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Hvordan griber man sagen an
 Start med dig selv og dine forældre

 Find gamle papirer

 Find gamle fotos

 Snak med de ældste i familien

 Skriv alting ned! (eller lav lydoptagelse)

 Sørg for at opbevare de gamle arkivalier forsvarligt



Første skridt i arkiverne
 Find dig selv og dine forældre i kirkebøgerne

 Skriv alle oplysningerne fra kirkebøgerne ned

 Find evt. et slægtsbehandlingsprogram, hvor du kan gemme data

 Arbejd dig langsomt bagud.



Skriv alting ned
 Hvilken kirkebog fandt du oplysningerne i (sogn-herred-amt + årstal + 

opslagsnummer)
Fx Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 1713-1771, opslag 195, 
folie 380.

 Hvem var faddere/forlovere

 Beskæftigelse på forældre, faddere og forlovere



 Ved døde: beskæftigelse, gift med/enke(mand) efter NN, Sidste fælles 
bopæl

 Ved folketællinger: 

 Sogn-herred-amt + årstal

 Alle personer i husstanden

 Matrikel-nummer



Kirkebøger

 Ført af præsten/degnen sognevis

 Fra 1642: lovkrav om kirkebøger
(slesvigske generelt tidligere)

 Før 1814: Ustrukturerede, håndskrevne, 
gammel gotisk skrift, ofte mangelfulde

 Efter 1814: Fast struktur, håndskrevne
(de kongeriske)

 Slesvigske i to eks. Fra 1763

 Fra 1874: Personregistre



Gamle kirkebøger
 Se altid indholdsfortegnelsen

 Fol. (Folie) er ikke opslagsnummer

 Inddelingen kan være rent kronologisk med alle 
typer indførsler mellem hinanden eller ”blandede
bolsjer”

 Ved flere sogne kan disse være ført hver for sig
eller blandet sammen 

 Det er dåbsdato og begravelsesdato, der føres.



Nyere kirkebøger (kongeriske)
 Fast struktur – kronologisk inden for hver gruppe

 Fødsler – drenge

 Fødsler – piger

 Konfirmationer – drenge

 Konfirmationer – piger

 Vielser

 Dødsfald – mænd 

 Dødsfald – kvinder



Opslag og søgning i kirkebøger
 Opslag

 Arkivalier Online (sa.dk)

 Nødvendigt at kende amt og sogn 

 Fødsler ikke altid ført kronologisk
(udensogns fødsler)

 Søgning

 Danish Family Search (begrænset)

 FamilySearch (primært de ældste)

 Ancestry – komplet 1814-1891 på vej

 Dansk Data Arkiv (ddd.dda.dk) 



Find kirkebogen online
 Manglende kirkebøger

Fuldstændig oversigt her: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=2194

 Krabsen Stednavnebase (krabsen.dk)

 Sogn.dk (Folkekirken – alle sognetilhør i dag)

 Fogsgaard.org (Københavnske gader, 1890 & 1918)

 Københavnske sogne 
(http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/sogneikbh.pdf)

http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2194
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/sogneikbh.pdf


Konklusion - kirkebøger

 Få hjælp til tydning af vanskelige tekster på Danske Slægtsforskeres 
Forum: https://www.slaegtogdata.dk/forum
Eller vores Facebook-gruppe: Slægtsforskning

 Vær opmærksom på, at der er registre til mange af de ældre kirkebøger 
– se her:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/29
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/linksider/kirkeboeger

https://www.slaegtogdata.dk/forum
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/29
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/linksider/kirkeboeger


Folketællinger
 (1769), 1787, 1801 (1803), 1834 (ikke komplet) (1835), 1840

 Indeholder navne, erhverv, stilling i familien og alder

 Er stort set færdigtransskriberet, dvs. søgbare

 For Sønderjylland er der folketællinger fra 1803, 1835, 1860 og 1921 …



Folketællinger
 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1885 og 1890

 Indeholder navne, erhverv, stilling i familien, alder og fødested

 Alle med fed er færdigtransskriberet

 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, (1940) 

 Indeholder navne, erhverv, stilling i familien, fødselsdato og fødested

 Kun relativt få er transskriberet i Danmark MEN

 Oplysningerne findes indtastet og søgbare i FamilySearch.org

 1950, 1960, 1965 og 1970 findes på Rigsarkivet i København



Søgning i folketællinger
 Søgemuligheder

 Ddd.dda.dk

 Ddd.salldata.dk/

 I disse kan du kun søge amtvis og i salldata kun for et år ad gangen

 Danishfamilysearch.dk

 Familysearch.org

 Disse kræver, at du er logget ind (gratis)

 I disse kan du søge i hele landet på én gang

 Bonus: I disse søger du samtidig i indtastede kirkebøger og andre arkivalier

http://www.ddd.dda.dk/
http://ddd.salldata.dk/
http://danishfamilysearch.dk/
http://www.familysearch.org/


Plus/minus – ddd.dda.dk
 Plusser

 Man kan søge på noget midt i navnet

 Man kan søge på årstal +/- 2/5/10 år

 Søger på både for- og efternavn

 Minusser
 Man kan ikke (kun vanskeligt) søge på hele landet

 Man kan ikke søge fonetisk

 Man kan ikke starte søgning ved tryk på retur

 Man kan ikke søge på for- og efternavn hver for sig

 Uoverskuelig præsentation af resultatet



Plus/minus – ddd.salldata.dk
 Plusser

 Man kan søge fonetisk

 Man kan se, om amtet er fuldtastet (om der mangler noget)

 Der er link direkte til originalindtastningen

 Søger på både for- og efternavn

 Nemt at linke til opslag

 Minusser
 Kun søgning på ét FT-år ad gangen

 Ingen søgning på erhverv

 Søgning på navn er ikke adskilt på for- og efternavn



Plus/minus – danishfamilysearch.dk
 Plusser

 Søgning i hele landet

 Søger også på indtastede kirkebøger

 Muligt at søge på erhverv

 Fine sorteringsmuligheder

 Faneblad med originaltekst

 Minusser

 Jokertegn i starten af et navn virker ikke

 ¨Man kan ikke søge fonetisk



Plus/minus familysearch.org
 Plusser

 Stor (familie)database

 Meget indekseret

 Søger også i kirkebøger

 Fonetisk søgning

 Søgning også i FT 1901-1930

 Minusser
 I FT kun søgning på amt, ikke 

herred eller sogn 

 Søgemulighederne noget uoverskuelige

 (For) mange søgeresultater



Konklusion – folketællinger
 Forskellige resultater de forskellige steder

 Søg flere forskellige steder

 Husk at bruge jokertegn, hvor der ikke er fonetisk søgning

 Alder kan være skrevet/læst forkert, så søg bredt


