Find dig selv i kirkebogen
Jeg er født d. 17. august 1946 i Højbjerg ved Aarhus. I dag hører Højbjerg til Skåde sogn, men dengang
eksisterede Skåde sogn ikke, så dengang hørte Højbjerg under Holme sogn.
Kirkebøgerne er scannet ind og kan ses på internettet i Arkivalier online. Sådan finder man frem:
Gå ind på sa.dk og klik på BRUG ARKIVET.

På den nye side klikker du på
Kirkebøger fra hele landet

Så åbner disse menuer, hvor du klikker her.

og udfylder felterne

hvorefter du klikker
her

På den næste side kan du se en oversigt over kirkebøgerne
fra Holme sogn.
Bogstaverne FKVDJTA viser, hvad de enkelte kirkebøger indeholder.
F = fødte
K = konfirmerede
V = viede
D = døde
J = jævnførelsesregister (almindeligvis mangelfuldt udfyldt)
T = tilgang til sognet
A = afgang fra sognet
Jeg er interesseret i fødte i 1946, så jeg klikker her

I kirkebøgerne er drengebørn som regel opført før piger, og efter en del forgæves forsøg, fandt jeg mig selv
på side 67 i kirkebogen:

Når man åbner siden, er billedet af den enkelte side ret lille, men man kan zoome ved hjælp af + og –
knapperne for oven. Man kan få et større skærmbillede ved at trykke på F11-tasten på computeren.
(Værktøjslinjerne for oven forsvinder, men kommer tilbage ved et nyt tryk på F11). og man kan rulle op og
ned i billedet af kirkebogen ved hjælp af piltasterne på pc’en. Med låsen kan man fastfryse det zoomniveau, som man har valgt.
Når man har brugt tid og besvær med at finde en bestemt side, er det fornuftigt at gemme et billede af
siden. Det kan gøres ved at klikke på dette symbol, hvorved billedet åbnes på en ny internetside:

Når du højreklikker på billedet, kommer der en menu,
hvorfra du kan vælge Gem billede som.

Jeg vil give billedet navnet Børge født.jpg, og når det er gemt,
vil jeg lægge en oplysning ind i billedfilen om, at det stammer fra
opslag 67 i kirkebogen.
Det gør jeg sådan:
1. jeg højreklikker på billedfilens ikon der,
hvor jeg har gemt filen.
2. Så klikker jeg på Egenskaber nederst
i den menu, der kommer frem.
3. Nu åbnes egenskaberne for Børge født.jpg
og jeg klikker på fanebladet Detaljer.
4. Her kan jeg skrive, hvor billedet stammer fra

