
Hints om slægtsforskning 

Slægtsforskning var tidligere en besværlig proces, som ofte krævede man sad i mange timer på 
diverse arkivers læsestuer. Især var landsarkiverne vigtige.  

Processen er i dag blevet meget lettere og kan som oftest ske via internettet. Store mængder 
materialer, som for eksempel kirkebøger, er blevet digitaliseret og kan tilgås gratis især via 
Rigsarkivets omfattende samlinger. Herudover kan man finde meget andet materiale på deres 
hjemmeside. 

 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn har en registrering af 12.000 personer med tilknytning til 
sognet. Denne database har man dog kun adgang til med hjælp fra arkivet.  

Men mange andre lokalarkiver og privatpersoner har desuden lagt et omfattende materiale ud på 
internettet frit tilgængeligt. Så har man viden om, at ens forfædre havde tilknyttet til en bestemt 
egn, vil det være en idé at søge på denne egns lokalarkiver. Nogle af disse databaser dækker hele 
regioner som for eksempel Djursland. Andre er opbygget ud fra en bestemt slægt, men kan 
alligevel indeholde flere hundrede tusinde registreringer. 

Har man kendskab til familier eller personer med et mere specielt navn kan man prøve en åben 
søgning; ofte med succes. Specielt er der mange registreringer af præster og adelsfamilier (dem 
var der mange af tidligere). 

Der findes også mange facebook grupper som beskæftiger sig med slægtsforskning; evt. med 
udgangspunkt i en bestemt egn. 

Vær dog opmærksom på, at internettet kun i begrænset omfang har data fra 1900-tallet og frem 
på grund af lovgivningen omkring databeskyttelse af personer.  

Vi har lagt flere links ud som kan illustrere ovenstående. Heriblandt er Kaj og Ingrid Schmidts 
omfattende database med mere end 300.000 registreringer og et link til Djursdatabasen. Er det et 
lidt mere specielt navn du søger, så prøv en Google søgning på navnet. Her vil du ofte støde på 
”Geni”. Fuld adgang til Geni.com kræver registrering og evt. betaling, men tusindvis af enkeltnavne 
er frit tilgængelige. Og finder du et navn, finder du også slægtninge via enkle links. Generelt skal 
man dog altid være forsigtig med de data man finder. Kilderne kan være gamle eller usikre. Så 
krydstjek så vidt muligt, det du finder. 

Alt det ovenfor nævnte materiale er gratis. Men der findes selvfølgelig også databaser, som du kan 
anvende mod betaling. Enkelte af data herfra er dog frit tilgængelige. Således er Geni ejet af 
betalingsdatabasen MyHeritage. 

Til en systematisk registrering af dine data kan du for eksempel anvende Brother’s Keeper, som er 
et gratis værktøj. 

Held og lykke med dine søgninger. 

 


