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Kirkebøger 

Folketællinger 

Find din slægt 

Find en ejendom 

Sønderjylland og Hertugdømmerne 

Hjælpemidler 

Øvrige samlinger 

TIP 

KIRKEBØGER INDEHOLDER: 
information om fødte, 
konfirmerede, viede og døde 
i et bestemt sogn. 

I nogle period er find es der 
også ti!- og afgangslister, 
dvs. folk, der er rejst ti! og fra 
sognet. Det var dog ikke alle, 
der blev skrevet ind i ti!- og 
afgangslisterne. 

På Arkivalieronline finder du 
indscannede kirkebøger fra 
1600-tallet og frem ti! ca. 
1960. Kirkebøger med 
oplysninger om døde er 
indscannet frem ti! ca. 1970 



TRIN 2: Vælg område 

KIRKEBØGER 
Her finder du kirkeboger fra hele landet. lkke alle k1rkeboger er aflever 

Rigsarkivet eller scannet, og der kan derfor være nogle, som end nu lkk 

på Arkivalieronline. 

VÆLG DET OM RÅDE, HVOR DEN 
KIRKELIGE HANDLING HAR FUNDET 
STED 

Kirkebøger fra oversøiske 

menrgheder 

Kirkebøger fra Vestindien 

:· 

Her finder du kirkeboger fra hele det danske område. Kirkebøger er 

præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I 

kirkebogerne kan du finde oplysninger om fodte (F), konfirmerede (K), 

trolovede, viede M og dode (DJ. Der er også afgangslister (A) over fraflyttede, 

og tilgangslister (T) over tilflyttede I sognet. Endelig er der 

jævnførelsesregistre (J), som imidlertld sjældent fungerer som det register, det 

var tænkt som. 

Her finder du kirkeboger fra hele det danske område. Kirkeboger er 

præstemes protokoller over de klrkellge handllnger, de har foretaget. I 

klrkebogerne kan du finde oplysnlnger om fodte (F), konfirmerede ( , 

trolovede, vlede M og døde (D). Der er også afgangsllster (A) over fraflyttede, 

og tilgangsllster (T) over tilflyttede I sognet. Endelig er der 

jævnforelsesreg1stre (J), som lmldlertld sjældent fungerer som det register, det 

var tænkt som. 

Her finder du kirkeboger fra Dansk Vestindien. Kirkeboger er præsternes 

protokoller over de kirkellge handlinger, de har foretaget. I kirkebogerne kan 

du finde oplysninger om fødte, konfirmerede, trolovede, viede og døde. 

Læs her 

Læs her 

TIP 

"KIRKEBØGER FRA HELE 
LAND ET" dækker også 
menigheder uden for 
folkekirken. Fx baptist- eller 
metodist-menigheder. 

"OVERSØ1SKE MENIGHED
ER" er fx kirkebøger fra 
feltpræster, skibspræster og 
lignende. 
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TRI N 3: Væ lg sogn 

TIP 

SADAN SØGER DU: 
Hvis du begynder at skrive 
sognenavnet i feltet, hvor 
der står "Arkiv", begynder 
Arkivalieronline straks at 
lede efter det. 

Du behøver IKKE at kende 
amtet- og det er ofte 
nemmest at UNDLADE at 
skrive noget i feltet 'Amt' . 

Arkivalieronline bruger 
amtsinddelingen lige før 
reformen i 1970. 
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KIRKEBØGER FRA HELE LA NDET 
A m t 

Ark Iv 

I 
Allerslev Soen rRosk1ldeAmt 

0 Enesteministerialbog ( 1800 ·1815) 

0 Hovedministerialbog ( 1814 -1891 ) 

0 Kontraministerialbog ( 1814 ·200 

Nulstil 

TRI N 4: Væ lg ki rkebog 

TIP 

FØR CA.1814 

Her var der kun én kirkebog, 
nemlig Enesteministerial
bogen. 

EFTER CA. 1814 

Her var der to kirkebøger: 
Hovedministerialbogen er 
den kirkebog, som præsten 
skrev i. Det er den, der er 
juridisk gyldig. 

Kontraministerialbog er den 
kirkebog, som degnen førte. 
Den bør være en kopi af 
hovedbogen. Men 
formuleringer m.m. kan 
være lidt anderledes. 
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KIRKEBØGER FRA HELE LANDET 
Amt 

Arkiv Allerslev Sogn (Roskilde Amt) >< 

"' 

KLIK PA PLUS-TEGNET FOR AT FA EN 
I I I OVERSIGT OVER INDHOLDET 

I ,:• I : 

FKVD 1800 - FKVD 1815 

0 Hovedministerialbog ( 1814 -1891) 

0 Kontraminister i albog ( 1814 -2002) 

Her finder du 

kirkeb0ger Ira hele 

det danske omrMe. 

Kirkebøger er 

pr,.,ste m es 

protokoller over de 

kirkelige 

hand linger, de har 

foretaget I 

kirkeb0gerne kan 

du finde 

oplysninger om 

fodte (F), 

konfirmerede (K), 

trolovede, viede M 

og døde (D ) . Der er 

ogs  afgangslister 

(A) over fraflyttede, 

og tilgangslister (T) 

overtilflyttede i 

sognet. E ndelig er 

der 

j ""vnl0relsesregistre 

(J), som imidle rtid 

TIP: Se hvad kirkebogen indeholder inden du 
åbnerden 

TIP 

'PLUS'-TEGNET': 
Du kan åbne kirkebogen og 
få en oversigt over hvad den 
indeholder, inden du åbner 
billedviseren, ved at klikke 
på"+". 

Efterfølgende kan du klikke 
på lige netop den del af 
kirkebogen du ønsker at 
læse, og nøjes med kun at 
åbne denne del i 
billedviseren. 

FKVD er forkortelser og står 
for fødte, konfirmerede, 
viede og døde. 
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Tl P: Sådan er venstre-men uen stru ktu reret 

TIP 

DANSK DEMOGRAFISK 
DATABASE: 
Med Dansk Demografisk 
Database får du en hurtig og 
nem vej til indtastede 
kirkebøger. Her behøver du 
ikke at kende det præcise 
sogn ell er år for den 
kirkelige handling, for du 
kan søge på f.eks. navn og 
amt. Læs mere her: 
http://ddd.dda.dk/ki pli n kl.h 
tm 

LATINSKE ORD I KIRKE
BOGEN? 
Find oversættelser af de 
mest gængse latinske o d i  
kirkebøgerne her: 
https://www.sa.dk/brug
arkivet/l


aer/kirkeboeger

hjaelp

http://ddd.dda.dk/kiplink1.htm
https://www.sa.dk/brugarkivet/laer/kirkeboegerhjaelp
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TIP: Sådan virker knapperne 

•
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•

TIP 

God fornøjelse med 
kirkebøgerne - og husk, at 
du kan finde hjælp og 
vejledning på Rigsarkivet: 
https://www.sa.dk/brug
arkivet/hjaelp-og-vejledning

https://www.sa.dk/brugarkivet/hjaelp-og-vejledning
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