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Beskrivelse. OM BOGEN Flere og flere af statens arkiver bliver i disse år lagt ud på nettet. Dette giver
slægtsforskeren gode muligheder for at starte eller fortsætte sin slægtsforskning hjemmefra - og over sin
computer eller tablet at bestille arkivalier til gennemsyn og affotografering på arkiverne. Håndbog for
slægtsforskere hjælper slægtsforskeren med at finde oplysninger om sine slægtninge ved brug af internettet.
Den beskriver også, hvordan slægtsforskeren kan finde og bestille arkivalier om slægtningene på nettet. Ved
hjælp af interaktive eksempler på skærmen og direkte links til de relevante hjemmesider og arkiver,
gennemgås de mest anvendte arkivalier og hjemmesider for slægtsforskere. Bogen er opdelt i en række
kapitler startende med en generel beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med sin slægtsforskning, hvad
man kan finde på nettet, og hvad man selv må lægge ud på nettet. Herefter en emneopdelt beskrivelse fra
vugge til grav med mange eksempler på, hvor og hvordan man kan finde oplysninger om sin slægt.
Bogen afsluttes med oversigt over de mest brugte slægtsforskerlinks, en ordliste med forklaring på de udtryk,
som anvendes i bogen og i slægtsforskningen samt en adressefortegnelse over relevante arkiver. Da brugen af
bogen foregår interaktivt ved brug af nettet, som ikke vil fungere i en trykt udgave, er bogen kun udgivet som
e-bog. Bogen kan dog godt læses uden, at man er koblet op på nettet. Ændringer i 3. udgave I 3. udgave er alle
links gået igennem og rettet for evt. ændringer og fejl. Herudover er der tilføjet to nye kapitler om henholdsvis
Danmarks besættelse og Civil værnepligt med links til de relevante arkiver. INDHOLD 1. I gang med
slægtsforskning 2. Slægtsforskningsprogrammer 3. Hvad må du se? 4. Hvad må du lægge ud på nettet? 5. Få
hjælp på nettet 6. Hvad kan du finde på nettet? 7. Krabsens stednavnebase 8. Arkivalieronline og Daisy 9.

Kirkebøger og FamilySearch 10.
Børn født uden for ægteskabet 11. Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 12. Folketællinger 13. Københavns
Politis registerblade 14. Folkeregisteroplysninger 15. Nygårds sedler – især om jyder 16. Københavns
Overpræsidium 17. Finde og bestille arkivalier på Daisy 18. Lysningsjournaler 19. Borgerlig vielse 20.
Separation og skilsmisse 21. Afsoning af underholdsbidrag 22. Adoptioner 23. Ejendomsarkiver 24.
Fæsteprotokoller og godsarkiver 25. Borgerskab og håndværkerlav 26. Sociale arkiver 27. Sundhedsvæsenets
arkiver 28.
Politi, domstole og straffearkiver 29. Session, lægdsruller og søruller 30. Hærens arkiver 31. De slesvigske
krige 1848-50 og 1864 32. Søværnets arkiver 33. Danmarks besættelse 34. Civil værnepligt 35. Indfødsret og
arbejdsophold 36. Udvandrede og udviste 37. Dansk Ostindiske Personalia 38. Testamenter 39. Oeders
efterretninger 40. Pensioner og støtte til efterladte 41. Begravelser og dødsattester 42. Skifter efter dødsfald
43. Hjemmesider og links om slægtsforskning 44. Skriv og udgiv din egen slægtsbog Ordforklaringer Anvendt
litteratur Adresser Om forfatteren Jørgen Green, socialrådgiver, cand.jur. har bl.a. skrevet bøgerne:
"Slægtsforskerens ABC", "Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver",
"Slægtsforskning for børn, unge og deres forældre«, »Kampen om Norge 1788-1814 samt “Det store bedrag.
Om danske og norske søfolk i Napoleons tjeneste 1808 - 1813" .
Alle bøger er udgivet på Forlaget Grifo. Jørgen Green er herudover forsker og underviser i og holder foredrag
om slægtsforskning.
Jeg fik dette smukke digt forærende af min grankusine Åse med fælles aner i min mors slægt, min
slægtsforskerven og gode nabo. Slgtsforskning i Danmark. Slægtsforskning opslag, spændende og anderledes
ferieoplevelse. Anna Gulbrandsen Dagbog MIN REJSE TIL UNITES STATES 4. Genealogy in Denmark.
Forlaget Grifo. Det er dog ikke alle. Anna Gulbrandsen Dagbog MIN REJSE TIL UNITES STATES 4.
Slægtsforskning opslag, spændende og anderledes ferieoplevelse.
Om Tikøb i … Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare
send en mail om hvilket opslag der ønskes.
Jeg vælger at lade digtet tale. Jeg vælger at lade digtet tale. Slgtsforskning i Danmark. Det er dog ikke alle.
Jeg vælger at lade digtet tale.
Jrgen Green. Slægtsforskning opslag, spændende og anderledes ferieoplevelse. Jeg fik dette smukke digt
forærende af min grankusine Åse med fælles aner i min mors slægt, min slægtsforskerven og gode nabo.
Jrgen Green. Det er dog ikke alle.

