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Sydslesvigske kirkebøger
På Rigsarkivets læsesale kan du låne mikrokort af de sydslesvigske kirkebøger
ældre end 1. januar 1876.
Vi har sogne i Angeln, Egernførde, Ejdersted, Flensborg, Husum-Bredsted,
Rendsborg (kun nord for Ejderen), Slesvig og Sydtønder provstier.
Her finder du svar på spørgsmål som:
• Hvordan får jeg adgang til mikrokortene?
• Hvad må jeg se?
• Hvor finder jeg sydslesvigske kirkebøger efter 1876 og fra Slesvig og Holsten
i øvrigt?
• Hvordan finder man det rigtige kirkebogskontor i Sydslesvig?
Herudover finder du:
• Adresser på kirkebogskontorer i Sydslesvig
• Kort over de sydslesvigske sogne, som Rigsarkivet har mikrokort fra
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Få adgang: Det må du se
Sådan får du adgang
Mikrokortene af de sydslesvigske kirkebøger skal bestilles på en særlig bestillingsseddel,
som fås ved vejledningsskranken på læsesalen. På bestillingsseddelen angives kirkesogn
(Kirchengemeinde), provsti (Kirchenkreis) samt kirkebogens betegnelse og yderår
(Laufzeit).
Oplysningerne finder man i den ringbindsregistratur over mikrokortene, som er opstillet
på læsesalen. Der kan kun bestilles én kirkebog (ét sæt mikrokort) ad gangen, og de må
kun benyttes på læsesalen.
Hvad må jeg se?
Ifølge aftale med Nordelbisches Kirchenarchiv i Kiel må mikrokortene kun benyttes af
danske statsborgere og tyske statsborgere med fast bopæl i Danmark.
Kortene må kun benyttes til egen slægtsforskning. Hvis man ønsker at benytte
mikrokortene med de sydslesvigske kirkebøger til andre forskningsformål, skal der søges
om tilladelse hertil hos Nordelbisches Kirchenarchiv på en særlig tysk låneblanket, som fås
ved skranken på læsesalen. Du kan også finde blanketten her:
Søg om tilladelse til at bruge Slesvigske mikrokort til andet end egen slægtsforskning
http://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Blanket-laan-af-slesvigske-mikrokort.pdf
Der må kun benyttes indførsler, der er ældre end 1. januar 1876, også selvom kortene af
tekniske grunde kan indeholde indførsler både før og efter denne dato.
Man må gerne afskrive enkeltindførsler eller enkelte sider af kirkebøgerne til eget brug,
men man må ikke foretage en systematisk afskrivning af kirkebøgerne.
Kirkebogsiderne må ikke affotograferes, når de er fremme på læseapparatets skærm.
Ønskes fotokopier af enkelte kirkebogssider, skal de bestilles hos arkivets personale.
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Kirkebøger og kirkekontorer
Kirkebøger efter 1876 og Slesvig og Holsten i øvrigt
Byarkivet i Flensborg med adresse på Flensborg Rådhus har fotokopier af en række af
kirkebøgerne fra Flensborg by. Adressen er: Stadtarchiv Flensburg, Rathausplatz 1, 24937
Flensburg, Tel.: 0049 461 - 85-25 35, e-mail: stadtarchiv@flensburg.de
Kirkebøger fra det øvrige Sydslesvig og fra Holsten skal benyttes på de enkelte provstiers
kirkebogskontorer (Kirchenbuchämter). Se adresser under Kirkesognskontorer i Sydslesvig
Man kan selv besøge de enkelte kirkebogskontorer, eller man kan skrive på tysk. Åbningstider og
adresser fremgår af listen. Besøg på kirkebogskontorerne skal være aftalt telefonisk for at sikre,
at der ikke er sket ændringer i åbningstiden.
Bemærk at kirkebøgerne i Slesvig-Holsten ikke afleveres til Landesarchiv Schleswig- Holstein i
Slesvig.
Hvordan finder man det rigtige kirkebogskontor i Sydslesvig?
Kortet på sidste side viser inddelingen af provstierne i Sydslesvig, og henviser vha. et nummer til
det pågældende sogns kirkebogskontor.
Hvis man ikke ved, i hvilket sogn en landsby ligger, kan følgende hjælpemidler benyttes:
• J.P. Trap: Hertugdømmet Slesvig. Heri oplyses amt og sogn i 1864 med det danske stednavn.
Bogen står på læsesalen under topografiske værker.
• H. Oldekop: Topographie des Herzogtums Schleswig, Kiel 1906. Indeholder et godt register.
Bogen står på læsesalen under topografiske værker.
• Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein. Heri oplyses hvilken
landrådskreds og amtsdistrikt, den pågældende landsby ligger i. Foran i bogen er der et kort
over inddelingen i landrådskredse og amtsdistrikter.
• Wilhelm Jensen: Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, der Landeskirche Eutin und der
Hansestädte, Neumünster 1958.
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Kirkebogskontorer i Sydslesvig
De hidtidige provstier i Angeln (1) og Schleswig (7)
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Bereichsarchiv Angeln – Kirchenbuchamt Wassermühlenstraße 12
24376 Kappeln/Schlei
Tlf.: 0049 4642 911122
Fax: 0049 4642 9111922
Åbningstid: Onsdag kl. 9.00-12.00
De hidtidige provstier Eckernförde (2) og Rendsburg (6)
Kirchenkreisbuchamt Rendsburg-Eckernförde
Christopherushaus Hindenburgstraße 26
24768 Rendsburg
Tlf.: 0049 4331 94560 – 70
Fax: 0049 4331 94560 – 79
Åbningstid: Onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00, men kun efter forudgående telefonisk aftale
Det hidtidige provsti Eiderstedt (3)
Kirchenkreis Nordfriesland
Bereichsarchiv Eiderstedt
Norderweg 3
25836 Garding
Tlf.: 0049 4862 21798 – 17
Fax: 0049 4862 21798 – 27
E-mail: sekretariat@kirche-eiderstedt.de
Åbningstid: Onsdag kl. 8.00-12.00 efter forudgående aftale
Den hidtidige provstier Flensburg (4)
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Bereichsarchiv Flensburg
Kirchenbuchamt Mühlenstraße 19
24973 Flensburg
Tlf.: 0049 461 5030932
Fax: 0049 461 51523
Åbningstid: Kun efter forudgående telefonisk aftale
De hidtidige provstier Husum-Bredstedt (5) og Südtondern (8)
Kirchenkreis Nordfriesland Kirchenkreisarchiv Nordfriesland Osterstraße 17a
25917 Leck
Tlf.: 0049 4662 860
Fax: 0049 4662 8650
Åbningstid: Efter forudgående telefonisk aftale
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Sognekort over Sydslesvig

Tallet i parentes under adresserne på kirkebogskontorer i Sydslesvig henviser til dette sognekort.
Se flere adresser på hjemmesiden: http://www.nordelbisches-kirchenarchiv.de

