
The Danish Immigrant Museum
Family History & Genealogy Center
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www.danishmuseum.org
Forespørgsler
Generelle forskningsgebyrer er DKK 180,00 pr. time for museumsmedlemmer, og
DKK 240,00 pr. time for ikke-medlemmer. Man kan blive medlem via vores webside
www.danishmuseum.org for at opnå medlemsfordele. Der er et minimumsgebyr på
to timer; gebyret kan overføres til museets konto hos Kreditbanken (reg nr. 7930,
kontonr. 103802-6). Mange forespørgsler kan blive besvaret indenfor denne
tidsramme, men venligst specificer det antal timer, som ønskes brugt på
forskningen.
• Kopier af Family History and Genealogy Center’s filer og dokumenter er DKK
2,00 pr. side.
• Leje af mikrofilm, som ikke ejes af Family History and Genealogy Center er
DKK 35,00 pr. rulle.
Microfilm af materialer der er tilgængelige gennem familiehistorie biblioteket 
I Salt Lake City, så som danske værnepligtsoptegnelse, kan lanes mod 
betaling. Vi kan råde med hensyn til film numre, men man bliver nødt til at 
bestille filmene online og bede om at de bliver sendt til FHGC. Betalingen er I 
øjeblikket $5.50 per film rulle.   

• Kopier fra domstole og andre dokumenter varierer i pris.
Personer, der er interesseret i optegnelser fra Danish Brotherhood-loger vil kunne
efterspørge en kopi af en optegnelse, der er inkluderet i forskningsgebyret eller
kopier fra mikrofilm, hvor hver registering fylder to sider. Nogle personer var
medlemmer af mange forskellige loger gennem hele deres liv, og derfor er der
mange registeringer med varierende information.
Forskning, der involverer Danish Brotherhood optegnelser kræver kun en times
forudbetalt forskningsgebyr pr. navn.
Forespørgsler bliver behandlet efter først-til-mølle princippet. Grundet antallet af
modtaget forespørgsler, vil behandlingstiden normalt varierer fra fire til ti uger, men
vi vil med sikkerhed sørge for, at du får svar på din forespørgsel så hurtigt som
mulig.
Med venlig hilsen
Michele McNabb
Michele McNabb
Manager, FHGC
librarian@danishmuseum.org


