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 Mormonkirkens store database. 
 

http://www.familysearch.org 
 

Af A.M. Krogh-Thomsen. 8. November  2011. Ny. udgave! 
 
I mange år har vi danskere haft adgang til Mormonkirkens Store hjemmeside, der i dag indeholder mere 
end 500 millioner data. Og hver dag kommer flere til. Den 8. december 2010 blev hjemmesiden 
opdateret. Det vil sige både og, for den gamle side er stadig i brug og vil være det forhåbentlig lang tid 
fremover, men det vil tiden vise. Den nye side er under opbygning, så rigtig mange steder på denne 
bliver man henvist til at bruge den gamle, da mange funktioner endnu ikke er overført til den nye. I korte 
træk vil jeg sige det sådan: Arbejder man med danske data, så er det en fordel stadig at bruge den gamle 
side, men også huske at se efter de samme data eller nye den nye side. Arbejder man med udenlandske 
data, så er der mange gode ting at finde på den nye side. I denne vejledning vil jeg prøve at komme ind 
på både den gamle og den nye hjemmeside. 
  
I  foråret 1999.  
kom den gode 
nyhed, at omkring 
340 mill. Person-
data ville komme 
på nettet. I dag er 
den en af de største 
og mest benyttede 
hjemmesider inden 
for slægtsforsk-
ning. Nu kan man 
søge på data fra 
næsten hele verden. 
Man regner med at 
der er mere end 10 
millioner besøgen-
de på hjemmesiden pr. dag.  
 
Den nye hjemmeside.  8. dec. 2010 blev der åbnet for den nye opdateret side, som mange desværre tror, 
de nu kun skal bruge. 
Det er ikke rigtigt, 
begge sider skal 
bruges, da alle data 
fra den gamle side 
ikke er kommet over i 
den opdaterede side i 
nu, den er stadig 
under opbygning, den 
skal nok blive rigtig 
god. Søgninger i de 
forskellige grupper 
virker ikke ens. Jeg 
vil meget anbefale at 
lave de samme 
søgninger i begge 
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sider. Til gengæld er der kommet ny data og funktioner på den opdaterede side, og det vil der til 
stadighed komme. Så fremtiden 
vil vise hvordan siden vil udvikle 
sig. Jeg vil her i min vejledning 
prøve at fortælle om nogle af de 
vigtigste ting, både på den gamle 
og den nye hjemmeside. Dette 
kan forhåbentlig være en hjælp 
til de, der er usikre i brugen af 
denne store hjemmeside eller 
måske ikke kender den,  
 
På startsiden i den gamle side 
gå ind under ”Advanced Search”  
Herfra kan du I venstre side af 
søgesiden se alle de grupper 
hjemmesiden er opdelt i. Vælges 
”All Resources” søges i alle 
grupper på en gang. Man kan 
også vælge en af de specielle 
grupper. Hvad man kan finde i de forskellige grupper, vil jeg fortælle om i denne vejledning.  
Her indskrives navnet på den person du vil søge på samt årstal for f.eks. fødsel, derefter skal du vælge 
fra hvilket land du søger dine oplysninger. Derefter kan du klikke på knappen  Search.    

 

Når resultatet kommer frem, vil man øverst i højre side kunne se, hvilke grupper computeren har søgt i, 
og hvor mange muligheder den har fundet i hver gruppe. Står der f.eks. 25+ betyder det at der er fundet  
flere muligheder end 25. De persondata, der er fundet, vil for det meste være fra følgende grupper: IGI 
og Ancestral File. I nogle tilfælde også fra Pedigree Resource File eller en Web side. I højre side vil der 
blive vist nogle af de navne, der er fundet data på i de forskellige grupper. Men før man vælger, er det 
vigtigt at vide lidt om, hvad man kan forvente at finde i de 3 store hovedgrupper. 
 
IGI-International 
Genealogical Indeks. 
 
IGI findes nu i begge sider, 
men skal søges på forskel-
lige måder.  
 

Fra IGI kan man kun i den 
gamle side downloade data i 
en Gedcom-fil. I den gamle 
side kan man ligeledes gå 
direkte ind og søge i et 
bestemt amt i landet.  
  
IGI indeholder for det meste 
afskifter af dåb eller vielser 
fra kirkebøger. Det er ikke 
alle sogne, der er med i IGI, 
hvilke der er, kan man med i 
forvejen se på hjemmesiden 
WWW.hammerum-herred. Se side 6.  
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IGI er den største gruppe persondata. På resultatsiden kan man se de muligheder, computeren har fundet, 
og man kan vælge at gå videre der fra. På navnene fra IGI kan man få oplysninger om fødested og dato 
samt forældre eller ægtefælle. Derefter kan man foretage en ny søgning på forældre eller ægtefælle ved 
at indtaste deres navne i søgeskemaet. Man kan også vælge at se flere navne end de viste, fra den valgte 
gruppe.  
 
Fra IGI kan man ikke få oplysninger om hvem, der har indsendt et navn. De kan være indkomnet på flere 
måder. De kan være indsendt af kirke-medlemmer, eller, de kan være kommet fra Mormon-kirkens store 
uddragnings-program, her vil  så være nævnt et Batch.nr.  
 
Det vil være C. for dåb og M. for vielser. A for andre kilder. Under IGI kan man også søge på mange 
andre lande, næsten alle europæiske lande er med. Her skal man søge under et bestemt område. Belgien 
ligger f.eks. under Contineltal 
Europa. Tyskland nu også 
blevet opdelt, så man kan søge 
på et bestemt geografisk 
område. Man kan også lave en 
forældresøgning, hvor man 
indtaster forældrenes navne, og 
land, her har man mulighed for 
at finde data for børn man 
måske har ledt længe efter.  
 
Under IGI på den gamle side, 
kan jeg anbefale at lave 
forældresøgninger. Man kan 
søge på hele Danmark eller et 
bestemt amt samt indstille en 
bestemt tidsperiode. 
 
Alle data fra den gamle side er ikke kommet med over i den nye. Til gengæld er der nye data i den nye 
side, der ikke er med i den gamle, så jeg vil anbefale at man søger begge steder.  
 
Iden nye side søges IGI  under Record / Advanced search, herunder kommer en rubrik, hvori man kan 
skrive det fundne BATCH-NR. Har man ikke det, søger den på den opgivne stedbetegnelse. 
(Husk at se oversigten over Batch-nr. på Hammerum-Herreds hjemmeside.)  
 

Forældresøgninger i den 
nye side skal søges under 
Trees, her finder den i 
øjeblikket kun få data fra den 
gamle IGI basen, men fra 
flere andre grupper.  
Nogle navne bør derfor søges 
både på den gamle og på den 
nye side, men prøv indtil 
videre begge steder, så får 
man det sikreste resultat.  
 
Husk hjemmesiden udvikler 
sig stadig, så vi må være 
tålmodige. 
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Ancestral File. 
 
Virker fint i den gamle, men dens data kan nu også bruges fra den nye, men nogle funktioner er 
ikke med i nu.  
 

Ancestral file er en samling af slægtstavler, som er indsendt til kirken, disse data går på tværs af alle 
landegrænser. Vælger man at søge videre på et navn i denne gruppe, er der chance for at få mange flere 
oplysninger. Man kan f.eks. få en anetavle eller et familieskema hvori den søgte persons data indgår 
 

 Alle oplysninger fra 
Ancestral File kan også 
downloades fra den 
gamle side, men ikke fra 
den nye. Anetavlen 
findes heller ikke i den 
nye side. 
I denne gruppe har man på 
den gamle side, des-uden 
mulighed for at finde ud 
af, hvem der har indsendt 
disse data.  Klik på 
personens navn, derefter 
Submitter og på details 
ude i venstre side, så vil 
indsenderes navn og 
adresse på indsendelses-
tidspunktet blive vist. Der 
kan godt være flere der 
har indsendt samme 
oplysninger. 
 Oplysning om indsender kan ikke på nuværende tidspunkt ses på den nye hjemmeside.  
 
Pedigree Ressource File. 
 

Er en gruppe der er 
sket store forandringer 
med. Denne grupper 
findes nu på begge 
sider, men den virker 
heller ikke ens.  
 

Det er en stor database, 
som indeholder langt 
over 125 millioner 
navne, fordelt på  CD'er 
og DVD’er . Alle disse 
data kan man søge på 
hjemmesiden Pedigree 
Ressource File er 
opbygget af data 
indsendt af almindelige 
slægtsforskere og andre, 
der gerne vil sikre deres 
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data og dele dem med andre. Data er samlede i familier og kan evt. indeholde noter og kilder. Da det er 
en næsten ny database, er der store chancer for at det er en nulevende person, som du evt. selv kan 
kontakte, og udveksle yderligere oplysninger med. Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra mennesker 
der har set mine data har ligget i basen.  
 

I den gamle side 
får man oplysning om 
indsendernes fulde navn og 
adresse, samt evt. hjemmeside. 
Desuden hvilken  CD eller DVD 
dataene kan findes på. Disse kan 
læses på en del af Mormonkirkens 
Centre. De kan også købes, men 
det tror jeg, man går væk fra 
efterhånden, som den nye  side 
bliver helt udbygget. Ud fra disse 
CD/DVR’er kan man udskrive 
slægtstavler m. m. ligesom fra et 
rigtigt slægtsforskningsprogram. 
 
I den nye side får man ikke disse 
oplysninger, men man får i 
mulighed for at se, hvor mange 
børn der er indsendt oplysninger 
om. Nederst i venstre hjørne findes 
en forkortelse af indsenderens 
navn, samt et Submissions ID, 
klikker man på det, får man 
mulighed for at se alle de data, der 
er indsendt fra samme person.  Man kan også alle de noter, der er indsendt til de forskellige personer. 
Vælger man  ”Show Children”, kommer evt. børn frem, og man kan gå videre fra dem. Men husk! Data i 
denne gruppe er indsendt af almindelige mennesker, der vil gemme deres data et sikkert sted. Det er 
derfor i denne gruppe, der også kan være mange fejl.  
 

 
Vital Record. Indeks  
(Virker ikke i øjeblikket.) 
Er en anden base. Vital 
Records Index for Skandi-
navien er på 7 CDér og 
indeholder 4,5 millioner 
optegnelser, som er afskrevet 
fra originale optegnelser om 
fødsel, barnedåb og vielse fra 
Danmark, Finland, Norge og 
Sverige.Frivillige har afskrevet 
oplysningerne fra kirkebøger 
fra sidst i 1500-tallet op til 
1905. Men husk alt er ikke 
med, det kan være en "genvej", 
men erstatter ikke 
kirkebøgerne. "Man skal huske, 
at optegnelser om fødsel og 
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barnedåb normalt inde-holder navne på barnets forældre. Optegnelser om vielse indeholder ofte brudens 
eller gommens forældre. Med 4,5 millioner af disse optegnelser, kan det totale antal personer, der er 
tilgængelige i databasen, sagtens være flere end 10 millioner. 
 
www.Hammerum-
Herred.dk 
 

Privat hjemmeside, genvej 
til brugen af FamilySearch. 
 

"Familysearch.org" 
indeholder som nævnt under  
IGI, en stor del afskrevne 
kirkebogsindførsler, for føds-
ler og vielser. Oversigt over 
hvilke data, hvilke sogne og 
år disse er indskrevet kan ses 
på hjemmesiden 
www.Hammerum-herred.dk   
 
Klik på Batch-nummer og 
vælg Land, Amt og sogn. 
Klik på ”send forespørgsel”, 
og man får vist hvilke kirkebøger fra det ønskede sogn, der er indtastet i IGI på FamilySearch gamle og 
ny  hjemmeside. Herfra kan man så igen søge videre og kommer direkte ind på FamilySearch. Her kan 
man klikke på batch-nr nederst i venstre hjørne. 
 
Her kan man så arbejder i den valgte 
kirkebog og lave forældresøgninger 
mm. Michael S.A. Thomsen og Arne 
Feldborg har lavet et større 
registrerings- og kontrol-arbejde, for 
at få denne private hjemmeside til at 
være en genvej til FamilySearch.  
Arne Feldborg har lagt det hele i en 
database.  
 
Et flot stykke arbejde som 
fortjener megen ros. 
 
 
 
Kirkebøger der er indtastede 
på hjemmesiden Kindertofte 
sogn. 
 
Nogle af disse data findes også 
i den ny, men du kan ikke søge 
i dem på samme måde. Måske 
kommer det.  
 
Vælg den bog du ønsker at se 
data fra. 
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Her vil jeg anbefale at søge på en speciel måde. 
 

I det næste skema skriver jeg kun et navn, jeg 
mener, der findes mange steder og derpå på  
”Send forespørgsel” hjemmesiden.  
 
Deri klikkes på Batch-nr. Nu kan du søge på denne 
side, men direkte i den valgte kirkebog. 
 
 
Gemme og beskytte din slægtsforskning.   Share 
- Share My Genealogy.  
 
Dele og opbevare dit slægtsforskingsarbejde.  Her 
kan du samarbejde med andre slægtsforskere i hele 
verden. Men du er nødt til at lade dig registrere,  
det koster ikke noget. Gennem denne side, kan du  
 indsende dine data, så de bliver gemt og opbevaret et sikkert  
sted i granitbjergene i Utah. Dine data vil efterhånden blive tilgængelige på CD'er og på internettet, så 
du på den måde har en 
sikker kopi af dine data 
samtidig med, at du kan 
udveksle data med andre 
slægts-forskere i hele 
verden. Jeg har selv sendt 
8600 persondata til dette 

opbevaringssted. Data 
indsendt her bliver 
løbende udgivet på 
CD'er. Disse CD´er  
kaldet Pedigree Res-

source File, omtalt på 
side 4.  
 
Mange mennesker har 
gennem årene lavet et 
meget stort arbejde i al 
deres slægtsforskning, og 
hvad skal der så ske med 
al dette arbejde, når alle disse flittige mennesker engang er væk?? Det er et spørgsmål, der tit er blevet 
drøftet blandt slægtsforskere.  
 
For alle har jo desværre ikke nogen efterkommere, som er interesserede i de efterladte papirer, og andre 
forstår vel heller ikke papirernes egentlige værdi.  Derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi alle her får 
tilbudt at samle og opbevare vore data i én stor database, der er gemt og beskyttet inde i granitbjergene i 
Utah.  
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Hvad kan man finde på den nye hjemmeside! 
 

På den nye side sker der mange ting, 
men det tager sin tid, inden det 
kommer online. Kirken er begyndt 
på a indskanne genealogiske 
materialer fra hele verden og gøre 
dem søgbare. Dette arbejde kunne 
de jo bare fortsætte med de næste 
rigtig mange år. (Måske 50 år) 
 
 Men deres mening med den nye 
side er at inddrage så mange 
mennesker som muligt i dette 
store arbejde. Kirken indscanner 
materialerne, og ønsker så vor 
hjælp til at indexerer arkivalierne, 
så de kan blive søgbare på nettet. 
Dette kan gøres hjemme fra ens 
egen computer. Hvis mange 
hjælper til, kan det komme os alle 
til gavn. 
 

På startsiden kan man klikke på 
”FamillySearch Indexing” 
 
På næste skærmbillede kan læses om 
dette store projects, og hvilke der er i 
gang, og hvilke der er frie til at vælge. 
Alle kan hjælpe til.  
 

Klik på ”Get Started” 
 

Så vil der komme en side frem hvorfra 
du kan Downloade et lille program, 
som skal bruges til indexeringen. 
 

Nederst i venstre hjørne kan du få svar 
på spørgsmål angående dette store 

projekt, og hvad der er nødvendig, for at 
kunne komme i gang. 
Fra 2012 vil der også komme danske 
kirkebøger i dette projekt.  
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Når det lille indexeringsprogram er 
indstaleret, bedes du Registrerer dig, det 
er gratis. Her kan man vælge mellem 2 
typer: 
 

1. FamilySearch Account, (For 
alle) 

2. LDS FamilySearch Account, for 
Mormonkirkens medlemmer. 

3. Efter dette kan du følge menuen. 
4.  

 
Andre nye spændende nyheder! 
 
Søger man på startsiden under  
”Browse by Location” kan man 
vælge verdens-del, som f.eks. USA, 
Europa 
 

Får man vist alle de steder man er 
begyndt at indskanne materialer fra.  
 

Hvor der er et lille fotocamera. foran 
kan man få vist selve arkivalien, 
nogle steder endda fødsels- og 
vielsesattester. Men langt de fleste 
steder kan man søge i dette materiale.  
 

De data man finder på de indskannede 
side fra f. eks. Danmark er ikke 
nødvendigvis de samme data, som dem man finder på den gamle hjemmeside under IGI, men nogle kan 
være begge steder. Så det kan anbefales at se begge steder. det.   
 
Vælger man Europa kommer 
en liste over de arkivalier der 
er kommet på hjemmesiden 
indtil dato.  
 

Her kan man se at de danske 
borgerlige vielser ca. 45.150 
er på nettet nu, (22 aug. 2011) 
 

Der er også danske dåb 
(Baptisms), begravelser og 
ægteskaber, men ikke ret 
mange, disse data er 
nyindtastede, og kontrolleret 
af 3 forskellige personer, så de 
skal være ret sikre.  
 

Nogle af disse data findes 
også i den gamle hjemmeside, 
men mange er nye her. Desværre kan man ikke se hvilke sogne der er indtastede på nuværende 
tidspunkt. Følg med på denne side, og se hvilke nye oplysninger der kommer.  
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Herunder nogle borgerlig vielser fra Rudkøbing 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borgerlig vielse fra Odense borgmesterkontor 1928. 
 
Søger man f.eks. på USA kan man finde rigtig mange spændende dokumenter. Her nogle eksempler på 
dåbs og vielsesdokumenter fra Chicago, USA  
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Deres vielsesattest, fundet på nettet. 
På FamilySearch. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Søger man videre under ”Browse by Location” og vælger USA kan man finde mange interessante 
ting. Under Unitet States Census, kan man finde amerikanske folketællinger fra mange forskellige 
årgange og mange andre arkivalier  
 
Family History Library Catalog. 
Findes på både den nye og gamle 
side, men her vil jeg naturligvis bruge 
den nye. 
Gå ind under ”Library Catalog”,  
”Under Place-names”, skriv f.eks. 
Ølgod, den foreslå så selv – 
Danmark, Ribe, Ølgod, og derefter 
Search.  
 
I næste skærmbillede vil den vise de 
arkivalier som kirken  har filmet fra 
det pågældende  sogn, og som kan 
lejes hjem til kirkens centre.  
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Mange af arkivalierne har vi i forvejen adgang til, på vore danske arkiver. Men for den jævne slægts-
forsker findes der langt flere arkivalier, en dem vi plejer at bruge.  
Ved at klikke på de 
forskellige, kan man se fra 
hvilket arkiv, de er filmede, 
og hvilket bestillings nr. de 
har. (til kirkens centre).  
 
Her er vist nogle eksempler  
på skifteprotokoller, der har 
med Ølgod sogn at gøre, 
kender man arkivalierne, er 
det lettere at finde dem på 
vore arkiver.  
 

Dette er et kæmpe bibliotek, 
hvor man f.eks. kan søge på 
et slægtsnavn som navnet 
Toft, så vil man få vist alle 
de bøger, hvori dette navn 
indgår, og ikke kun danske 
slægtsbøger, men bøger samlet og udarbejdet fra hele verden, søger du videre på en af de nævnte bøger, 
får du nøjagtig titel, forfatter, udgivelsesår, forlag og trykkeri.  Herefter kan du så selv prøve at låne 
bogen på et af vore fine 
danske biblioteker, som f. 
eks.  
Frederiksberg Bibliotek og 
Det Kongelige Bibliotek   
 
Med dette vil jeg slutte og  
opfordre brugerne til at 
afprøve denne hjemmeside i 
alle dens kroge, da der er 
langt mere, end jeg selv har 
afprøvet, og her kan komme 
ind på. Den udvikler sig 
rigtig meget i denne tid, og 
kommer til at indeholde 
mere og mere, så jeg er 
sikker på at det er en side, 
der også i fremtiden vil 
blive meget benyttet.  
 
Der sker hele tiden nyt,  
så det er bare om at følge med. 
 
AMKT 
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Ellis Island Database 
www.ellisislandrecords.org 

 
Den nye Database Ellis Island er åbnet. Mange mill. mennesker søger i denne database, der er 27.000 
tusinder søgninger pr. sekund, men den er udbygget så den klarer det fint. Hjertet i American Family 
Immigration History Center ved Ellis Island Immigration Museum - er en automatiseret database, der 
giver de besøgende gæster adgang til mere end 22 mill. navne fra historiske passagerlister, der stammer 
fra Ellis Island. Et stort projekt, der har taget 7 år at udarbejde. 
 
Arbejdet med at afskrive 
disse optegnelser begyndte i 
1993, da Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige 
begyndte at digitalisere 
optegnelserne, der om-
handler de personer, der 
blev landsat gennem New 
Yorks havn mellem 1892 og 
1924. Arbejdet blev afsluttet 
sidst i år 2000, de 
fremkomne data blev 
udvekslet med National Park 
Service og The Statue of 
Liberty-EllisIsland 
Foundation, Inc. 
 

12.000 frivillige kirkemed-
lemmer fra 2700 menig-
heder i USA og Canada har 
ydet omkring 5,6 mill. 
arbejdstimer med omhyg-
geligt at granske af de 
originale optegnelser på 
mikrofilm og fotokopier og 
efterfølgende at afskrive 
rele-vante oplysninger på 
skemaer eller direkte på computer. Der udover har kirken brugt 20 fuldtidsmedarbejdere og 35 
missionærer til at arbejde på projektet. 

I alt blev 22 millioner navne afskrevet fra 3678 kasser med mikrofilm fra New Yorks passagerlister fra 
januar 1892 til december 1924, omfattende udlændinge, borgere i USA, besætningsmedlemmer, ikke 
immigrerende udlændinge, udviste og dem, som faktisk kom for sent til båden. Denne automatisering 
omfatter 71% af alle passagerankomster til USA i perioden 1892-1924.Oplysningerne, der angives ved 
hver enkelt optegnelse, omfatter sædvanligvis følgende: De rejsendes navne, navn på fartøjet, 
afrejsehavnen, ankomsthavne og afrejsedatoer. Andre oplysninger, der kan være medtaget er alder, køn, 
ægteskabelig status, nationalitet, slægtning eller ven uden for USA, slægtning i USA, nøjagtig fødselsdato 
og sted. Oplysningerne på skibslisterne bliver mere detaljerede efterhånden som tiden går. I de første år på 
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Ellis Island blev der brugt gennemsnitligt 15 kolonner med oplysninger, mens der i de senere år blev 
skrevet op til 36 kolonner. 

De hyppigst angivne 
afrejsehavne lå i følgende 
lande: Italien, Østrig, 
Ungarn, Rusland, Finland, 
England, Irland, Skotland, 
Canada, Newfoundland, 
Tyskland og Polen. 
· Indskrivning af disse 
vigtige optegnelser på 
computer bidrager til den 
indsats, som slægtsforskere 
over hele verden yder Den 
letter undersøgelsen af 
optegnelser over 
immigranter i USA i 
slutningen af det nittende 
og begyndelsen af det 
tyvende århundrede. "Man 
skal huske, at optegnelser 
om fødsel og barnedåb normalt indeholder navne på barnets forældre. Optegnelser om vielse indeholder 
ofte brudens eller gommens forældre. Med 4,5 millioner af disse optegnelser, kan det totale antal 
personer, der er tilgængelige i databasen, sagtens være flere end 10 millioner. 

De besøgende, kan på hjemmesiden finde en ane - udskrive en kopi af passagerlisten og et billede af 
skibet. Det antages, at der i dag er 100 millioner  levende efterkommere efter Ellis Island immigranterne. 

Andre sider der kan have interesse er disse 3. De indeholder skibslister for immigranterne til amerikanske 
havne, fra før EllisIsland startede. Her i blandt mange skibe af sejlet fra Hamborg. 
 

http://content.ancestry.com/iexec/?htx=List&dbid=7488&offerid=0%3a679%3a0  
 

http://www.ancestry.com/search/rectype/default.aspx?rt=40 
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Mormonkirkens Slægtshistorisk Center.  
 

Hvad kan jeg bruge disse arkiver til? og hvad kan jeg 
finde derinde? Det er de 2 spørgsmål de fleste 
slægtsforskere stiller, når de hører om, eller besøger et 
af Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre. De 
spørgsmål har jeg selv fået stillet mange gange, og da 
det er umuligt på 5-10 minutter at give et nogenlunde 
ordentligt svar, har jeg derfor besluttet at skrive denne 
vejledning  
 

I den vil jeg forsøge at gennemgå nogle af de mange 
forskellige  registraturer og andre materialer der 
findes derinde, og som står til de besøgendes rådighed 
og hvad man kan finde i disse. Jeg forventer ikke at I 
skal kunne huske alt, men betragt biblioteket som et 
tilbud, på lige fod med alle andre arkiver. Eller som et 
"leksikon" I kan bruge, hvis I får lyst dertil. 
 

Mormonkirken har som mange ved, af filmet en 
meget stor del af verdens genealogiske materialer 
såsom kirkebøger, folketællinger, skifter og meget 
mere. De filmkopier vi slægtsforskere dagligt har 
brugt på Rigsarkivet i København, i næsten 50 år, og 
stadig slider på, er lavet af mormonkirken og givet 
som gave til den danske stat.  
 

I vore Centre er registraturerne til alle de 
affotograferede arkivalier til stede, men kun en lille 
del af selve filmene. De øvrige kan bestilles hjem fra 
USA. På kirkens hovedbibliotek i Salt Lake City er 
alle film tilstede, og dette benytter ca. 13.000 mennesker sig dagligt af. 80% af dem er ikke medlemmer af vor 
kirke, så de er virkelig tilgængelige for alle. I denne artikel vil jeg kun kort fortælle lidt om de vigtigste 
grupper. 
 

I.G.I. International Genealogical Index.  
 

Denne gruppe er overgået til søgning på FamilySearch. Som er omtalt på side 2 undtagelse er dog Tyskland, 
her er hele landet taget under eet sammen med det tidligere Østtyskland. De samme oplysninger som er på 
disse kort findes også på computeren. 
 

Lokalitykortene, (Family History Library Catalog). 
 

Dette er den anden meget vigtige store gruppe, i denne kan man finde alle de arkivalier, der er filmet af 
Mormonkirkens fotografer. Når en slægtsforsker normalt går på arkivet, er mange af os vel nok lidt usikre i 
vor viden om, hvad der findes og ikke findes, og bruger derfor de arkivgrupper, vi bedst kender, så som 
kirkebøger og folketællinger. Men ved at bruge disse kort får man en oversigt over et stort antal andre 
arkivalier, som også kan benyttes i vor forskning, som f.eks., godsarkivalier, amts og herredsarkivalier. 
 

1. I begyndelsen af hvert lands kort, findes en oversigt over de lokaliteter der er filmet arkivalier fra Ved at 
se her først, får du den rigtige indgang, til at finde det sogn, amt eller herred som du ønsker at forske i. Det er 
vigtigt at se godt efter, både under sogn og amt og land. 
2. Under sognet finder du de mest almindelige arkivalier, som gælder for det pågældende sogn, så som 
kirkebøger, skifter og godsarkivalier. 
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3.  Under amtet finder du folketællinger, lægdsruller, dødsattester, pasprotokoller, skolearkivalier og mange 
andre amts- og herredsarkivalier. Men husk selv at studere disse lokalitikort  grundigt, se både under sogn og 
amt, 
4.  Som et eksempel vil jeg nævne skifterne. Dem bruger mange heldigvis, men mange har også svært ved at 
finde ud af, helt præsis hvilket gods deres forfædres gård eller hus har hørt under. På disse kort er det meget 
lettere, da der inden for hver enkelt sogn, er nævnt alle de godser og andre myndigheder, som ejede jord eller 
hus i det pågældende sogn. Desuden en oversigt over alle de øvrige steder de pågældende godser ejede jord, 
så man på den måde kan se, inden for hvilke sogne ens forfædre muligvis har flyttet rundt. Husk menneskene 
var jo bundet til godset, og ikke til sognet. Al jord var dog ikke ejet af Godser, så derfor er der også andre 
former for skifter, nogle står under amterne. 
 

5.  Sønderjylland har altid vært et lidt speciel. Husk i Sønderjylland var det ikke lovbefalet at indføre dåb og 
vielser i kirkebøgerne, men derimod var det lov at blive indført i civilregistraturen, og denne er flere steder 
filmet op til 1930-1950. På Rigsarkivet har vi jo kun de Sønderjyske kirkebøger op til ca. 1914. 
 

 6. Udover Danmarks grænser, er der også meget at finde, f.eks. er en stor del af Berlins Kirkebøger fra ca. 
1650 til 1875, blevet affilmet af Mormonkirken i årene 1934-36, altså før Anden Verdenskrigs begyndelse. 
Det samme gælder for mange andre tyske byer. Dette er for mig personlig en fantastisk ting. Kirken kunne jo 
lige så godt have begyndt sin filmatisering i Skandinavien! eller i et hvilket som helst andet land. Mange af 
disse tyske arkivalier er jo desværre blevet ødelagt under krigen og findes ikke mere. 
 

I Schleswig-Holstein, hvor kirkebøgerne for en stor del ligger ude i de små præstegårde, er en del af dem 
allerede filmet, men kirken er atter i gang i dette område, i håb om at disse bøger kan blive til glæde for 
forskere over hele verden, som har rødder i dette område.  
  

7.  I denne gruppe findes også bestillingsnumrer på mikrofilm af 8 millioner familiegruppeskemaer, over 
afdøde familier fra hele verden. Skemaerne er lavet og indsendt af kirkens medlemmer. Men husk alt er 
registraturer og oversigter over film, som man eventuelt kan bestille hjem. På selve arkivet er kun en meget 
lille del af disse film hjemme, men kan som nævnt bestilles hjem for et mindre beløb. Desværre er det umuligt 
for mig her at komme ind på alt. Denne gruppe findes også i computeren. 
 

Færdigtrykte og Udgivne Slægtsbøger og ander litteratur. 
 

Der findes også fine oversigter over dette materiale, både under lokaliti-kortene, og i en hel kasse for sig selv. 
Nogle af bøgerne er blevet affilmet andre ikke endnu. Men har man først fundet en bog af interesse, kan man 
bagefter selv gå på jagt efter den på andre arkiver, ikke at forglemme Frederiksberg Bibliotek, der har en 
meget fin samling af stamtavler, slægtsbøger og andre ting der kan have interesse for en slægtsforsker. 
 

Computeren. 
På mange af vore Centre er der desuden adgang til at søge på en computer, men hver person har en begrænset 
til rådighed. Åbningstiden er forskellig på de forskellige Centre. I København er åbningstiden tirsdag, fra kl. 
15.oo til 20.oo. Der vil altid være hjælpere tilstede, så man behøver ikke selv at have kendskab til en 
computer. På computerne kan man søge på FamilySearch, som er omtalt her i vejledningen. 
 
AMKT 
 
 
 
 
 
 


