
Side. 1 
 

Tavlhøjcenteret 

4 



Side. 2 

Kirkebøger 

En kirkebog er en protokol med oplysninger om 
de kirkelige handlinger i et sogn. Kirkebøger fra 
før 1892 findes på mikrofilm på alle landsarki-
verne. Kirkebøger efter 1892 findes på det 
landsarkiv, som dækker det sogn, du er interes-
seret i. 
På Internettet findes kirkebøgerne fra før 1925 
og om kort tid fra før 1950. 
 

Historisk rids 

I 1646 blev det påbudt præsterne at registrere 
døbte, trolovede/viede og døde i sognet. Men det 
er langt fra i alle sogne, at der findes kirkebøger 
fra 1600-tallet. 

Før 1814 blev kirkebøgerne ikke ført på skema-
er. Nogle præster skrev de kirkelige handlinger 
ind i en slags hjemmelavede skemaer, mens an-
dre skrev dem ind kronologisk. 

Fra 1814 blev registreringerne mere systematisk 
med fortrykte skemaer, og der blev ført to ek-
semplarer af kirkebogen: en hovedministerial-
bog og en kontraministerialbog. Hovedministeri-
albogen blev ført af præsten, mens det var deg-
nen der førte kontraministerialbogen. 
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Det skal du vide på forhånd 

For at finde en person i kirkebogen skal du vide 
følgende på forhånd: 

• Navnet på den person, du vil finde 

• En dato for den kirkelige handling, du søger 
(dåb, konfirmation, vielse, begravelse) 

• Navnet på det sogn, hvor handlingen er fore-
gået 

Kender du ikke sognets navn, kan du gøre brug af 
følgende: 

• Postadressebogen 

• Kraks vejviser 

• Trap Danmark 

Hjælpemidlerne findes på arkivernes læsesal eller 
på biblioteket. 

 

Hvilke kirkebøger må jeg se? 
 
Kirkebøger er generelt omfattet af en tilgængelig-
hedsfrist på 50 år; på oplysninger om dødsfald er 
der dog en frist på 10 år. 
Registreringerne i kirkebøgerne betragtes normalt 
som oplysninger af mindre følsom karakter, og de 
kan derfor benyttes efter en kortere frist end sager 
med oplysninger om rent private forhold. 
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De ældste kirkebøger 
 

I skal være klar over, at mange af de ældste kir-
kebøger er meget mangelfulde. En del er så sju-
sket ført at man uvilkårligt kommer til at tvivle 
på deres nøjagtighed. Man skal være klar over 
at der før 1812 overhovedet ikke eksisterede 
regler for, hvordan kirkebøger skulle føres. De 
blev ført som præsten syntes den skulle føres. 
Det vil sige at vi ikke kan regne med at de er 
ført ens i de forskellige sogne, eller når der er 
kommet en ny præst til sognet. 
 
De fleste kirkebøger er ført kronologisk med de 
forskellige kirkelige handlinger blandet mellem 
hinanden. Det er også højst forskelligt, hvor ud-
førlige oplysninger, vi kan hente i kirkebøgerne. 
 
Præstens indførsel i kirkebogen omhandler de 
ting han har brug for. Derfor er det dåbsdage og 
ikke fødselsdagen, eller begravelsesdagen ikke 
dødsdagen, som præsten skriver. Det var jo den 
dag han skulle være aktiv i kirken. 
 
Ud over vielsen, finder man også trolovelsen 
indført i kirkebogen, ikke at forveksle med se-
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nere tids forlovede. 
Trolovelse var en særlig ceremoni, som kræve-
de præstens tilstedeværelse, og som var binden-
de for parterne. Trolovede blev indført i kirke-
bogen. Trolovelsen blev bevidnet af forlovere. I 
ældre kirkebøger kan man under tiden ikke fin-
de vielsen i kirkebogen som jo burde være ført 
efter trolovelsen. Normalt har vielsen dog alli-
gevel fundet sted. 
 
I 1736 blev konfirmationen gjort oblogatorisk, 
men der blev ikke samtidig givet regler for bog-
føring af de konfirmerede. 
 

Kirkebog fra før 1824 
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De nyere kirkebøger 
 

I 1814 indførte man nye regler for kirkebogsfø-
ring. Af sikkerhedsgrunde ville man have en 
dobbelt føring af kirkebøgerne. De to bøger 
skulle føres helt ens og der blev foretaget sam-
menligning af de to bøger. Alligevel forekom-
mer der nogle uoverensstemmelser i stavemå-
den og i anmærkningerne. De to kirkebøger 
måtte ikke opbevares under samme tag, af hen-
syn til ildebrand. 
 
Kirkebøgerne efter 1814 skulle ligeledes føres 
mere ensartede. Derfor blev det bestemt at ind-
førslerne skulle foregå i nogle forud bestemte 
rubrikker. Ligeledes skulle indførslerne deles op  
i fødte mænd, fødte kvinder, konfirmerede dren-
ge, konfirmerede piger, copulerede (ægteviede), 
døde mænd, døde kvinder, til og afgangslister, 
jævnførelsesregister. Det var dog ikke altid at 
rækkefølgen blev lige sådan her. I de store sog-
ne blev de også delt op i flere bøger. 
 
Vigtigt er det også at være opmærksom på, at 
der ofte er anført vaccinationer, efter at tvungen 
vaccination mod børnekopper var blevet indført 
i 1810. 

Find rundt i kirkebogen 
 
Det vil sjældent volde de store problemer at fin-
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de rundt i kirkebøgerne. De ældre kirkebøger er 
ganske vist indført kronologisk med de kirkeli-
ge handlinger blandet mellem hinanden. Hvor-
imod de nyere kirkebøger er delt op og som re-
gel er indførslerne i samme rækkefølge i de for-
skellige sogne. 
 
Vi skal dog altid se på de første sider i kirkebo-
gen, om der er en indholdsfortegnelse. Præsten 
kan godt have haft nogle ideer om f.eks. Uægte 
børns fødsel, som han måske har ført et andet 
sted i kirkebogen end ved fødte. Ligeledes er 
det sommetider at der har været flere f.eks. Fød-
te mænd end der er sider til i kirkebogen. Men 
der er måske masser af plads i de andre afsnit af 
bogen. I sådanne tilfælde kan han godt finde på 
at fortsætte fødte mænd under et af de andre af-
snit.  
 
Ofte havde en præst flere små sogne han skulle 
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betjene. I sådan tilfælde ser man sommetider 
begge sogne indført i samme kirkebog. Derfor 
se om det er det rigtige afsnit i kirkebogen altså 
det med det rigtige sogn. Endelig kan han også 
været kommet til at indføre handlingen i det for-
kerte afsnit, altså det forkerte sogn. 
 
Derfor hvis I har problemer med at finde en per-
son så se godt efter i hele kirkebogen. Tænk 
over hvad præsten kan have fundet på, eller 
kommet til at lave af fejl ved indførslen.  
 
I lange perioder skulle præsten selv betale kir-
kebogen, så papiret skulle udnyttes. Der måtte 
ikke være for meget spildplads. 
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Hvordan ser kirkebogen ud 
 
På første side står som regel hvad det er for en 
bog. Her er det kontraministerialbogen. Ofte vil 
der også her være en indholdsfortegnelse, det er 
der ikke i den her bog. 
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Under de fødte mandskøn og kvindekøn kan vi se Fødsels-
dagen, fødestedet, Barnets navn, forældrenes navne og ofte 
moderens alder, Dåbsdagen, hvor og af hvem dåben er fo-
retaget,  
faddernes navne og hvor de kommer fra. Der kan være vig-
tige oplysninger i den rubrik der fortæller noget om både 
familie og omgangskreds. 
Anmærkninger her kan der også være vigtige ting som her 
at han er trilling, ofte står der hvornår de er vaccineret og 
af hvem. 

Konfirmationen skal vi også altid huske at se. Ting der har 
været vanskelig at læse ved dåben er måske nemmere at se 
her. Vi kan også få lidt fornemmelse af barnets opførsel og 
kundskaber, ved at sammenligne karakterene med de øvri-
ge konfirmanter. 
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Ved vielsen kan vi få oplysninger om hvad bruden og brud-
gommen arbejder som og hvor de opholder sig, hvor gamle de 
er. Ofte står deres forældre der. Forloverne er det deres fædre 
og hvis det ikke er, hvem er de og hvorfor er det den pågæl-
dende person. Endelig kan vi se tillysningedagene og vielses-
dagen samt hvem og hvor vielsen er foretaget. 

Ved de døde kan vi se dødsdagen og stedet hvor de døde, det 
samme ses ved begravelsen. Vi kan se personens stilling ofte 
fødested og deres forældre. Endelig alder ved død og hvem der 
har stået for begravelsen.  
Vi kan her se at der er foretaget rettelser i kirkebogen, der har 
været skrevet forkert i første omgang.  
Præsterne var ikke ufejlbarlige, det må vi godt have i baghove-
det når vi skriver kirkebøgerne af. 
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Ord i og omkring kirkebøgerne 
 
Jeg har i det efterfølgende indsat to former for 
ordlister.  
 
Først en ordliste over de ord vi anvender når vi 
taler om kirken og kirkebogen. 
 
Derefter er der vist en del af de ord vi finder 
skrevet i selve kirkebogen, altså de ord præsten 
skrev. Dem har jeg sat ind fordi mange af de ord 
vi møder er gammeldags og uvante ord for os. 
Ordene kan være vanskelige at læse fordi de er 
skrevet med den gotiske håndskrift. 
Ordene er ordnet efter emne. Man ved på for-
hånd lidt om, hvilke typer af ord, som man kan 
forvente at støde på i de forskellige rubrikker og 
felter. 
 
Kirkebøger før 1814 er naturligvis lidt vandske-
ligere, fordi de ikke er ført i skemaer. Men man-
ge af de ord vi møder før 1814 er af samme type 
som dem man finder senere hen, i den skema-
lagte tid. 
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Ordliste til kirkebogen 
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Hvad var det de skrev i kirkebogen 
Først her nogle ord om Erhverv m.m. 
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Her nogle ord og vendinger i kirkebogen 
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Her nogle Familiemæssige stillinger 
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Her nogle forkortelser fra kirkebogen 
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John Rasmussen 


