 og derefter med forskelligt mellemrum, 
ofte 5 eller 10 år, frem til 1900-tallet. De er tilgængelige, når de er 75 år 
gamle. 
 



  
På computeren findes kirkebøger og folketællinger på: 
www.sa.dk 
Det man kan finde er indscannede kopier af de originale bøger. Det er na-
turligvis alt sammen håndskrevet, og før ca. 1880 er det med gotisk hånd-
skrift, hvilket kræver nogen tilvænning og øvelse. Der findes kurser, hvor 
man kan lære det. 
Stedet her giver også adgang til andre arkivalier, ligesom der er en række 
fine vejledninger til, hvordan man gør. 
 
Folketællinger kan også findes på Dansk Demografisk Database: 
www.ddd.dda.dk eller www.sa.dk 
Her er materialet indtastet og dermed lettere at læse, og man kan søge efter 
et bestemt navn. Der mangler en del, før det er komplet indtastet, men den 
er god at bruge som supplement. 
 
Der findes en del bøger om slægtsforskning, som forklarer hvordan man 
gør. Prøv at se på biblioteket under faglitteratur nr. 99.7. 
Hvis man selv vil købe en bog kan vi anbefale en billigbog (49 kr): 
"Slægtsforskning på nettet" af Gitte Christensen og Kathrine Tobiasen 
på forlaget Libris.  
 
Også landets mange lokalarkiver kan være værd at tænke på, når man skal 
finde noget om familien. I 2015 blev den fælles database for alle arkiver 
tilgængelig for offentligheden på adressen: 
www.arkiv.dk 
Her kan man søge bredt over hele landet eller afgrænse til et bestemt arkiv. 
Specielt billeder er spændende, fordi billedet også kan ses her, men eller 
kan man jo også se, om arkivet har materiale om en bestemt person eller 
måske avisomtaler af vedkommende. Det er bestemt værd at prøve. 
 
Ligeledes findes en uendelig række af internetadresser, som kan være af 
interesse for slægtsforskere, og vi vil udlevere et Word-dokument med en 
række aktuelle adresser. De indeholder næsten alt det man kan ønske sig, 
og der er også en lille beskrivelse af, hvad de enkelte links indeholder. 
 

  
Prøv også www.slaegt.dk 
Her kan man finde mange hjælpemidler, også uden at være medlem af 
Danske Slægtsforskere, som står bag siden. 
 
www.duda.dk/  
Gå ind på den og vælg Slægtsforskning. Der er mange gode links. 
 
 
Hvad gør man så med de navne og datoer, som man finder i kirkebøger 
og folketællinger? 
Man kan bruge nogle fortrykte skemaer, som udfyldes med hånden og 
arkiveres i ringbind. Det kan være udmærket til at begynde med, og ind-
til man finder ud af, om man har lyst til at gå videre, men det er ikke 
særligt overskueligt, og når der kommer rettelser eller tilføjelser, skal 
man rette manuelt alle steder, hvor navnet indgår. 
Hvis man har en computer kan man måske bruge de fortrykte skemaer 
her eller lave sine egne systemer, men man skal stadig rette og tilføje 
alle steder, hvor et navn indgår. 
Den bedste løsning er et egentligt slægtsforskningsprogram til compu-
teren. Vi anvender selv Family Tree Maker (FTM), og vi kan også de-
monstrere, hvordan det virker og hvilke muligheder for udskrifter, der 
findes. I et sådant program skal man kun rette et sted, når man f.eks. 
finder en persons dødsdato. 
 
På et tidspunkt vil man måske udgive sine resultater for en større kreds, 
f.eks. i form af en slægtsbog. Det kan vi også vise eksempler på. 
Man kan endvidere benytte en hjemmeside eller måske Facebook. Her 
skal man så være opmærksom på. at der er grænser for, hvad man må 
offentliggøre om nulevende personer. Det er Persondataloven, som 
udstikker rammer for dette. Så længe man nøjes med navn, adresse og 
fødselsår er det nok i orden, men hvis man også har fødselsdato, billede 
og andre mere personlige informationer med, er man måske ude i noget 
ulovligt eller uetisk. Det er svært at finde præcise regler på området, 
men det fritager ikke for ansvar. Man er nødt til at have denne side af 
sagen i baghovedet. 

 


