Links til hjemmesider for slægtsforsker
Adresse på nettet			hvad		
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

stednavne

http://www.slaegtogdata.dk/" http://www.slaegtogdata.dk/

DIS-Danmark er en aktiv forening for slægtsforskere

www.danmark.dk



www.rostra.dk

Bøger og Slesvigske stednavne

www.danskearkiver.dk

Sammenslutningen af Lokalarkiver

www.bibliotek.dk



http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside" http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside

Søge og bestillings side til arkivalier på landsarkiverne

http://www.ddd.dda.dk/" http://www.ddd.dda.dk/

Dansk data arkiv

http://www.saack.dk/index_ordbog.htm" http://www.saack.dk/index_ordbog.htm

Nørskov Saack's Ordbog for Slægtsforskere

http://www.danskebilleder.dk/" http://www.danskebilleder.dk/

Danske billeder, et historisk billedarkiv

http://www.slaegtogdata.dk/kilder/kirkebilleder" http://www.slaegtogdata.dk/kilder/kirkebilleder

Kirker i Danmark - en billeddatabase

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/" http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/

På Sporet af Slægten!

http://www.sa.dk/ra/default.htm" http://www.sa.dk/ra/default.htm

Rigsarkivet

http://www.rmadsen.dk/kal/" http://www.rmadsen.dk/kal/

Dansk kalender (år 1500 - år 2099)

http://www.sa.dk/sa/brugearkiver/gotisk/default.htm" http://www.sa.dk/sa/brugearkiver/gotisk/default.htm

Statens Arkiver - Gotisk Håndskrift

http://www.arkivverket.no/" http://www.arkivverket.no/

Arkivverket Riksarkivet og statsarkivene norge

www.familysearch.org

Mormonernes store database

http://www.morchslaegt.dk/bauers/kal_18a.htm" http://www.morchslaegt.dk/bauers/kal_18a.htm

Bauers  kalender

http://www.ukendtebilleder.dk/" http://www.ukendtebilleder.dk/

Ukendte Billeder - identificering af gamle fotografier

http://www.svar.ra.se/" http://www.svar.ra.se/

SVAR-Svensk arkivinformation

http://www.saack.dk/index_dagensnavn.htm" http://www.saack.dk/index_dagensnavn.htm

Dagenes navne

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7831" http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7831

svt.se - Din släktsaga

http://ordnet.dk/ods/" http://ordnet.dk/ods/

ORD på nettet

www.minjyskeslaegt.dk

Jyske slægter

www.anetavlen.dk/

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn

www.arkivalieronline.dk

Opslag i kirkebøger og folketællinger

www.fkb.dk

Frederiksberg bibliotek

www.folketimidten.dk

Folket i midten søge i Prhus folketællinger

www.akvz.de/DB/dk/index.php

Søgning i folketællinger fra Slesvig-Holsten

www.kirkebog.dk

Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

http://hammerum-herred.dk/news.php" http://hammerum-herred.dk/news.php

Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i midt- vestjylland

http://mikethomas.homepage.dk/BatchNumbersMar2004.PDF" http://mikethomas.homepage.dk/BatchNumbersMar2004.PDF

BatchNumbersMar2004.PDF

www.ssf.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

www.skippere.dk

Danske skippere og skibe

http://www.maritime-museum.dk/" http://www.maritime-museum.dk/

Handels og søfarts museum




www.kms.dk

Kort og matrikkel styrelsen

http://www.emiarch.dk/home.php3" http://www.emiarch.dk/home.php3 

Det danske Udvandrerarkiv

www.illustrerettidende.dk

Illustreret Tidende

www.kb.dk

Det Kongelige Bibliotek

http://www.kb.dk/da/dia/fotomuseum/om_fotomuseet.html" http://www.kb.dk/da/dia/fotomuseum/om_fotomuseet.html

Det Nationale Fotomuseum

www.danskebilleder.dk

Danske billeder stor database med billeder

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

Danske aviser

http://historiskatlas.dk/" http://historiskatlas.dk/
Historisk atlas

http://kilder.dis-danmark.dk/index.php" http://kilder.dis-danmark.dk/index.php
Se data og indtastning af kilder 

http://www.hammerum-herred.dk/news.php
Lokalhistorie fra hammerum Herred

http://www.denjyskekirkebog.dk/
registratur over Danske kirkebøger

www.afdøde.dk
Døde for nylig

http://www.landsbyhistorier.dk/
Landsbyhistorier

http://www.genealogy-samsoe.dk/Slaegten_intro.asp
Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø


Lokal arkiver
http://www.danskearkiver.dk/" http://www.danskearkiver.dk/

Sammenslutning at lokalarkiver
http://www.lokalarkiver.dk/bramsnaes/index.htm" http://www.lokalarkiver.dk/bramsnaes/index.htm

Bramsnæs museum og arkiv
www.roskildebib.dk
http://www.roskildebib.dk/Lokalhistorie/Om%20Lokalarkivet.aspx" http://www.roskildebib.dk/Lokalhistorie/Om%20Lokalarkivet.aspx

Lokalhistorie fra Roskilde
http://www.roskildehistorie.dk/" http://www.roskildehistorie.dk/

Roskilde historie
http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp" http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp


Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv
www.hovedstadsarkiver.dk


http://www.frederiksberg.dk/Om%20kommunen/Frederiksberg%20Stadsarkiv%20og%20historie/Hovedstadsarkiver,-d-,dk.aspx" http://www.frederiksberg.dk/Om%20kommunen/Frederiksberg%20Stadsarkiv%20og%20historie/Hovedstadsarkiver,-d-,dk.aspx

Frederiksberg
http://www.noks.dk/" http://www.noks.dk/

Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase
http://www.historiefyn.dk/test/soeg.php" http://www.historiefyn.dk/test/soeg.php
 
Historiefyn
Og links til andre 
http://www.historie-online.dk/start.htm" http://www.historie-online.dk/start.htm

Dansk Historisk Fællesråd
historie-online
www.milhist.dk

Dansk militær historie med gode links
www.navalhistory.dk

Flådens Historie
http://www.struermuseum.dk/Lokalhistorisk_arkiv/arkivlinks.htm" http://www.struermuseum.dk/Lokalhistorisk_arkiv/arkivlinks.htm 
struermuseum.dk/Lokalhistorisk_arkiv
og gode links
http://www.rigsarkiv.dk/laa/brugearkivet/emneark/emneark_pdf/arkivstud.pdf" http://www.rigsarkiv.dk/laa/brugearkivet/emneark/emneark_pdf/arkivstud.pdf 
Materiale i Statens Arkiver
Links







SLA's amtskredse
Lokalarkiverne i Ribe Amt - www.ral.lokalarkiver.dk
Lokalarkiver i Storkøbenhavn - www.lokalarkiver.dk/lask  
Lokalarkiver i Storstrøms Amt - www.lasa.dk
Åbne Samlinger i Storstrøms Amt - www.aabne-samlinger.dk 
Lokalarkiver og Samlinger i Sønderjylland - www.isl.dk/ISL/lass/LASS.html
Arkiver i Vejle Amt - www.lokalarkiver.dk/arve
Lokalarkiver i Vestsjællands Amt - www.lokalarkiver.dk/lava

Lokalhistoriske databaser
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - www.danpa.dk
Historiefyn - www.historiefyn.dk
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgedatabase - www.noks.dk 
Konserveringsværksteder
Kramer Moltke - www.kramermoltke.dk
Fælleskonserveringen - www.faelleskonserveringen.dk 
Konserveringstjenesten - Ribe og Ringkøbing Amter
Langelands Museum - konserveringsafdelingen
Moesgaard Museum - konserverings- og naturvidensk. afd.
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen - www.natmus.dk/sw509.asp 
Nordjyllands Amt Konserveringsværksted - NAK
Odense Bys Museer - Konserveringsafdelingen
Vejle Amts Konserveringsværksted - www.konservering.vejleamt.dk/ 
Viborg Amts Konserveringsværksted - www.amtskonservering.dk/ 
Diverse
Kulturministeriet - www.kum.dk
Museumstjenesten - www.museumstjenesten.com 
Nordisk Konservatorforbund - www.nkf-dk.dk 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - www.ssf.dk
Statens Arkiver - www.sa.dk
Udenlandske
FA - Folkrörelsernas Arkivförbund - www.faf.nu 
FALK - Fören. Arkivverksamma i Landsting og Kommun www.falkarkiv.org 
LLP - Landslaget for Lokal- og Privatarkiv - www.llp.no 
Museiservice - www.museiservice.se 
http://www.arkivdigital.se/" http://www.arkivdigital.se/  Svenske kirkebøger ( betalingssted )
http://www.scotlandspeople.gov.uk/" http://www.scotlandspeople.gov.uk/  Skotske folketællinger


