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Slå sognet op i registraturen. 
Sognene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm står i sognenummerorden. 
Sognene i Nørrejylland er opdelt efter pastoratsnumre, de fynske og sønderjyske i et alfabetisk system. 

1. Navn på den person, du vil finde. 

2. En dato, etv. cirka-dato for den kirkelige handling, du søger 
Fx personens DÅB 

KONFIRMATION 
VIELSE 
BEGRAVELSE 

3. Navnet på det sogn, hvor handlingen er foregået 
Har du kun en adresse? 
KØBENHAVN............................se Kraks vejviser i Publikumsmagasinet 
ANDET......................................se Postadressebogen ved registraturerne eller brug “Trap”. 

4. Nummeret på det sogn, hvor handlingen er foregået. 
( I Nørre-Jylland er det pastoratsnummeret, du skal bruge)

Før 1891:
Alle kirkebøger før 1891  
er på mikrokort   

Nogle kirkebøger fra
Sjælland, Lolland-Falster  
og Bornholm  findes også
som xeroxkopi  
i Publikumsmagasinet.

Efter 1891:
Jyske og fynske kirkebøger  
findes på de andre lands-
arkiver eller i pastoratet. 

Tilgængelige kirkebøger fra 
Sjælland, Lolland-Falster  
og Bornholm er til selvbetje-
ning i Publikumsmagasinet. 

ikke tilgængelig? 
Hvis den kirkebog, du skal
bruge, indeholder utilgæn-
gelige oplysninger, skal du
bestille den frem på en hvid
bestilingsseddel. De står ved
hver plads og på skråhylden i
vejledningen. Du må kun se
de tilgængelige dele af bogen.

Når du har alle oplysningerne:

Det skal du vide
for at finde noget i en kirkebog



Side 3

Kirkebogen er den protokol, som et sogns kirke-
lige handlinger er skrevet ind i. Der vil 
man for eksempel kunne finde oplysninger om: 

DÅB 
KONFIRMATION 
BRYLLUP
BEGRAVELSE 

I mange - både ældre og yngre - bøger kan der
være forskellige andre oplysninger. Men 
basisoplysningerne er der altid - dog i lidt forskel-
lig form, når der er tale om kirkebøger der er af
lidt ældre dato.

Man skal kende sognet 
For at finde noget om en person i en kirkebog,
skal man vide hvilket sogn man skal lede i.  
Måske har man ikke sognets navn, men kun et
gadenavn i København eller et navn på en by. 
Et københavnsk gadenavn kan man slå op i de
nyere bind af Kraks vejviser, som står i 
Publikumsmagasinet. Der finder man så navnet
på det sogn, som vejen ligger i. 
Et by- eller stednavn kan man slå op i Postadres-
sebogen. Den ligger under hylderne med kirke-
bogsregistraturer, ude i vejledningen. Man kan
også slå op i Trap, som står på læsesalen. 

Registraturen hjælper dig videre 
Når man har sognets navn, kan man finde det på
en af oversigtstavlerne. De sogne du kan finde på
oversigtstavlen er kun folkekirkesogne på Sjæl-
land, Lolland-Falster og Bornholm.  Nummeret er
nøglen til at finde frem til kirkebøger og film af
kirkebøger for sognet. 
Når man har nummeret, går man videre til regis-
traturen. Her kan man se, hvilke kirkebøger, som
er bevaret fra sognet, og om de er filmet eller
xeroxkopieret. 
Hvis du skal bruge sogne uden for folkekirken,
eller hvis du skal bruge jyske og fynske sogne,
skal du slå op i særlige registre. Skal du bruge
nørrejyske sogne, er der også en særlig 
sognenøgle, så du kan se hvilket pastorat du skal
lede i. 

Alt før 1891 på kort 
Før 1891 findes kirkebøger fra alle sogne på

mikrokort. Kortene står i mapper inde på vores
mikrolæsesal, hvor der er selvbetjening. Her kan
man selv finde filmkortene frem, lægge dem i
læseapparatet og begynde at lede - uden ven-
tetid. 
Kirkebøgerne fra Landsarkivets område -altså
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm står 
i røde ringbind. Sønderjylland står i grønne ring-
bind og Nørrejylland i grå. 
Filmene af de jyske kirkebøger går kun til 1891.  

Kirkebøgerne fra Sjælland mm.efter 1891findes i
Publikumsmagasinet. Her står de kirkebøger, som
kun indeholder oplysninger, der er så gamle, at de
er almindeligt tilgængelige, og kan ses af alle.
Måske har du brug for oplysninger, some r tilgæn-
gelige, men som findes i et kirkebogsbinbd, som
indeholder dele, der endnu ikke er tilgængelige?
Så kan du bestille bindet frem på en gul bestill-
ingsseddel, og se de tilgængelige dele i vejlednin-
gen. Det gør man ved at udfylde en gul bestill-
ingsseddel og lægge den i kassen i vejledningen. 

Kirkebøger, som ikke står i vores registratur er
ikke afleverede endnu. De ligger stadig 
ude i pastoratet. Og så kan man prøve at skrive
dertil, for at få de oplysninger man skal 
bruge. Man skal dog være opmærksom på, at der
er forskel på de oplysninger, der er tilgængelige
ude i pastoratet, og dem man må se på arkivet.
Præsterne har i øvrigt heller ikke pligt til at give
oplysninger til fx slægtsforskning.

Kirkebøgerne 
rummer livets fixpunkter

Så gamle skal indførslerne være
før de er tilgængelige:

Fødsel - Dåb...............................50 år
Konfirmation..................................50 år
Vielse............................................50 år
Død - Begravelse.........................10 år
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