
1 Undersøg om de relevante kirkebøger er filmet  - www.familysearch.org - og kan lånes
hjem til et lokalt FHC. Dette er billigere end at rejse til Tyskland.

2 Find ud af, hvilket arkiv, der ligger inde med de relevante kirkebøger.  
Arkivernes adresser, åbningstider m.m. findes nemmest ved hjælp af hjemmesiden
Archive in der Bundesrepublik Deutschland:
                                                 http://home.bawue.de/~hanacek/info/darchive.htm

3 Bemærk arkivets åbningstider! 
En del kirkebogsarkiver er små og har kun åbent i et begrænset tidsrum - f.x. et par
timer en gang om ugen.

4 Ring, skriv eller e-mail til arkivet på forhånd og spørg om det er muligt at komme på
besøg hos dem på det ønskede tidspunkt. 
a. Nogle gange er der lukket i åbningstiden! 
b. Nogle arkiver har kun ganske få pladser, så det er nødvendigt at reservere plads. 
c. Hvis man skriver er det en god ide at vedlægge et par internationale svarkuponer

(kan købes på posthuset).

5 Nogle arkiver vil gerne vide, hvilke kirkebøger man regner med at gøre brug af. Det er
også rart at vide, at kirkebøgerne er "hjemme" og ikke f.x. sendt til filmning andetsteds.
Spørg efter det, samtidig med at du reserverer plads.

6 Undersøg det pågældende arkivs gebyrer for tilstedeværelse, brug af arkivalier m.m.
Priserne kan variere fra arkiv til arkiv. Nogle gange betaler man pr. time, andre gange
pr. dag.

7 Spørg om muligheden for at tage fotokopier, samt gebyr for dette. Ofte er der ingen
mulighed for kopiering, men kun for at lave en afskrift. 

8 Spørg om muligheden for at affotografere arkivalier og medbringe bærbar computer,
hvis du er interesseret i dette. Det er rart at vide på forhånd om det er tilladt / muligt
eller ikke.

9 Spørg om der er hjælpemidler tilstede, f.x. navneregistre til kirkebøgerne, vejvisere og
diverse opslagsbøger.

10 Medbring de hjælpemidler, du regner med at få brug for, f.x. tysk gotisk alfabet,
ordlister, tysk-dansk / latin-dansk ordbog og lignende.

Huskeliste ved besøg på tyske kirkebogsarkiver


