Kilder fra Tyskland på FamilySearch.org
Lad mig starte med at sige, at der stadig er udfordringer med kirkebøger fra
Tyskland på FamilySearch.org, men der er flere muligheder for at finde kilder
fra Tyskland:
A. Den første mulighed er at søge direkte via fanebladet SEARCH
Start med at logge ind på
FamilySearch.org – se øverst
til højre på siden.
Login er gratis og
uforpligtende.
Gå ind via Search-Records.

Vælg landområdet ved at klikke på kortet til højre på skærmen:
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Vælg så landet i drop-nedmenuen.
Nu kommer der et søgefelt,
hvor du kan søge direkte i alle
indtastede kilder fra det valgte
land.

NB. Afgangslisterne fra Bremen 1904-1914 ligger i denne bunke –
spændende læsning og søgning efter familiemedlemmer, som har
valgt at rejse over på den anden side af Atlanterhavet.
Så hvis du søger udvandrede fra Tyskland via Bremen, kan du vælge at
søge direkte ved at bruge ovenstående søgefelt.
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B.

Man kan også vælge at være helt specifik, og finde én bestemt kilde,
som man så søger i. Hvis du ønsker at gøre det, skal du køre ned under
søgeskemaet – uden at udfylde søgeskemaet - og så vil du finde dette:

Tryk på SHOW ALL 26 – det står nederst på siden. Nu ser du alle
indekserede kilder fra det valgte land:
Så skal du vælge den rette
kilde, klik f.eks. på Germany,
Prussia, Brandenburg – Posen.
Nu kan du søge i disse kilder,
som er indtastede, skriv i
søgefeltet, som kommer frem.

Du kan også vælge at gå helt
ned under søgefeltet – igen
uden at udfylde søgefeltet - og
du vil da se dette:

Klik på tallet
Vælg nu mellem områderne
Brandenburg og Posen.
Nu kan du vælge helt nede på
sogneniveau.
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Der er meget at hente her, f.eks er området Hessen, under ”Civil
Registration” er lige så god mht. antal af billeder. Prøv dig frem.
C.

Den tredje mulighed for at søge kilder er at gå ind igen på Tyskland som
tidligere via Search – Records – vælg Tyskland, og gå så helt ned til
Image-Only Historical Records:

vælg SHOW ALL 19, vælg et område:

Tryk på Browse Images, hvis du vil kigge på billederne af kilden.
Klik på navnet på kilden, - i nogle af kilderne vil du komme frem til et
søgefelt, hvor du kan søge direkte i kilden.
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D.

Den fjerde mulighed, som på mange måder kan være meget nemmere at
anvende er at gå ind via Search-Catalog:

Skriv nu navnet på sognet i Tyskland i søgefeltet, f.eks. Darmstadt,
Hessen, og tryk på den ønskede valgmulighed, afslut med et tryk på den
blå knap
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Der er mange optegnelser at vælge imellem for Darmstadt, kirkebøgerne
finder du under Church Records, klik på den:

Nu får du en oversigt over alle kirkebøger mv. fra flere forskellige
menigheder i Darmstadt, vælg ved at klikke på navnet:
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Der er optegnelser fra flere forskellige menigheder i Darmstadt.
Nogle kilder har alle adgang til, f.eks. den katolske kirke, kommunion,
altså den første nadver et medlem deltager i. Der skulle også være
optegnelser om konfirmationerne fra samme tid.
Andre kirker har kun givet lov til, at medlemmer af Jesu Kristi Kirke af
Sidste Dages Hellige må se det, det gælder f.eks. den evangeliske kirke og
den evangelisk-reformerte kirke. Andre kilder igen kan kun ses på
Slægtshistoriske Centre – find den nærmeste her:
https://www.FamilySearch.org/locations/centerlocator

N.B. Kør længere ned på siden – her er duplikatbøgerne fra de samme
menigheder, dog ikke helt så gamle, de er til rådighed for alle.

Når der er en ikon i form af en lup ud for en kilde, betyder det, at der er
et register = index, som man kan søge i:

Filmrullen betyder, at der er film til rådighed online. De kan dog ikke
længere bestilles hjem, den mulighed er lukket nu, da kirken har ønsket
at bruge pengene på at gøre alle kilder tilgængelige online i stede for.
Det betyder også, at selv om man har søgt efter kilder for kort tid siden,
og ikke fundet noget – så kan der sagtens være kommet nyt siden, da de
gamle filmruller bliver løbende lagt online.
Det er virkelig en smart detalje med luppen, prøv det.
Der er et stykke vej endnu, før vi har alle kirkebøgerne fra Tyskland, det
kan man vist roligt sige – men vi er godt undervejs.
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