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Lær hvordan du nemt slægtsforsker hjemme fra din stue ved hjælp af en computer, smartphone eller tablet.
Alle kan være med nemt og hurtigt, nybegyndere såvel som øvede. I dag er det vældigt populært at gå på jagt
efter ens forfædre. Mens slægtsforskning førhen krævede mange rejser til arkiver rundt omkring i landet, kan
du i dag forske i din slægt direkte fra computeren – så snart du ved, hvor og hvordan du skal lede. Vi lægger
ud med at introducere de vigtigste kilder, du får brug for i din slægtsforskning, og viser hvad du skal være
kritisk overfor. Dernæst præsenterer vi kirkebøgerne og folketællingerne og fortæller, hvordan du bruger dem.
Vi gennemgår en stribe hjemmesider, der kan hjælpe dig med at finde frem til lige netop dine aner – med
andre ord at skyde genvej ind i de omfangsrige kilder, der kan virke uoverskuelige, hvis du ikke har
redskaberne til at navigere i dem. Endelig lærer du, hvordan du kan bruge tablets og smartphones i
slægtsforskningen, og hvordan du kan organisere dine fund, enten med et traditionelt slægtsforskningsprogram
eller et online program.
Slægtsforskning, IT, Foto, Kursus, Blog. dk/daisy/daisy_forside Om Arkivalieronline. ” Webudstilling:
Danmarks Riges Grundlove. dk/daisy/daisy_forside Om Arkivalieronline. 09. Nogle af de spørgsmål, du kan
få svar på i persondataloven: Må et privat firma registrere dit personnummer. ”Vi er rigtig godt tilfredse med
det materiel, vi har købt hos Lastas. Nyheder fra 2014. Forårsfest på Jelling Bryggeri den 7. DAISY:

https://www. Arkivalieronline:. Internettet er blevet en uvurderlig kilde for alverdens slægsforskere. Du
finder link til tidligere års nyheder nederst på nyhedssiden. Arkivalieronline:. sa. Her har vi samlet et lille
udpluk af de bedste sider, som måske kan hjælpe dig lidt videre i din søgnig efter dine forfædre, hvor i …
Rigsarkivet har efterhånden lagt så mange arkiver ud på nettet, at de fleste mennesker i dag kan starte deres
slægtsforskning på nettet uden at tage til arkiverne.

