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1.1. Finland 
1.1.1. The Genealogical Society of Finland 
http://www.genealogia.fi/ 

Het HisKi-project van de vereniging legt online Finse kerkrecords neer; ze kunnen 

zelfs doorzoekbaar zijn, hoewel de zoekfunctie zich nog in een testfase bevindt. 

Instructies zijn in het Engels. 

 

 

1.2. Noorwegen 
1.2.1. Digitalarkivet 

https://www.digitalarkivet.no/en/ 
Deze Engels-vriendelijke site van het Nationaal Archief van Noorwegen bevat 

tellingen, parochieregisters, land- en erfdocumenten en emigratielijsten, waarvan 

vele doorzoekbaar zijn. 



 

1.3.  Oost Europa 
1.3.1. Foundation for East European Family History Studies 

http://feefhs.org/ 
FEEFHS viert zijn 25e verjaardag in 2018 en is een ideale startplaats voor uw 

onderzoek voor deze regio, met een site vol met kaarten, how-tos en databases. 

 

 

1.3.2. Genealogyindexer 
Genealogyindexer.org 
Deze site is gericht op Centraal- en Oost-Europese archieven en bevat in totaal 1,8 

miljoen pagina's, waaronder historische gidsen, gedenktekens voor vernietigde 

joodse gemeenschappen, militaire lijsten, geschiedenissen en schoolbronnen. 

 

 

 

1.4. Polen 
1.4.1. Polish Roots 

http://www.polishroots.org/ 
Met zijn beknopte handleiding, kaarten, handige links en oude nummers van de Gen 

Dobry! e-zine, deze website zal je zoektocht naar verwanten sprongen, niet alleen van 

het huidige Polen, maar alles wat historisch gezien een onderdeel was van het Poolse 

Gemenebest. 



 

 
 

 

1.5. Zweden 
1.5.1. ArkivDigital 
https://www.arkivdigital.net/ 
Deze Zweedse site serveert kerkelijke archieven (gescand in kleur) samen met 
boedelinventarissen, gerechtsbestanden en belasting- / censusgegevens, en zelfs 
luchtfoto's. Het basislidmaatschap geeft toegang tot de naamindex Population of Sweden 
1950, terwijl u met het alles-in-één abonnement ook in de index van 1960 kunt zoeken. U 
kunt de site doorzoeken met de traditionele archiveringszoekmethode, en u kunt nu 
indexonderzoeken uitvoeren. ArkivDigital zal binnenkort de 1975-index toevoegen, dus 
houd het in de gaten voor nog meer records. 
 

  
 

1.5.2. Swedish Roots 
https://www.genealogi.se/finding-your-swedish-roots 
Zweedse genealogielocaties lijken bijna alles in rekening te brengen, maar dit huis van 

de Federatie van Zweedse Genealogische Verenigingen zit vol met gratis informatie, 

grotendeels in het Engels. U kunt een vraag op de prikborden van Anbytarforum in het 

Engels plaatsen en de kansen zijn een nuttige reactie van Zweden. 

 
 

 


