Vejledning til Kirkebøger
Kirkebøger
Formålet er at gøre det enkelt at søge kirkebøger på Arkivalier Online, og siden er lavet efter aftale
med Rigsarkivet.
Søgefeltet:

Søge mulighederne tager udgangspunkt at der kan søges direkte efter et sogn med eller uden
jokertegn (%). Skriv f. eks Rosk i feltet og klik på Søg eller tryk Enter, og så får du alle de sogne hvor
bogstavkombinationen Rosk indgår. Det ser f. eks således ud (bemærk at Herred indgår i
søgeresultaterne):

Herfra kan der klikkes på den samling af Kirkebøger man ønsker at åbne, f. eks.
Kontraministerialbog 1814-2003 for Roskilde Domsogn, og den vil åbne i en ny fane på Arkivalier
Onlines side hvorfra man vælger den konkrete bog. Det ser, som mange allerede ved, således ud:

Der kan også søges på et Herred eller på et Amt. Ønsker man det skal man skrive hele navnet på
Herredet eller Amtet i søge feltet og klikke på Søg eller trykke enter.
Skriver man f. eks. Ærø i søgefeltet, får man hele Ærø herred således:

I de nogle af gamle Københavnske sogne er der i Kontraministerialbøgerne Fødte,
Konfirmerede, og Døde som er fordelt i separate bøger med hhv. Drenge/Piger og
Mænd/Kvinder og hvor det ikke er angivet i SA’s oversigter hvilke bøger der inde hvilket køn.
Dette har vi taget konsekvensen af og lavet disse oversigter, således at det er meget enklere at
søge de rigtige bøger frem.
Søger du f. eks. Trinitatis sogn får du, et af nedenstående billeder. Ikonerne til højre kan
variere fra browser til browser:

Der hvor der er markeret med et + til højre ligger der en udvidet Kontraministerialbog bagved.
Klikker du på +’et eller på bogen, får du dette billede (udsnit), hvor alle de enkelte
kontraministerialbøger er repræsenteret ved sit eget link, og hvor det er relevant er angivet
hvilke bøger der dækker hvilke køn:

Specielt for Den Kgl. Fødselsstiftelse, er Hovedprotokoller og udsætterprotokoller lagt ind
sammen kirkebøgerne, hvilket gør det enklere at forske i børn født her.
Skriv f. eks. ”Fødselsstiftelsen” i søgefeltet, og du bliver præsenteret for denne liste:

God fornøjelse med Kirkebøger på genealogiskforum.dk.

