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1 Innledning 

Kirkebøkene er en av de viktigste kildene til informasjon om personer her i landet de siste 3-400 år. Mange 
ønsker derfor å bruke disse kildene, men finner dem vanskelig tilgjengelige. Digitalisering av kirkebøkene 
har gjennom en femtenårsperiode vært en prioritert oppgave, i Arkivverket, DIS-Norge Slekt og Data og for 
mange andre. Transkriberingen (registreringen) av kirkebøker har i praksis vært organisert som en stor 
dugnad. Etter hvert som dugnaden med å registrere kirkebøkene fikk større omfang, vokste det fram et 
behov for rammer og retningslinjer som kunne styre registreringsarbeidet. De som registrerte trengte 
veiledning i hvordan de skulle gå frem, samtidig som brukerne og Arkivverket ønsket at dataene skulle 
være enhetlige i form og innhold slik at de ble lettere å behandle og enklere å finne frem i. 

Dette var bakgrunnen for at to enheter i Arkivverket, Digitalarkivet og Riksarkivet i 2003 satte i gang med å 
utvikle en standard for registrering av kirkebøkene. Standarden skulle erstatte Standard 4G, som det var 
behov for å utvikle videre særlig med tanke på publisering på Internett. Målene med en ny standard var å 
lette arbeidet for de som registrerte kirkebøker ved å gi klare instrukser for registreringen, gjøre 
kirkeboksdataene bedre tilrettelagt for søk i Digitalarkivet, og sikre data og filer gjennom langtidslagring. 
Navnet på standarden ble Kyrre, som er en forkortelse for nettopp kirkebokregistrering, i nynorsk 
språkdrakt – kyrkjebokregistrering. 

Da Kyrre 1.0 var ferdig 2005, var det en intensjon at en ny versjon skulle lanseres i løpet av 2006 og 
brukerne ble invitert til å komme med forslag og kommentarer til endringer og forbedringer av standarden. 
Nå må vi bare konstatere at oppdateringen av standarden har latt vente på seg adskillig lenger enn 
opprinnelig planlagt. 

Hvorfor en revidert standard? 

I versjon 1.0 ble det også gjort klart at fra oktober 2006 ville kun de kirkeboksfilene som bygde på Kyrre bli 
publisert i Digitalarkivet eller Digitalpensjonatet. Denne praksisen ble fulgt, men de mottatte Kyrre-filene 
viste at en del punkter i standarden ikke ble fulgt eller ble misforstått. I forbindelse med prosjektet Det 
norske folk i 1814 (DNF1814), der de samme datafilene importeres i en wikibasert database, ble det klart at 
mangel på standardisering i datafilene skaper store utfordringer når innholdet skal utnyttes maskinelt. Det 
er den direkte foranledningen til at vi nå sender ut utkast til en ny versjon av Kyrre. 

Vi har gjennomgått det vi har mottatt av tilbakemeldingene fra brukerne, og de har vært viktige bidrag til 
de forslagene til endringer som nå inngår i versjon 2.0 av Kyrre. Vi har også tatt med egne forslag og 
antatte, framtidige krav til transkribert kirkeboksmateriale, slik at det også kan benyttes til andre formål 
enn utlegging i Digitalarkivet og Digitalpensjonatet. Det har også vært viktig å imøtekomme 
tilpasningsbehov for publisering i det nye Digitalarkivet. 

Den kanskje mest gjennomgående endringen av standarden fra versjon 1.0 til 2.0 har vært at vi i 
registreringsinstruksene har forlatt strategien om at rubrikkoverskriften i kirkebøkene skal styre hvilke 
opplysninger som skal registreres i det tilhørende datafeltet. Dette har i versjon 1.0 medvirket til at 
tilfeldigheter i de enkelte kirkeboksskjemaene har bidratt til å motvirke standardiseringen av dataene. I 
denne versjone foreslår vi å ha fokus på hvilke opplysninger som skal registreres i hvilke felt uavhengig av 
hvor opplysningene er ført på kirkebokssiden for en handling. Vi vil spesielt anmode registratorer om å lese 
Spesielle utfordringer knyttet til navn og navnebruk i kapittel 2.3 for å forstå fullt ut vår tanke bak disse 
endringene. 

Kyrre versjon 1.0 hadde syv kapitler. I versjon 2.0 er standarden omstrukturert for å gjøre den mer 
brukervennlig. Vi har flyttet historikken om de enkelte listetypene til slutt og innleder med overordnede 
instrukser for registreringen. 
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Selve registreringsinstruksen er omgjort til et skjematisk oppsett, og innledes med felles felt på handlings- 
og deretter personnivå. De enkelte listetyper følger deretter, der de feltene som kommer i tillegg til de 
felles feltene eller som trenger ekstra utdyping, blir presentert. Det skjematiske oppsettet skal gi en god 
oversikt over alle de aktuelle feltene for hver listetype, uten at informasjon gjentas unødvendig. 

 

Kapittel 1-4 inneholder all viktig informasjon og veiledning for å foreta transkriberingen etter de krav som 
settes i standarden. Særlig er kapittel 3 sentralt med registreringsinstruksen. I kjølvannet av dette gir 
kapittel 5-6 den nødvendige historikken for å kunne forstå kirkeboken som historisk kilde og de ulike 
listetypene som den kan bestå av. Kapitlene 9-10 gir i tillegg eksempler på ulike måter å registrere 
informasjonen i kirkebøkene på etter Kyrre-standarden og programvare som kan benyttes til dette 
arbeidet. 

For de som organiserer transkripsjonsarbeidet, vil kapittel 7 ha relevans, om det så er på vegne av en 
gruppe eller som privatperson. Programvareutviklere av transkripsjonsprogram henvises til kapittel 8 og 
11-13. 

1.1 Vesentlige endringer fra Kyrre 1.0 til Kyrre 2.0 

 Feltet Kjeldereferanse fjernes og erstattes av Bildereferanse som gir en unik referanse til den 
skannede kirkebokssiden. 

 Feltet Bosted – generell regel om at navn som ikke er fornavn, farsnavn eller kjent slektsnavn skal 
registreres i bostedsfeltet. Dette innebærer en mer praktisk tilnærming til rubrikkoverskriftene i 
kirkeboken og til hvilke felt opplysningene skal registreres i (se kapittel 2.3 Spesielle utfordringer 
knyttet til navn og navnebruk). 

 Dato-felt for kirkelige handlinger splittes opp i et felt for numerisk dato og et felt for tekstlig dato 
(for eksempel kirkeårsdag, ofte på latin). 

 Datoformatet i det førstnevnte feltet skal enten være ”ddmmåååå” eller ”dd.mm.åååå”. Endringen 
ligger i at det siste formatet har fått ett punktum foran årstallet i stedet for et blankt tegn. 

 Både trolovelse og vielse skal nå registreres i samme fil, men avhengig av handling skal trolovelses- 
eller vielsesdato registreres i hver sin post, eller eventuelt begge i samme post hvis begge 
handlinger er innført på samme side og inneholder identiske opplysninger. 

 Rollen pårørande ved begravelse erstattes om mulig av rollene far, mor eller ektefelle. 

 Dato for begravelse og jordfestelse er innført for registreringen av dødfødte. 

 Feltet Ekte/uekte for registrering av døpte og dødfødte er flyttet fra person- til handlingsnivå. 

 En ny rolle annan er innført til bruk på personer som faller utenfor de andre rollebetegnelsene. En 
nærmere beskrivelse av eventuelle relasjoner til handlingens hovedperson kan registreres i feltet 
Stilling/stand. 

 Begrensningen i antall personer som kan registreres for enkelte roller (faddere, dåpsvitner, syndere 
og lignende), er fjernet. 

2 Overordnede instrukser for registreringen 

Kyrre er en standard for registrering som skal kunne brukes for alle kirkebøker, fra de eldste på 1600-tallet 
til de nyeste. Standarden skal også kunne brukes for alle de kirkelige handlingene som er ført i 
kirkebøkene. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
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Før vi går inn på registreringsinstruksene for hver av de kirkelige aktene, er det nødvendig å gjøre greie for 
strukturen og terminologien som blir benyttet i Kyrre. I tillegg er det viktig å skissere en del prinsipper for 
registrering av kirkebøker, og gjøre greie for tilpasninger som må gjøres ved overføring av informasjon fra 
papir (skannet bilde) til datafil. Disse overordnede instruksene for registrering av kirkebøker blir presentert 
i dette kapitlet. Innholdet i dette kapitlet er derfor det generelle grunnlaget for feltoppsettet i de neste 
kapitlene. 

2.1 Struktur og terminologi i Kyrre 

Handlinger 

Registreringsenheten i Kyrre er handling. Begrepet handling blir normalt benyttet om det å handle eller 
gjøre noe. I Kyrre blir begrepet i utgangspunktet definert som en kirkelig handling som gjelder én 
hovedperson f.eks. én konfirmant, eller ett par i vigselslistene. I lange perioder hadde prestene også ansvar 
for føring av ikke-kirkelige handlinger. Dette gjelder listene over vaksinerte, og over personer som flyttet 
inn og ut av prestegjeldet. Disse listene fikk også plass i kirkebøkene, og vaksinasjoner og flyttinger blir 
derfor også behandlet i Kyrre selv om de ikke er kirkelige handlinger. 

Løpenummer 

I kirkebøker hvor løpenumre er brukt, har hver enkelt handling i de aller fleste tilfellene et eget unikt 
løpenummer. Et unntak er listene over kommunikanter (nattverdsgjester) hvor det var vanlig at 
familiemedlemmer som gikk sammen til nattverd ble ført sammen og ført under ett løpenummer. 
Tilsvarende gjelder listene over offentlige skriftemål der to personer som måtte stå offentlig skrifte på 
grunn av samme ”synd” ble ført sammen. I listene over inn- og utflyttere fikk gjerne personer som flyttet 
sammen det samme løpenummeret fordi de var oppført på den samme attesten. Alle personer i disse fire 
listetypene som er ført inn i kirkebøkene sammen med en eksplisitt relasjon til hverandre og gjerne med 
samme løpenummer, skal registreres som hovedpersoner i samme handling. I tillegg skal inn- og utflyttere 
som flyttet sammen, registreres på samme handling, selv om de er ført med ulike løpenumre. Mer om 
dette under registreringsinstruksene for hver enkelt listetype. 

Vi kan også i andre listetyper finne avvik fra hovedregelen om at hver person eller hvert brudepar er ført 
med et unikt løpenummer. For eksempel forekommer det at to eller flere barn med samme foreldre er ført 
under samme løpenummer i dåpslistene. I slike tilfeller skal en registrere hver enkelt handling, i dette 
tilfellet hvert dåpsbarn, for seg. Løpenummeret gjentas for hver av disse handlingene. 

Rubrikk vs. felt 

For å skille mellom den originale kirkeboken og datafilen som er registrert på grunnlag av denne, vil vi skille 
mellom begrepene rubrikk og felt, og mellom å registrere og føre. Begrepet rubrikk blir heretter brukt om 
de enkelte rubrikker som blir dannet av rader og kolonner i selve kirkeboken. En rubrikk er kjennetegnet 
ved at den har en overskrift som styrer innholdet i denne rubrikken. 

Begrepet felt blir derimot benyttet om de ulike (data)feltene i registreringsprogrammet og den 
resulterende datafilen. Således skal innholdet i en rubrikk i kirkeboken registreres i ett (eller flere) felt i 
programmet. Med å registrere mener vi den prosessen hvor blir lest, tolket og tastet inn i en fil eller en 
database. Begrepet å føre blir derimot benyttet om prestens innførsler i kirkeboken. 

 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=registreringsinstruksane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=aktene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilpassingar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=feltoppsettet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Registreringseininga
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hovudperson
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=vigselslistene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=familiemedlemer
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=listetypane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=eksplisitt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hovudpersonar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=utflyttarar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=registreringsinstruksane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=listetype.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hovudregelen
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%A5pslistene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=overskrift
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kolonnene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
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2.2 Struktur i Kyrre 

Hver handling i Kyrre har to nivåer – handlingsnivå og personnivå. 

På handlingsnivået skal opplysninger om selve handlingen og referansen til den originale kirkeboken 
registreres, mens opplysninger som gjelder personene som på en eller annen måte deltok i eller ble nevnt i 
forbindelser med handlingen, skal registreres på personnivået. Hver av personene i en handling får tildelt 
faste rollebetegnelser eller roller, som definerer deres plass i handlingen. For eksempel vil de ulike rollene i 
en dåpshandling være barn, far, mor, faddere, hjemmedøper og dåpsmelder. 

I Kyrre er en del felt og roller valgfrie å registrere, og disse er markert med stjerne (*). Det er opp til hver 
enkelt som registrerer å velge om en vil benytte disse feltene og rollene. 

2.3 Overføring av informasjon fra kilden til databaseform 

Hvilke skal en registrere – ministerialbøker eller klokkerbøker? 

Fra et stykke ut på 1800-tallet skal det normalt finnes to sett med kirkebøker for hvert av prestegjeldene – 
ministerialbøkene som presten førte, og klokkerbøkene som ble ført av klokkeren i hvert sogn. I 
arkivkatalogene blir disse referert til som henholdsvis ministerialbøker (MINI) og klokkerbøker (KLOK). 

Som en hovedregel anbefales det alltid å prioritere registrering fra kirkeboka presten førte, fremfor fra 
klokkerboken. Det finnes noen unntak: 

 hvis prestens bok er gått tapt eller av andre årsaker er utilgjengelig, kan klokkerboken benyttes. 

 hvis presten slurvet med registreringen og utelot poster eller forkortet navn, mens klokkeren 
foretok en mer fullstendig registrering, kan klokkerboken benyttes. 

 hvis både ministerialbok og klokkerbok er tapt, kan kladder til kirkebøkene benyttes. 

I tilfeller der det for eksempel gis supplerende opplysninger i klokkerboken utover det som finnes i 
kirkeboken, må ikke denne ekstra informasjonen overføres til transkripsjonen av kirkeboken. Det er viktig 
at transkriberingen av de to ulike bøkene og listetypene holdes atskilt og registreres i hver sin fil.  

Det finnes også en del andre typer kirkebøker for de ulike handlingene. Mange ganger finnes det egne 
vaksinasjonsprotokoller og kommunikantprotokoller. Disse kan registreres i henholdsvis skjemaet for 
vaksinerte og kommunikanter. Lysningsprotokoller kan registreres i skjemaet for viede, og fødselsregistre i 
skjemaet for fødte og døpte. For de to sistnevnte handlingstypene anbefaler vi at ministerial- eller 
klokkerbøkene registreres i stedet. 

Kildetrohet 

Et viktig poeng ved registrering av kilder, er at en skal tilstrebe å være mest mulig tro mot den originale 
kilden. Den som registrerer skal altså forsøke å gjengi opplysningene mest mulig likt den originale kilden. 
Registratoren skal således ikke normalisere navn og skrivemåte, eller la sine egne tokninger av originalen 
komme til uttrykk i det dataregistrerte materialet. Registratoren skal i størst mulig grad overlate tolkningen 
til brukerne. Normalt skal man heller ikke tilføre informasjon basert på andre kilder. I praksis vil en likevel 
oppdage at registrering av kilder krever tilpasning, men de tilpasningene en gjør skal så langt som mulig 
bare gjelde formen, strukturen og oppsettet, ikke innholdet. Det gis derimot mulighet til å registrere egne 
og nyttige kommentarer i merknadsfelt.  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=handlingsniv%C3%A5et
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=personniv%C3%A5et.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%A5pshandling
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%A5psmeldar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=%29.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=databaseform
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkaren
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=arkivkatalogane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=ministerialb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=vaksinasjonsprotokollar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kommunikantprotokollar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Lysningsprotokollar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=handlingstypane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=ministerial-
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilpassing,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilpassingane


          Kyrre 2.0 – standard for transkribering av kirkebøker i Norge 
 

10 

Fra fritekst eller rubrikker til felt 

Et utgangspunkt for Kyrre er at rubrikkene i en kirkebok skal samsvare med feltene i 
registreringsprogrammet og den resulterende datafilen. I mange tilfeller er det likevel nødvendig å gjøre 
tilpasninger. Dette gjelder særlig når en registrerer kirkebøker som er skrevet i fritekst, men i noen tilfeller 
også for kirkebøker som er ført i trykte skjemaer. 

Opplysningene i kirkebøkene hvor informasjonen er ført i fritekst og ikke i skjemaer, må struktureres slik at 
de lett kan letes frem ved søk. I Kyrre er det ett og samme feltoppsett for hver handling i alle kirkebøkene, 
fra de eldste til de nyeste kirkebøkene. Struktureringen går derfor ut på å plassere informasjonen fra 
kirkebøkene inn i et skjema med felt og roller som er fast definert på forhånd. Hvordan dette skal gjøres er 
nærmere forklart under feltoppsettet for de ulike listetypene i kommende kapitler. 

Nyere kirkebøker er bedre tilrettelagt for å overføre informasjonen til et registreringsskjema. I noen 
tilfeller vil det være nødvendig å splitte opp informasjon som er ført i en rubrikk i originalen, og fordele den 
på flere registreringsfelt. For eksempel vil alle navn normalt være ført i samme rubrikk i kirkeboken, mens 
man ved registrering plasserer fornavn og etternavn i egne felt. I noen tilfeller vil det også være naturlig å 
registrere informasjonen i andre felt enn tilsvarende rubrikker i kirkeboken. Slike tilpasninger vil bli 
nærmere omtalt nedenfor. 

Mange ganger vil en oppdage at det er langt flere felt i registreringsskjemaet enn det en trenger for å 
registrere den aktuelle handlingen i kirkeboken. Dette gjelder særlig på personnivået. For eksempel er det 
lite sannsynlig at opplysninger om fødested eller fødselsdato vil finnes i listene over introduserte kvinner. 
Når disse feltene likevel er med i oppsettet, er det fordi handlinger som for eksempel introduksjon og 
offentlig skrifte som regel bare finnes i kirkebøkene før det kom fastlagte skjemaer. I disse eldste 
kirkebøkene varierer det svært mye hvilke opplysninger som er tatt med og hvordan de er ført. For å være 
på den sikre siden har vi derfor valgt å ha relativt mange felt også for denne typen handlinger. 

Spesielle utfordringer knyttet til navn og navnebruk 

Det er ikke alltid enkelt å avgjøre om et gårdsnavn eller navn på en plass er brukt som etternavn eller 
bosted. Helt fram til 1877 ville som oftest én og samme rubrikk i kirkebøkene inneholde opplysninger om 
både navn, stilling og oppholdssted. Det avgjørende kriteriet i Kyrre 1.0 for plassering av et farsnavn, 
slektsnavn eller gårdsnavn i de ulike feltene, var nettopp rubrikkoverskriften i kirkeboken. I Kyrre 2.0 vil 
denne praksisen bli forlatt. Nå blir i stedet prinsippet at alle etternavn (unntatt farsnavn) som ikke er 
kjente, innarbeidede slektsnavn skal registreres i feltet Bosted. Dette til tross for at navnet eventuelt står i 
en rubrikk som kun sier ”Etternavn”. 

Årsaken til denne endringen er at folk før 1850 bare unntaksvis tok bostedsnavn som permanent etternavn 
eller slektsnavn. Navnet på bostedet fungerte først og fremst som en adresse, og endret seg etter som en 
familie flyttet. Dette er grunnen til at en og samme person i eldre kilder ofte vil opptre med flere 
forskjellige ”etternavn”. 

Hånd i hånd med praksis fra Kyrre 1.0 har det også vært vanlig at registrator på bakgrunn av sin 
lokalkunnskap klassifiserer et stedsnavn som bostedsnavn eller etternavn. Det er imidlertid ikke ønskelig at 
transkriberingsprosessen skal være preget av registrators lokalkunnskap eller mangel på sådan. En slik 
kunnskap vil dessuten ofte være begrenset ved at mange plassnavn kun eksisterte en kort tid og derfor er 
ukjent for ettertiden inntil kilden blir transkribert. Ofte forekommer det også at utenbygds folk opptrer i 
handlinger i et annet prestegjeld og dermed er deres bostedsnavn ukjente. 

Den nye praksisen i Kyrre 2.0 skal altså stille minst krav til registratorens lokalkunnskap, og bidra til at den 
transkriberte informasjonen er utvetydig for brukeren. Videre bør ikke transkripsjonen forutsette at 
brukeren kjenner til hvilke kriterier som har ligget til grunn for hvorfor et stedsnavn er registrert som 
bosted og ikke som etternavn. Det er gjennom bruk av flere forskjellige kilder og ved å sammenholde disse 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=fritekst
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilpassingar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=fritekst
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=fritekst
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=feltoppsett
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Struktureringa
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=databaseskjema
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=feltoppsettet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=listetypane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=registreringsskjema,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilpassingar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=registreringsskjemaet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=personniv%C3%A5et.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8destad
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
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at det skal være mulig for brukeren selv å avgjøre om et stedsnavn likevel kan ha vært i bruk som 
slektsnavn. 

Det er først med innføringen av nye kirkeboksskjemaer i 1877, da rubrikkene for- og etternavn (”fullt 
navn”) og oppholdssted ble atskilt, at det blir enklere å håndtere registreringen av navneopplysningene i 
kirkeboken. En persons egen navnebruk og også myndighetenes navnebruk for den samme personen 
kunne fremdeles variere helt fram til navneloven kom i 1923. Fra 1877 blir det helt entydig hva som ikke 
var en del personnavnet, men kun navnet på bostedet (bopel). 

Etter 1877 vil stedsnavn opptre både i navne- og bostedsfeltet. Da må vi anta at personen også brukte 
bostedsnavnet som sitt etternavn/slektsnavn, og stedsnavnet skal dermed registreres slik som i originalen 
– i begge felt. 

Konstruksjon av opplysninger 

For å gjøre dataene bedre egnet for søk vil det noen ganger være formålstjenlig å konstruere opplysninger 
ut fra sammenhengen i den kilden en registrerer. Det er umulig å skrive instrukser som dekker alle mulige 
innførsler i kirkebøkene. De som registrerer er derfor nødt til å bruke eget skjønn for å avgjøre hvilke 
opplysninger en bør konstruere. 

Det som i de fleste tilfeller vil være mest naturlig å konstruere, er navn og kjønn på personer. Kjønn skal 
registreres for alle personer dersom det ikke følger av den rollen de har. En bør således konstruere kjønn 
på f.eks. dåpsbarnet og på fadderne, mens en ikke trenger å konstruere kjønn på far og mor til barnet. 
Hvilke opplysninger en kan bruke for å avgjøre hvilke kjønn vedkommende hadde, gjennomgås under 3.2 
Felles felt i bruk på personnivå. 

Navn som ikke er eksplisitt oppgitt, men som likevel går frem av konteksten, bør i mange tilfeller 
registreres. Illustrasjon 1 viser en dåp i 1751 som bare inneholder opplysninger om navnet til dåpsbarnet, 
men ikke foreldrene. Ut fra opplysningene om at ”15de May døbt Sieur Nilsøn Hældal ” vil det være 
naturlig å registrere ”Nils*” i feltet for fornavnet til faren, og ”Hældal*” i feltet for farens bosted. Det vil 
derimot ikke være naturlig å registrere ”Hældal*” i feltet for moras bosted, da dette vil skape 
forventninger om flere opplysninger om mor enn det som faktisk finnes i kilden. I slike tilfeller vil 
konstruksjoner kunne være mer forvirrende enn til hjelp for brukeren. Merk at en stjerne føyes til for å 
markere at opplysningene er føyd til under registreringen, og altså ikke fremgår av originalen. 
 

 

Illustrasjon 1: Dåp nr. 29 foretatt 15. mai 1751. 

Et annet tilfelle der en også bør konstruere navn som går frem av sammenhengen, er når personer har 
flere ulike roller i én og samme handling, og vedkommende sitt fulle navn bare er nevnt én gang. På 
illustrasjon 2 ser vi at barnet ble hjemmedøpt ”af sin Fader” allerede samme dag som det ble født, men 
farens navn står ikke ført som hjemmedøper. I slike tilfeller er det naturlig å konstruere navnet på den 
navnløse rolleinnehaveren fra opplysninger om samme person et annet sted i samme handling. En bør 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8rem%C3%A5lstenleg
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=ur%C3%A5d
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=eksplisitt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=konteksten,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8bt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Sieur
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Nils%C3%B8n
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=H%C3%A6ldal%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=H%C3%A6ldal*%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=H%C3%A6ldal*%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=forventningar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=heimed%C3%B8ypt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=af
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=samme
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=heimed%C3%B8ypar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=rolleinnehavarar
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registrere ”Fader” i feltet Stilling/stand, ”Elling*” i feltet Fornavn, ”Jacobsen*” i feltet Etternavn og 
”Nøttved*” i feltet Bosted for rollen hjemmedøper. 
 

 
Illustrasjon 2: Hjemmedåp av pikebarn i Manger som var født 30. januar. 
 
I tillegg til å vurdere om de opplysningene en vil konstruere gjør dataene mer egnet for søk eller for 
statistisk bruk, må en vurdere om opplysningene hører hjemme i den tiden kirkeboken dekker. For 
eksempel gikk bruk av farsnavn gradvis ut av bruk, og ut på 1900-tallet var ikke dette lenger det vanlige. Å 
konstruere farsnavn til personer i denne perioden vil således være en anakronisme.  
 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=N%C3%B8ttved*%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=heimed%C3%B8ypar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=farsnamn
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=farsnamn
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3 Registreringsinstruks 

Oversikt over alle felt 

Kyrre har mange felt, men ikke alle er i bruk for alle listetypene. I registreringsinstruksen presenteres først 
de feltene som er felles for de fleste eller alle listetypene. De er sortert slik at feltbeskrivelsene på 
handlingsnivå kommer først, og deretter på personnivå. 

Deretter følger beskrivelsen av de feltene som er spesifikke for den enkelte listetypen. Det gis 
registreringseksempler under hver av disse presentasjonene. 

Feltnavnene er på nynorsk og ved registrering i andre programmer enn registreringsprogrammer dedikert 
til Kyrre-standarden, må en passe på å bruke disse feltnavnene slik de står. 

 

Generelt for alle handlinger: 

 Alle handlinger skal registreres – også de som er overstrøket. 

Hvis en hel innførsel er overstrøket i kirkeboken, skal alle opplysningene registreres, men uten 
spesialsymbolet ”%” (overstrykning, se kapittel 4) i hvert enkelt felt. 

I stedet settes ”%” foran og bak løpenummeret. I tillegg skal overstrykningen registreres i feltet 
Merknad (se under E: i kapittel 4). Hvis løpenummer mangler for den overstrøkne innførselen, 
registreres kun ”%%” i feltet for løpenummer. 

 ”Ditto”, ”ibid”, gjentagelsestegn og tilsvarende viser til informasjon i tidligere innførsler på samme 
side. Hvis de blir registrert slik de står, vil det ikke være mulig å søke frem personen. Disse 
betegnelsene skal derfor ikke registreres. 

Betegnelsen erstattes med den opplysningen den refererer til, og det tilføyes en stjerne (”*”) 
umiddelbart bak navnet/ordet, som for eksempel ”Olsen*” og ”Store Ou*”. 

 I tillegg bør tegn som vil være problematiske å lete frem under søk erstattes med tekst. For 
eksempel skal et kors som markerer at en person er død, erstattes med teksten ”Død*”. 

 Det skal ikke skrives hele ord med STORE bokstaver i feltene. 

 I skjemaet fra 1812 er det en rubrikk ”Hvor anført i det almindelige Jevn-førelses-Register”. Denne 
rubrikken skal ikke registreres. 

 

3.1 Felles felt i bruk på handlingsnivå (* = valgfrie felt) 

Bildereferanse* Fil-ID til den bestemte siden. Hentes fra bildeinformasjonen over den skannede 
kirkebokssiden. Identifikatoren etter ”URN” skal registreres og vil være av typen 
”kb20060530070004”. 

 Hvis fil-IDen ikke er tilgjengelig, for eksempel ved transkribering fra en 
papirutskrift eller fra original kirkebok, kan dette feltet stå tomt. 

Side  Sidetallet innført i kirkeboken. Punktum skal ikke registreres når sidetallet kun 
inneholder tall og evnt. bokstaver (littera). 
 
Ved paginering (vanlig sidetall) er hver side gitt et tall, mens ved foliering er kun 
høyre side gitt et sidetall. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=ibid
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=gjentakingsteikn
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Hvor
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=anf%C3%B8rt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=almindelige
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Jevn-*f%C3%B8relses-Register.
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 Dersom en handling i kirkeboka strekker seg over to sider i bredden 
(oppslag), vil det som oftest være innført samme sidetall både på venstre 
og høyre side, eller bare på høyre side. I disse tilfellene skal kun sidetallet 
på høyre side registreres. 

 Hvis oppslaget er paginert, skal dette angis med”14-15”. 

 Dersom handlingen bare går over én side, skal kun side- eller foliotallet til 
den aktuelle siden registreres. 

 Dersom sidene er folierte og handlingen bare går over en side, må en 
bruke benevnelser for a- og b-sider. Den siden sidetallet står på (a-siden) 
skal skrives etterfulgt av en a, for eksempel ”2a”, mens baksiden av dette 
bladet blir b-siden og skal dermed skrives ”2b”. Siden til venstre for ”2a” er 
”1b”. 

 Sider kan være uteglemt i folieringen, men der de ufolierte sidene enkelt 
føyer seg inn i en logisk sammenheng, for eksempel der folio ”45” 
etterfølges av en unummerert folio, som igjen etterfølges av folio ”47”. 
Den unummererte folioen skal da registreres som folio ”46”. 

 Dersom sidetall mangler innimellom, på en eller flere sider, bruker en det 
sist anvendte sidetallet og gir de påfølgende sider sidetallet 45.1, 45.2, 
45.3 osv. fram til den neste folierte siden. Ved folierte sider kan dette bli: 
45a, 45b, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 og 46a og ved paginering: 45, 46, 46.1, 
46.2, 46.3, 46.4, 47. 

 Dersom sidetall mangler helt i kirkeboken, er det å foretrekke at 
registrator lager sidenummereringen selv. Spesielt er dette en fordel hvis 
heller ikke Bildereferanse er tilgjengelig i transkriberingsprosessen. 

Løpenummer Løpenummeret registreres hvis det er innført i kirkeboken. Ikke registrer punktum 
eller ”nr./no” – kun tallet. 

 Dersom løpenummer mangler for kun én innførsel eller det står ”0”, skal 
dette registreres som i kirkeboken. 

 Føringen av løpenummer for dødfødte i kirkebøkene kan variere (se 
kapittel 3.7). 

 Hvis en hel innførsel (post) er overstrøket i kirkeboken, settes ”%” foran og 
bak løpenummeret. Hvis løpenummer mangler for posten, registreres kun 
”%%” i dette feltet. 

År  Dette feltet skal alltid utfylles. Registrer kun firesifret årstall (med unntak for ”!!”). 

Året da handlingen ble innført i kirkeboken, altså enten det året handlingen 
skjedde eller det året presten fikk melding om handlingen (uavhengig av om 
handlingen skjedde flere år tidligere).  

 Hvis kirkeboken er inndelt etter kirkeår (startet 1. søndag i advent), skal 
dette registreres selv om det ikke samsvarer med det verdslige året. 

 Hvis årstallet for en handling ikke er mulig å lese av kilden, skal ”!!” 
registreres i dette feltet. 
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 Hvis året er rettet, skal korrigert verdi skrives inn her, mens overstrøket 
verdi registreres i feltet Merknad. Symboler for retting skal ikke 
forekomme i dette feltet. 

 

Illustrasjon 3: I dette eksemplet ser vi at den første dåpen i kirkeåret 1757 skjedde 2. desember, altså i det 
verdslige året 1756. En skal i slike tilfelle registrere ”1757” i feltet År. Derimot skal en i feltet for dåpsdato 
registrere ”02121756” eller ”02.12.1756”. Det samme gjelder eventuelle andre datofelt som fødselsdato og dato 
for stadfestelse.  

Dato (n = numerisk) Dato for handlingen. Registrér kun tall (og godkjente symboler) – ikke tekst. 
Datoformatet skal være ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

For listetypene døpte, viede, begravde og dødfødte vil datofeltene ha andre 
feltnavn, men de skal føres som gitt i disse eksemplene. Feltnavnene vil henvise til 
hva slags datofelt de hører sammen med, der for eksempel Begravelsesdato (n) er 
datofelt der ”n” står for numerisk. 

 

 Hvis registrator selv har konvertert datoen fra tekstlig format til tallformat 
(dvs. at det sistnevnte ikke står i kilden), skal det tilføres en stjerne ”*” bak 
siste tall, enten ved datoen ”02.12*” eller hvis også året må inkluderes: 
”02.12.1756*”. 

 Hvis kirkeår og verdslig år er forskjellig, skal datoen for dåpen registreres 
sammen med det verdslige året. Slike tilfeller oppstår for eksempel når et 
barn døpes i desember etter at nytt kirkeår har startet. Formatet for 
dåpsdatoen skal være ”ddmmåååå” eller ”dd.mm.åååå”, altså ”02121756” 
eller ”02.12.1756”. 

 Hvis datoen mangler helt, registreres ”!!”. 

 Hvis kun måned er kjent, skrives datoen som ”0012” / ”00.12”. 

 Hvis kun dagen er kjent, skrives datoen som ”1300” / ”13.00”. 

 Hvis deler av datoen er uleselig eller ufullstendig, kan den registreres som 
”1??12” / ”1??.12” eller ”??409” / ”??4.09”. Doble spørsmålstegn tilsvarer 
ett siffer, og eksemplene kan eksempelvis tilsvare 11.12/19.12 eller 
14.09/24.09. 
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 Hvis dato er overstrøket og rettet, skal korrigert (riktig) dato føres her, 
mens overstrøket dato registreres i feltet Tekstlig dato som ”%03.12%”. 

Dato (t = tekstlig) 
 
 

Tekstlig dato for handlingen skrevet på norsk eller latin i kirkeboken, ofte en 
navngitt dag i kirkeåret. Datoen registreres slik det står, som ”Maria 
Budskabsdag” eller ”Dom. 3 a Trinitatis”. 

For listetypene døpte, viede, begravde og dødfødte vil feltnavnene henvise til 
hvilket datofelt de hører sammen med, der for eksempel Gravferdsdato (t) er 
datofelt der tekstlig dato skal registreres. 

 Dersom registrator ønsker å konvertere datoen til talldato, må talldatoen 
registreres i feltet Dato, mens den latinske datoen føres i dette feltet. 

 Kjente dager med fast dato, for eksempel Nyttårsdag (01.01), 1. juledag 
(25.12), St. Hansdag (24.06) osv. skal registreres med numerisk dato i 
feltet Dato, og registreres her som tekst. 

 I de tilfeller der kirkeår og verdslig år er forskjellig (se over), skal tekstlige 
datoer registreres med blankt tegn (mellomrom) og årstallet etter, som ” 
Dom. 3 a Trinitatis 1756”. 

 Overstrøket, numerisk dato registreres i dette feltet som ”%03.12%”. 

 Ofte er både tekstlig og numerisk dato innført i kirkeboken av presten. I 
noen tilfeller kan det forekomme at tekstlig dato, som ”Dom. 3 a 
Trinitatis” ikke har blitt gitt riktig numerisk dato. Datoene skal likevel 
registreres i de aktuelle feltene slik de er innført i kirkeboken. 

Lenker til kalendere på nett: 

http://rmadsen.dk/kal/ 

http://www.saack.dk/skaevehelligdage.htm 

http://dinslekt.no/helligdager.php 

Sogn/kirke Navnet på sognet eller kirken der handlingen 1) ble innført i kirkeboken eller 2) 
der handlingen ble foretatt.  
I tillegg kan også kretsnavn registreres her. 

 Skal bare registreres hvis opplysningen(e) er eksplisitt gitt i kilden. 

 Dette samsvarer som regel med det sognet der hovedpersonene bodde, 
men ikke alltid. Det kunne skje at mange reiste bort da de giftet seg, eller 
de lot barnet døpe i et annet sogn enn der de hørte hjemme. 

 Hvis for eksempel en dåp eller vielse ble holdt i hjemmet, skal ikke dette 
registreres i dette feltet. 

Dette feltet er ikke ment som en del av en kildehenvisning, siden det kan gi 
tilleggsopplysninger om steder/sogn som ofte ligger utenfor utenfor kirkebokens 
prestegjeld/sogn. 

Merknader 
(alternativ 1) 
 

Alle typer merknader, enten det er merknader fra kirkebokens merknadsrubrikk, 
merknader som står andre steder på siden eller registrators egne merknader, kan 
registreres i dette feltet. 

http://rmadsen.dk/kal/
http://www.saack.dk/skaevehelligdage.htm
http://dinslekt.no/helligdager.php
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uten feltet 
Personmerknad 
 
 
Del av 
løsning 1 og 2 
i høringsbrev 

 Merknader som hører til på personnivå, kan i enkelte tilfeller registreres 
kortfattet i feltet Stilling/stand (se der), mens det kan suppleres med hele 
setninger her og innledes eventuelt av henvisning til hvilke personer i 
handlingen de gjelder. 

 Opplysninger om barnet er tvilling, trilling etc. skal registreres her. 
 
Det er kun opplysninger som er avgjørende for riktig tolkning av kilden som skal 
registreres, ikke tilleggsopplysninger hentet fra andre kilder eller egne kunnskaper 
om personene. 

 Registrators egne merknader innledes med ”E: ”. 

 Sitater fra kilden skal plasseres mellom doble anførselstegn. 

 Ikke bruk innledende tegn eller bokstaver til kirkebokens egne merknader. 

 Hvis en innførsel i kirkeboken er overstrøket, skal dette registreres her. 
Det er nødvendig at det sammensatte ordet overstrøket benyttes i denne 
sammenheng for å gjøre det mulig å søke fram slike poster maskinelt. I 
tillegg kan registrator også bruke andre tilsvarende ord. 

 Registrator kan ikke sette inn egne merknader i andre felt enn 
merknadsfeltet. Registrator kan selv velge hvilken målform han eller hun 
vil benytte til egne merknader. 

Merknader 
(alternativ 2) 
 
med feltet 
Personmerknad 
 
Del av 
løsning 3 
I høringsbrev 

Alle typer merknader, enten det er merknader fra kirkebokens merknadsrubrikk, 
merknader som står andre steder på siden og som ikke kan knyttes direkte til en 
person, eller registrators egne merknader, kan registreres i dette feltet. 

 Merknader som hører til på personnivå, skal registreres i feltet 
Personmerknad. 

 Opplysninger om barnet er tvilling, trilling etc. skal registreres her. 
 
Det er kun opplysninger som er avgjørende for riktig tolkning av kilden som skal 
registreres, ikke tilleggsopplysninger hentet fra andre kilder eller egne kunnskaper 
om personene. 

 Registrators egne merknader innledes med ”E: ”. 

 Sitater fra kilden skal plasseres mellom doble anførselstegn. 

 Ikke bruk innledende tegn eller bokstaver til kirkebokens egne merknader. 

 Hvis en innførsel i kirkeboken er overstrøket, skal dette registreres her. 
Det er nødvendig at det sammensatte ordet overstrøket benyttes i denne 
sammenheng for å gjøre det mulig å søke fram slike poster maskinelt. I 
tillegg kan registrator også bruke andre tilsvarende ord. 

 Registrator kan ikke sette inn egne merknader i andre felt enn 
merknadsfeltet. Registrator kan selv velge hvilken målform han eller hun 
vil benytte til egne merknader. 

 

 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilleggsopplysningar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klammeparentesar,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klammeparentesar,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=m%C3%A5lform
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilleggsopplysningar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klammeparentesar,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klammeparentesar,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=m%C3%A5lform
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3.2 Felles felt i bruk på personnivå (* = valgfrie felt) 

Rolle  Rollen beskriver hvilken rolle eller funksjon personen hadde i handlingen. De 
tillatte rollene i den enkelte handling blir beskrevet under hver listetype. Valgfrie 
roller er markert med ”*”. 

 Ved registrering utenfor dedikerte transkriberingsprogrammer, skal 
feltoverskriften kun være ”Rolle” mens det i dette feltet for hver 
personpost skal registreres en rollebetegnelse med samme skrivemåte 
som de som er listet opp under hver listetype (i høyre kolonne). 

 Merk at rollebetegnelsene skal registreres med liten forbokstav. 

Stilling/stand 
(alternativ 1) 
 
uten feltet 
Personmerknad 
 
evnt med feltet 
Bostedskontekst 
 
 
Del av 
løsning 1 og 2 
i høringsbrev 
 
 
 

Opplysninger om yrke/stilling, familiestilling og sivilstand samt merknader på 
personnivå. 

 I navn der yrkesbetegnelse forekommer, som ”Jørgen Anderssøn 
Glasmester” eller ”Hans Muurmester” skal yrkestittelen registreres som en 
del av etternavnet og gjentas under stilling (uten blankt tegn foran). 

 Feltet kan også benyttes til å spesifisere rollen ”annan”, for eksempel 
”morsøster” eller ”bestefar”. 

 Opplysninger om barnet er ”tvilling”, ”trilling” og lignende. 

 Opplysninger om den enkelte person som ikke passer inn i andre felt som 
”dødtfødt”, ”dødtfødt pikebarn” og lignende, ”blind”, ”krøpling”, ”svensk”, 
”født i Sverige” og ”Opvokst paa Jylland”. 

 Opplysninger om stedstilknytning kan også registreres her (se Bosted). 

 Lengre anmerkninger om personer skal likevel registreres i feltet Merknad 
på handlingsnivået. Se ellers eksempler under hver listetype. 

 Flere opplysninger i dette feltet atskilles med et komma og blankt tegn 
(mellomrom). 

Stilling/stand 
(alternativ 2) 
 
med feltet 
Personmerknad 
 
 
Del av 
løsning 3 
i høringsbrev 

Opplysninger om yrke/stilling, familiestilling og sivilstand. Merknader på 
personnivå registreres i feltet Personmerknad. 
 

 I navn der yrkesbetegnelse forekommer, som ”Jørgen Anderssøn 
Glasmester” eller ”Hans Muurmester” skal yrkestittelen registreres som en 
del av etternavnet og gjentas under stilling (uten blankt tegn foran). 

 Opplysninger om barnet er ”tvilling”, ”trilling” og lignende. 

 Flere opplysninger i dette feltet atskilles med et komma og blankt tegn 
(mellomrom). 

Fornavn  Kun fornavn og eventuelle mellomnavn skal registreres her. 

 Hvis fornavnsfeltet er tomt for hovedpersonen(e) i handlingen (dåpsbarn, 
ektefeller og lignende), skal det alltid fylles ut med ”!!”. Dette er ikke 
nødvendig for foreldre, faddere og lignende. 

 Hvis navnet inneholder initialer, som ”J.T.” eller ”Hans O.”, skal fornavn og 
initialer alltid registreres som fornavn. Dette er uavhengig av om 
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registrator vet om forkortelsen står for ”Hans Olaf” eller ”Hans Olsen”. 
Står det derimot eksempelvis ”O.sen” eller ”K.d”, skal dette registreres 
som etternavn. 

 Ved tilnavn som eksempelvis ”Sidsel-Arne fra Levelde” vil det som oftest av 
konteksten gå fram om dette er Arne, sønn av Sidsel eller om det er Sissel, 
kona til Arne. I første tilfelle registreres ”Arne” som fornavn og i det andre 
”Sidsel”. ”Sidsel-Arne” skal registreres i feltet Stilling/stand [ved alt. 1] eller 
Personmerknad, og ”Levelde” registreres under Bosted. 

Hvis det ikke går klart fram hva navnet til hovedpersonen er, registreres 
”!!” i dette feltet og ”Sidsel-Arne” i feltet Stilling/stand [ved alt. 1] eller 
Personmerknad. 

Etternavn 
(alternativ 1) 
 
hvis Bosted, 
(alternativ 1) 
 
 
Del av 
løsning 1 
i høringsbrev 
 
 
 
 
 
 

 

Skal kun inneholde patronymikon/farsnavn og/eller slektsnavn. Farsnavn skal ikke 
forkortes, men skrives slik de står. 

Navn som ikke er velkjente og innarbeidede slektsnavn, skal konsekvent 
registreres under Bosted. 

 Det er de reelle forhold som skal være førende for registreringen, og ikke 
rubrikkoverskriften som skal avgjøre i hvilke felt navnene skal registreres. 
Selv om rubrikken kun har overskriften ”Navn”, kan det likevel inneholde 
et bostedsnavn.  

 Selv ikke med lokalkunnskap er det enkelt å avgjøre om et gårdsnavn eller 
plassnavn også ble brukt som et fast etternavn eller kun som en samtidig 
adresse. Det kan dukke opp plassnavn som kun eksisterte en kort tid, eller 
at personen var utenbygds fra.  

 I navn der yrkesbetegnelse forekommer, som ”Jørgen Anderssøn 
Glasmester” eller ”Hans Muurmester” skal yrkestittelen registreres som en 
del av etternavnet og gjentas under Stilling/stand (uten blankt tegn foran). 

Etternavn 
(alternativ 2) 
 
hvis Bosted, 
(alternativ 2) 
 
 
Del av 
løsning 2 og 3 
i høringsbrev 

Skal kun inneholde patronymikon/farsnavn og/eller slektsnavn. Farsnavn skal ikke 
forkortes, men skrives slik de står. 

Navn som ikke er velkjente og innarbeidede slektsnavn, skal konsekvent 
registreres i feltet Bosted. 

 Det er de reelle forhold som skal være førende for registreringen, og ikke 
rubrikkoverskriften som skal avgjøre i hvilke felt navnene skal registreres. 
Selv om rubrikken kun har overskriften ”Navn”, kan det likevel inneholde 
et bostedsnavn.  

 Selv ikke med lokalkunnskap er det enkelt å avgjøre om et gårdsnavn eller 
plassnavn også ble brukt som et fast etternavn eller kun som en samtidig 
adresse. Det kan dukke opp plassnavn som kun eksisterte en kort tid, eller 
at personen var utenbygds fra.  

 I navn der yrkesbetegnelse forekommer, som ”Jørgen Anderssøn 
Glasmester” eller ”Hans Muurmester” skal yrkestittelen registreres som en 
del av etternavnet og gjentas under Stilling/stand (uten blankt tegn foran). 

Eneste unntak der stedsnavn skal registreres som etternavn, er tilfeller der to 
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stedsnavn knyttes til samme person, men der kun ett av dem klart står fram som 
bostedsnavn. Det kan være tilfeller som ”Ole Pedersen Bøe, boer fortiiden paa 
Nes”, der ”Bøe” registreres i feltet Etternavn, mens ”Nes” skal stå i feltet Bosted 
(alternativ 2). 

Bosted 
(alternativ 1) 
 
uten feltet 
Bostedskontekst 
eller 
Personmerknad 
 
 
Del av 
løsning 1 
i høringsbrev 

Skal inneholde alle bostedsnavn (også adresser i byene eller andre tettsteder) 
som ikke kan identifiseres som sikre slektsnavn. 
 
Stedsnavn skal alltid føres som bosted fram til inndelingen i kirkeboka klart skiller 
etternavn og bosted (senest fra kirkeboksskjema i 1877). 
 

 Bostedsnavn som er ført for ektefeller eller pårørende (far og/eller mor) 
kan kopieres til hovedpersonen hvis det mangler og det er åpenbart at 
personene tilhører samme bosted. Dette er særlig aktuelt ved dåp av 
ektefødt barn og for gravlagte, gifte kvinner. Bostedsnavnet skal i så fall 
etterfølges av ”*”. 

 I tilfeller der det er innført ”I Huus paa Bøe”, ”Opholder sig i Bergen hos sin 
Broder” eller ”For Tiden i Bergen”, skal setningen registreres i sin helhet i 
dette feltet. 

 I tilfeller som ”Ole Pedersen Bøe, boer fortiiden paa Nes” eller ”Pige Liv 
Arnesdtr Trilhuus, død i Levald”, skal henholdsvis ”Bøe, boer fortiiden paa 
Nes” og ”Trilhuus, død i Levald” registreres i feltet Bosted. 

 I tilfeller som ”Knud Guttormsen Nøstedochen fra Numedal” og ”Smed 
Breche af Arnadal Sogn”, skal henholdsvis ”Nøstedochen fra Numedal” og 
”Breche af Arnadal Sogn” registreres i feltet Bosted. Dette til tross for at 
registrator ikke nødvendigvis med sikkerhet vet om stedsnavnet direkte 
kan tilknyttes området/sognet eller ikke. 

 Hvis bostedsnavn mangler og det kun gis opplysning om hvilket område 
eller land en person er fra, altså som ”Døde under ophold i Christiania og 
er fra Romeriige”, ”fra Numedal” eller ”af Ringsaker”, skal også dette 
registreres i feltet Bosted. 

 Hvis det gis opplysning om fødested og som åpenbart ikke kan 
karakteriseres som bosted, som ”født i Sverige” og ”Opvokst paa Jylland”, 
skal disse opplysningene registreres i et annet og mer dekkende felt som 
Fødested, Flyttet fra eller i Stilling/stand (alt. 1) 

 I enkelte tilfeller kan stedsnavn utenfor prestegjeldet der handlingen 
foregikk være oppgitt, uten at det kan defineres som et bosted. Dette kan 
være ved opplysninger som ”Soldat død i Schlesvig” eller ”Døde paa 
Hovind under gjennomreise”. Denne type setning skal registreres i feltet 
Merknad (alt. 1) og bostedsfeltet skal stå tomt. 

 Stedsnavn kan også være tilført som tilnavn selv om personer ikke var 
bosatt der. Dette var ofte vanlig for bybefolkningen. For å holde personer 
med samme for- og farsnavn atskilt, kunne et stedsnavn, enten 
bostedsnavn eller områdenavn, bli tillagt personen. Dette geografiske 
tilnavnet skal likevel registreres som bosted hvis man ikke med sikkerhet 
vet at personen selv tok navnet i bruk som slektsnavn. 
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Bosted 
(alternativ 2) 
 
med feltet 
Bostedskontekst 
eller 
Personmerknad 
 
Del av 
løsning 2 og 3 
i høringsbrev 

Skal inneholde bostedsnavn (også adresser i byene eller andre tettsteder) som 
ikke kan identifiseres som sikre slektsnavn. 
 
Stedsnavn skal alltid føres som bosted fram til inndelingen i kirkeboka klart skiller 
etternavn og bosted (senest fra kirkeboksskjema i 1877). 
 
Det er kun stedsnavn som registreres i dette feltet – altså ikke hele setninger der 
stedsnavn står i en kontekst. Det er registrators tolkning av hva som er bosted 
eller hvis kun dødssted er oppført, som registreres. 
 
I de tilfeller der opplysning om bosted er en del av en lengre setning (kontekst), 
registreres hele setningen i feltet Bostedkontekst eller Personmerknad. 
 

 Bostedsnavn som er ført for ektefeller eller pårørende (far og/eller mor) 
kan kopieres til hovedpersonen hvis det mangler og det er åpenbart at 
personene tilhører samme bosted. Dette er særlig aktuelt ved dåp av 
ektefødt barn og for gravlagte, gifte kvinner. Bostedsnavnet skal i så fall 
etterfølges av ”*”. 

 I tilfeller der det er innført ”I Huus paa Bøe”, ”Opholder sig i Bergen hos sin 
Broder” eller ”For Tiden i Bergen”, skal stedsnavnet registreres som 
bosted. Hvis det skilles mellom bosted og stedet der personen døde, som 
”Døde paa Borgen, men boer paa Winsnes”, skal kun ”Winsnes” registreres 
som bosted, og resten registreres som merknad. 

 I tilfeller som ”Ole Pedersen Bøe, boer fortiiden paa Nes”, skal ”Nes” 
registreres som bosted. ”Bøe” regsitreres derimot i feltet Etternavn, mens 
hele setningen eller kun tillegget ”Boer fortiiden paa Nes” registreres som 
kontekst. 

 I tilfeller som ”Pige Liv Arnesdtr Trilhuus, død i Levald”, må ”Levald” 
derimot tolkes som dødsstedet, mens ”Trilhuus” var bostedet. Feltet 
Etternavn skal derfor stå tomt, og som kontekst registreres hele setningen 
eller kun tillegget ”Død i Levald”. 

 I tilfeller som ”Knud Guttormsen Nøstedochen fra Numedal” og ”Smed 
Breche af Arnadal Sogn”, skal henholdsvis ”Nøstedochen” og ”Breche” 
registreres som bosted, selv om bostedsnavnet er kjent å være 
utenbygdsfra. Som kontekst registreres ”fra Numedal” og ”af Arnadal 
Sogn”. Dette gjelder også for tilfeller som ”af Ringsaker”. 

 Hvis bostedsnavn mangler, det er uklart om personen var bosatt på stedet 
som oppgis eller det kun gis opplysning om hvilket område eller land en 
person er fra, altså i tilfeller som ”Døde under ophold i Christiania og er fra 
Romeriige” skal hele setningen registreres som Bostedskontekst, og 
bostedsfeltet stå tomt. 

 Hvis det gis opplysning om fødested og som åpenbart ikke kan 
karakteriseres som bosted, som ”født i Sverige” og ”Opvokst paa Jylland”, 
skal disse opplysningene registreres i et annet og mer dekkende felt som 
Fødested, Flyttet fra og Stilling/stand eller Personmerknad. 

 I enkelte tilfeller kan stedsnavn utenfor prestegjeldet der handlingen 
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foregikk være oppgitt, uten at det kan defineres som et bosted. Dette kan 
være ved opplysninger som ”Soldat død i Schlesvig” eller ”Døde paa 
Hovind under gjennomreise”. Denne setningen skal kun registreres som 
Bostedskontekst, og bostedsfeltet skal stå tomt. 

 Innledende preposisjoner som ”paa”, ”i”, ”udj”, ”ved”, ”af”, ”hos” og 
”under” skal utelates i dette feltet, men kan registreres sammen med 
bostedsnavnet som kontekst. ”Paa Berg”, ”i Huuset” og ”under Kjølstad” 
registreres kun som ”Berg”, ”Huuset” og ”Kjølstad” her. Derimot skal 
preposisjoner som geografisk plasserer et bostedsnavn selvfølgelig 
registreres her, som ”Horgen ved Vormen”, ”Hovin i Fenstad” og 
”Norderhaug under Ringstad”. 

 I tilfeller som ”hos klokeren Joen Hamre i hospitalet” og ”af det tyske 
fattighues”, skal kun ”Hospitalet” og ”Det tyske fattighues” registreres her. 
Hele setningen registreres som kontekst. Det gjelder også en setning som 
”till huse hos Sacharias Gundersen”. 

 Stedsnavn kan også være tilført som tilnavn selv om personer ikke var 
bosatt der. Dette var ofte vanlig for bybefolkningen. For å holde personer 
med samme for- og farsnavn atskilt, kunne et stedsnavn, enten 
bostedsnavn eller områdenavn, bli tillagt personen. Dette geografiske 
tilnavnet skal likevel registreres som bosted hvis man ikke med sikkerhet 
vet at personen selv tok navnet i bruk som slektsnavn. 

Bostedkontekst 
 
Hvis Bosted 
(alternativ 2) 
 
uten feltet 
Personmerknad 
 
Del av 
løsning 2 
i høringsbrev 

Dette feltet skal kun fylles ut hvis opplysning om bosted omfatter en setning, og 
mer enn bare et stedsnavn – altså bostedsopplysningen satt i en kontekst. 
 
I tillegg til at hele setningen registreres i dette feltet, skal selve bostedsnavnet 
registreres alene i feltet Bosted (alternativ 2). 
 
Eksempler på setninger som registreres her: 

 ”I Huus paa Bøe” 

 ”Opholder sig i Bergen hos sin Broder” 

 ”Døde under ophold i Christiania og er fra Romeriige” 

 ”fra Numedal” 

 ”af Ringsaker” 

 ”Soldat død i Schlesvig” 

 ”Døde paa Hovind under gjennomreise” 

 ”hos klokeren Joen Hamre i hospitalet” 

 ”af det tyske fattighues” 

Personmerknad 
 
Hvis Bosted, 
(alternativ 2) 
 
uten feltet 
Bostedskontekst 
 
 

I dette feltet registreres tilleggsopplysninger knyttet til den enkelte person. Dette 
gjelder både opplysninger som direkte kommer fram i kilden, og registrators egne 
kommentarer. 
 
Eksempler på personmerknader: 

 ”Personen er overstrøket”. 

 ”Dødfødt”, ”Dødfødt pikebarn” og lignende. 

 Ved tilnavn som eksempelvis ”Sidsel-Arne fra Levelde” skal ”Sidsel-Arne” 
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Del av 
løsning 3 
i høringsbrev 

registreres her (se Fornavn). 

 Opplysninger om en person som ikke passer inn i andre felt (som ”blind”, 
”krøpling”, ”svensk”). 

 I de tilfeller der opplysning om bosted er en del av en lengre setning 
(kontekst), registreres hele setningen i dette feltet: 

 ”I Huus paa Bøe” 

 ”Opholder sig i Bergen hos sin Broder” 

 ”Døde under ophold i Christiania og er fra Romeriige” 

 ”fra Numedal” 

 ”af Ringsaker” 

 ”Soldat død i Schlesvig” 

 ”Døde paa Hovind under gjennomreise” 

 Hvis det ikke er andre passende felt, skal også denne typen av 
opplysninger registreres her: 

 ”født i Sverige” 

 ”Opvokst paa Jylland” 

 ”Soldat død i Schlesvig” 

 ”Døde paa Hovind under gjennomreise” 

 ”Personen er oppført med feil kjønn”. 

 ”Alderen er feilaktig oppgitt til 9 aar, men skal være 39 Aar”. 

 ”Fadderen [NN] er oppført å være fra Nittedal”. 

Kjønn Kjønn trenger kun å registreres for personer der det ikke går fram av 
rollebetegnelsen. Hankjønn registreres som ”m” og hunkjønn som ”k”. 

 Dersom det ikke er mulig å fastslå kjønnet, skal dette markeres med ”!!”. 

 Dersom kjønnet utvilsomt er innført feil i kirkeboken, skal dette korrigeres 
av registrator med riktig verdi. I tillegg skal det registreres i feltet Merknad 
eller Personmerknad at feil kjønn er oppgitt. 

Alder Skal bare registreres hvis den er ført i kirkeboken. Alder skal med andre ord ikke 
konstrueres hvis kun fødselsåret er oppgitt. 
 
Registrert alder benyttes til maskinelt å beregne fødselsår hvis det ikke er oppgitt. 
Alder i dette feltet må derfor registreres i et fastsatt format hvis beregning skal 
kunne utføres. Siden ordene ”år”, ”måned”, ”uker” og ”timer” ofte er skrevet og 
forkortet på forskjellig vis i kirkebøkene, må de standardiseres ved registrering. 
Opprinnelig skrivemåte kan eventuelt registreres i feltet Merknad eller 
Personmerknad.  

 Registreres med forkortelser slik at år forkortes med ”å”, måneder med 
”m”, uker med ”u”, dager med ”d” og timer med ”t” med blankt tegn 
(mellomrom) mellom tall og forkortelser, eksempelvis ”12 å 4 m 4 u 3 d”. 

 Ved bruk av brøker, skal det være mellomrom mellom heltall og brøk. 
Brøker skrives som tre tegn på formen ”x/y”, og må ikke konverteres til 
symbol. 

 Hvis alderen kun er oppgitt i år, som ”25 aar” eller 68 1/2 år”, kan dette 
registreres kun som: ”25” og ”68 1/2”. 
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 Betegnelser som ”gammel”, ”gl:” og lignende både før og etter alderen 
utelates i dette feltet. 

 Tallord som ”en” og ”tretten” skal registreres med tall som ”1” og ”13”, og 
”et halvt aar” som ”1/2 aar” eller kun ”1/2”. 

 Tall som ”8te” og ”20de” registreres som ”8” og ”20”. 

 Hvis alder er oppgitt som ”dødfødt”, ”Strax død”, ”Nogle timer”, ”et par 
timer” og lignende betegnelser som ikke angir et bestemt antall, skal ingen 
verdi registreres i aldersfeltet. Hele betegnelsen registreres i feltet 
Merknad eller Personmerknad. 

 Ulike typer innledende tekst før alder og bindeord utelates her, men 
registreres eventuelt i feltet Merknad eller Personmerknad hvis ønskelig. 
Dette kan være tekst som: 

 ”udj/i hans/hendes alders 77 Aar” > 77 

 ”udj/i sin/sitt alders …” 

 ”noen og 60 år” > 60 

 ”henved 80 Aar” > 80 

 ”over 70 Aar” > 70 

 ”omtrent/ca 50 aar” > 50 

 ”ungefær 36 Aar” > 36 

 ”gammel 1 aar 2 uger” > 1 å 2 u 

 ”anno/ao ætatis …” og ”ætat …” 

 ”i sit 9. aar” og ”i 96 A.” > 9 og 96 

 ”3 og 1/2 Aar” > 3 1/2 

 Alder angitt som et aldersspenn, som ”40-50 Aar omtrent”, ”Mellum 60-70 
Aar” og lignende, skal registreres med den lavest angitte alderen, i disse 
tilfellene henholdsvis ”40” og ”60”. 

 Hvis alder er utydelig og tolkning står mellom to tall, skal det laveste 
registreres, som for eksempel ved ”62@52 Aar gammel” skal bare ”52” 
registreres her, og hele teksten registreres i feltet Merknad eller 
Personmerknad. 

 Usikkerhet (??) registreres én gang helt til slutt, og ikke etter det enkelte 
tall eller forkortelse. 

 Hvis tallfestet alder mangler helt, som ”Af uviss alder” og lignende, 
registreres dette som ”!!”, mens setningen registreres i feltet Merknad 
eller Personmerknad. 

Fødested Registreres slik det står i kirkeboken (også hele setninger). 

Fødselsdato Fødselsdatoen hvis oppgitt. Format: ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

Fødselsår Registreres hvis det er oppgitt. Fire tall. 
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3.3 Spesifikke felt for fødte og døpte 

Veiledning til registreringen 

I utgangspunktet skal dåpslistene kun inneholde barn som var levendefødte og som fikk et navn gitt ved 
dåpen. Avhengig av om presten også brukt løpenummer i dåpslistene, vil barn som gjennomgikk 
dåpsritualet også få sitt eget løpenummer og dåpsdato oppgitt. 

Enkelte barn som ble døpt, og da som oftest ved hjemmedåp, døde kort tid etter dåpen. Så lenge disse 
barna fikk et navn (og eventuelt et løpenummer og oppgitt dåpsdato), skal de registreres som døpte. 

Men det finnes også tilfeller der dødfødte eller barn som kun levde i kort tid uten å bli døpt, er innført i 
kirkeboken blant døpte, spesielt før kirkeboksskjemaene ble innført. Da vil navn og dåpsdatoen naturligvis 
mangle. Disse barna skal ikke registreres blant de døpte, men som dødfødte. Det skal med andre ord ikke 
opprettes poster over andre enn døpte i denne listetypen. 

Det samme gjelder også i de tilfellene der introduserte kvinner (med deres ektemenn) er innført blant de 
døpte i kirkeboken. Hvis de ikke kan knyttes til dåpen av et bestemt barn (se feltet Introduksjon under), 
skal disse kvinnene registreres under egen listetype (se 3.13 Introduserte kvinner). 

Hvis faddere er ført samlet for et tvillingpar (eller trillinger etc) og det ikke framgår hvilke som var faddere 
for hvilket av dåpsbarna, skal alle fadderne føres under første dåpsbarn. Henvisning til de felles fadderne 
gis i feltet Merknad på handlingsnivå for de andre dåpsbarna. 

 

De ulike skjemaene for føring av døpte i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990088.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050419030006.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051102060222.jpg&siz=big 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dåpsdato (n) Datoen barnet ble døpt. Registrér kun tall eller symboler – ikke tekst. 
Datoformatet skal være ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

 Dersom barnet var hjemmedøpt, skal datoen for handlingen registreres 
her. 

 Hvis dåpen ble registrert i ettertid (for eksempel ved utenbygds dåp), kan 
et tidligere år registreres sammen med datoen her (formatet ”mmddååå” 
eller ”dd.mm.åååå”). 

Dåpsdato (t)  

Stadfestet dato (n) Datoen hvis en hjemmedåp ble stadfestet i kirken. Kun tall. 

 Dersom det står for eksempel ”Død før hjemmedaapens stadfestelse”, skal 
denne opplysningen føres i feltet Merknad og ikke her. 

Stadfestet dato (t)  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990088.jpg&siz=big
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050419030006.jpg&siz=big
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051102060222.jpg&siz=big
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Dåpssted  Hvis dåpssted er oppgitt. 

 Skal kun benyttes til å registrere sted, altså ”Kirken”, ”Hjemme” eller 
andre alternative steder. 

 Opplysningen skal registreres slik den står i kilden. 

Introduksjon* Alle opplysninger (dato, navn på mora) som gjelder for introduksjonen av mora til 
barnet. 
Hvis introduksjonen ikke kan knyttes til posten for et bestemt dåpsbarn, skal disse 
opplysningene registreres under egen listetype (se 3.13 Introduserte kvinner). 

Ekte/uekte  Om barnet var født innenfor eller utenfor ekteskap. Registreres som ”e” for 
ektefødt og ”u” for uektefødt. 

 Hvis opplysningen i kirkeboken utvilsomt må være feil, registreres 
bokstaven med ”!!” bak. 

Melding* Feltet skal kun brukes for opplysninger i rubrikken ”Ved uægte Børn, af hvem 
Opgaven er skeet, enten Barnemoderen eller hvilket bekjendt og troværdigt 
Medlem af Menigheden” i skjema fra 1820. 

 Navnet på den som meldte dåpen kan i tillegg trekkes ut og registreres 
som egen person og rolle (dåpsmeldar). 

Sogn/kirke  

Rolle  barn, far, mor, fadder*, heimedøypar*, dåpsvitne*, dåpsmeldar* og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 
 
Registrering av faddere: 

 ”Ole Ols. Berg og Kone” gir to poster: en for ”Ole Ols. Berg” og andre post 
med tomme fornavns- og etternavnsfelt, ”Berg” i Bosted og ”Ole Ols. Bergs 
kone” i Stilling/stand. 

 ”Ole Ols. Bergs Kone” gir kun én post tilsvarende andre post over. 

 I tillegg registreres andre kjente opplysninger som blant annet kjønn. 

Merknader Her gis det henvisning til faddere i de tilfellene der tvillinger (eller trillinger etc) er 
innført med et felles sett faddere og alle fadderne derfor registreres kun hos 
første dåpsbarn. 

 Henvisningen registreres på denne måten: 
”Faddere: se tvilling/trilling [fornavn] [etternavn] [bosted]”. 

 I nyere tid er det opplyst hvor mange barn mora har født fra før og hvor 
mange av disse barna som lever. Disse opplysningene kan registreres i 
dette feltet. 

Personnivå 

Stilling/stand Ved dåp av tvillinger, trillinger og lignende skal dette registreres her for hvert av 
barna som ”Tvilling” og ”Trilling”. 
 
Tilleggsopplysninger om faddere registreres her (hvorfra, slektskap og lignende). 
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Fornavn For hovedpersonen, altså dåpsbarnet, må det markeres med ”!!” hvis fornavn 
mangler. 

Etternavn  

Kjønn  

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår Hvis det er oppgitt for andre personer i handlingen utover dåpsbarnet. 

Alder  

Viet Vielsesdato og/eller vielsesåret til foreldrene hvis det er innført i kirkeboken. 

 Disse opplysningene registreres for begge foreldrene. 

  

  

3.4 Spesifikke felt for konfirmerte 

De ulike skjemaene for føring av konfirmerte i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050826040800.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829010755.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051102060354.jpg&siz=big 

Handlingsnivå  

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Dato (t)  

Sogn/kirke I tillegg til navn på sogn/kirke der konfirmasjonen har foregått, kan det være 
innført hvilken skolekrets konfirmantene tilhørte. Denne informasjonen 
registreres i dette feltet med komma og blankt tegn (mellomrom) foran, som 
”Skedsmo, Skolen ved Skedsmo kirke” eller ”Skedsmo, Lørenskougens vestre 
Kreds”. 

Merknader Opplysninger om kristendomskunnskap skal kun registreres i feltet Karakter. 

Personnivå  

Rolle konfirmant, far, mor og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

 I skjema fra 1812 er overskriften til kolonne 3: ”Forældrenes eller 
Huusbondens, Pleieforældrenes Navn og Bopæl.” Hvis det ikke går klart 
fram at personene i denne rubrikken er far og/eller mor, benyttes rollen 
”annan”. 

Stilling/stand  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050826040800.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050829010755.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20051102060354.jpg&*siz=*big
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Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Registreres kun for konfirmanten og personer med rollen ”annan”. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

Døpt Dato, år og eventuelt sted for dåpen til konfirmanten hvis innført i handlingen. 

Karakter Alle opplysninger om konfirmantens kunnskap og flid som er innført i handlingen. 

Vaksinasjon* Alle opplysninger om vaksinasjon hvis innført i handlingen. 

  

  

3.5 Spesifikke felt for viede 

Veiledning til registreringen 

I de eldre kirkebøkene kan trolovelse og vielse av samme par være innført atskilt på forskjellige sider i 
kirkeboken, og under transkriberingen kan det være vanskelig å skulle registrere disse to i én og samme 
handlingspost, slik at de kan sees i sammenheng. I tillegg kan det være innført ulike og avvikende 
opplysninger i de to handlingene, der for eksempel navnet til brudgommen er helt ulikt, som ”Ole Larsen” 
eller ”Lars Olsen”, eller at presten ved trolovelsen har innført fornavn og farsnavn, mens kun fornavnet, 
men til gjengjeld bostedsnavnet, er oppgitt under vielsen. 

Ved slike ulikheter mellom trolovelse og vielse, skal dette løses ved å registrere trolovelse og vielse i 
samme fil men som to ulike poster. Ved registrering av trolovelse skal kun trolovelsesdatoen registreres 
med tilhørende opplysninger, og det samme for vielse der kun vielsesdatoen registreres. 

Hvis opplysningene fra trolovelsen og vielsen derimot er satt opp samlet eller skjematisk og oversiktlig på 
samme side, bør de registreres i én og samme post der begge datoer registreres sammen med de oppgitte 
opplysningene. 

Disse to framgangsmåtene skal følges også hvis føringen endrer seg i den samme kirkeboken. Forskjellen 
blir bare at handlingene blir innført som henholdsvis to eller én handlingspost(er). 

Hvis kun én av ektefellene er oppført med navn, skal det likevel opprettes en post for den andre ektefellen 
der kun fornavnsfeltet utfylles med ”!!”. 

 

De ulike skjemaene for føring av viede i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990230.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010408.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050705010210.jpg&siz=big 

Handlingsnivå  

Bildereferanse* Hvis trolovelse og vielse registreres i samme handlingspost, er det referansen til 
siden med vielsen som skal registreres her. 

Side  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050415990230.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050420010408.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050705010210.jpg&*siz=*big
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Løpenummer  

År  

Trolovet dato (n) Dato for trolovelse hvis den er innført i kirkeboken. Registrér kun tall eller 
symboler – ikke tekst. Datoformatet skal være ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

Trolovet dato (t)  

Viet dato (n) Dato for vielsen. 

Viet dato (t)  

Lysning* Dato for lysningene eller opplysninger om dispensasjon. 

 Komma og blankt tegn (mellomrom) brukes for å atskille datoene: ”28.07, 
04.08, 11.08”. 

 År skal kun registreres hvis det avviker fra feltet År. 

Vielsessted Stedet for vielsen hvis innført i handlingen. 

 Som regel kun oppgitt hvis vielsen ikke ble foretatt i sognets kirke. Dette 
kan for eksempel være at vielsen ble foretatt i hjemmet eller annet ønsket 
sted etter bevilling. 

Sogn/kirke  

Merknader  

Personnivå  

Rolle brudgom, brur, brudgommens far, bruras far, trulovar*, lysingsforlangar* og 
annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand  

Fornavn Hvis kun én av ektefellene er oppført med navn, skal det likevel opprettes en post 
for den andre ektefellen der kun fornavnsfeltet utfylles med ”!!”. 

Etternavn  

Kjønn Registreres kun for forloverne, den som har forlangt lysningen og rollen ”annan”. 

Bosted Bosted for bruden skal kun registreres hvis det er nevnt eksplisitt – skal altså ikke 
nødvendigvis følge brudgommens bosted. Ved tvilstilfeller kan samme bosted 
føres på begge. 

 I mange tilfeller vil også kun brudens bosted være oppgitt, der 
bostedsnavnet etter hennes navn kun gjelder henne og ikke begge. 

Fødested Opplysninger om dette er ført i kilden fra og med skjemaet fra 1820. 

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

Konfirmasjon* Konfirmasjonsdato for hver av ektefellene hvis innført i kirkeboken. 

Altergang* Sted og dato for siste altergang. Registreres som for eksempel ”Berg 15.09.1878”. 

Vaksinasjon* Alle opplysninger om vaksinasjon hvis innført i handlingen. 

Legitimasjon* Opplysninger som er innført i skjema fra 1820. 

Tidligere gift* Opplysninger knyttet til hver av ektefellene hvis det er innført i kirkeboken, 
skjema fra 1820 og 1877. 

Ekteskapsnummer Opplysninger i skjema fra 1877 hvis det er innført i kirkeboken. 
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3.6 Spesifikke felt for døde og begravde 

Veiledning til registreringen 

Dødfødte skal registreres blant de døde dersom de er innført blant de døde og følger nummereringen. 
Dette var vanlig i kirkebøker med skjemaer fra 1812. I kirkebøkene med skjemaer fra 1820, hvor dødfødte 
skulle føres i et eget skjema til høyre på samme side som de døde, har en del prester tatt de dødfødte med 
i nummerrekkefølgen blant de døde. I slike tilfeller bør de dødfødte registreres blant de døde. Med 
reskriptet fra 1877 kom en egen bolk for de dødfødte i kirkeboken. Les mer om registrering av dødfødte 
under kapittel 3.7. 

I kirkebøker før 1812, vil det variere hvilken dato presten har ført. Registreringen må følge prestens føring. 
Hvis overskriften eller omtale av handlingen lyder: 

 ”Døde” eller tilsvarende, skal datoen registreres i feltet Dødsdato. 

 ”Begravede” eller tilsvarende, skal datoen registreres i feltet Begravelsesdato. 

 ”Jordfæstede”, ”Gravfæstede” eller tilsvarende, skal datoen registreres i feltet Jordfestet dato. 

 ”Døde og Begravede” eller tilsvarende, og det er ført kun én dato, skal datoen registreres i feltet for 
Begravelsesdato, ved to datoer skal den eldste føres i felt Dødsdato og den nyeste i feltet 
Begravelsesdato. 

 ”Døde og Gravfæstede” eller ”Døde og Jordfæstede” eller tilsvarende og det er ført kun én dato, 
skal datoen registreres i feltet Jordfestet dato, ved to datoer skal den eldste føres i feltet Dødsdato 
og den nyeste i feltet Jordfestet dato. 

 ”Begravede og Jordfæstede”, ”Begravede og Gravfæstede” eller ”Gravfæstede og Jordfæstede” eller 
tilsvarende og det er ført kun én dato, skal datoen registreres i feltet Jordfestet dato, ved to datoer 
skal den eldste føres i feltet Begravelsesdato og den nyeste i feltet Jordfestet dato. 

 

De ulike skjemaene for føring av døde og begravde i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990180.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010452.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051102060456.jpg&siz=big 

Handlingsnivå  

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Begravelsesdato (n) Datoen for begravelsen. Registrér kun tall eller symboler – ikke tekst. 
Datoformatet skal være ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

Begravelsesdato (t)  

Jordfestet dato (n) Dato for jordfestelsen eller likpreken. 

Jordfestet dato (t)  

Melder* Den som har meldt dødsfallet. Kan også skilles ut som egen rolle. 

 Rubrikken Naar og af hvem Angivelsen er skeet i skjema fra 1820 for 
dødfødte skal registreres her dersom de dødfødte er nummererte blant de 
døde/begravde. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050415990180.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050420010452.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20051102060456.jpg&*siz=*big
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Sogn/kirke  

Merknader Opplysninger om den døde og de etterlatte skal føres her. Særlig eldre kirkebøker 
kan ha slik informasjon. 

Personnivå  

Rolle avdød, far, mor, ektefelle, meldar* og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand Hvis dødfødte er ført i nummerrekken blant døde, og dermed registreres under 
samme listetype, skal ”Dødfødt*”, ”Dødfødt pikebarn” eller andre benevnelser i 
kirkeboken registreres her. 

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Registreres for alle roller unntatt far og mor. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder Det er kun tall og forkortelser som skal registreres her. Andre innledende ord eller 
uttrykk som ofte forekommer for denne handlingen, skal registreres i feltet 
Merknad eller Personmerknad. 

 Betegnelser som ”dødfødt”, ”hjemmedøbt og strax død” og lignende 
registreres som ”0” i dette feltet. 

Dødsdato (n) Datoen da hovedpersonen døde. Format: ”ddmm” eller ”dd.mm”. 

Dødsår Registreres kun hvis det avviker fra det som er registrert i feltet År. Fire tall. 

Dødsårsak Årsak til dødsfallet hvis det er innført i kirkeboken. 

 Dette feltet blir gjennomgått av Digitalarkivet med tanke på medisinsk 
dødsårsak eller andre tilsvarende opplysninger som ikke er tillatt publisert 
for kilder etter 1900. Men alt som står i kilden skal registreres. 

Lege* Opplysninger om lege var tilkalt eller ikke. Som oftest innført kun ”ja” eller ”nei”. 

Meldt* Om dødsfallet var meldt til lensmann eller skifteretten. Som oftest innført kun 
”ja” eller ”nei”. 

 Må ikke forveksles med Melder på handlingsnivå. 

  

  

3.7 Spesifikke felt for dødfødte 

Veiledning til registreringen 

Når en registrerer dødfødte, er det prestens måte å føre de dødfødte på som skal avgjøre hvordan en skal 
registrere. Er de dødfødte tatt med i nummereringen blant de døde, må de registreres i samme datafil som 
de døde. Er de dødfødte ført for seg selv uten nummerering eller markert med null (”0”)i nummereringen 
blant de døde, skal en registrere de dødfødte i egen datafil. Alle barn som presten har ført blant de 
dødfødte skal altså registreres som dødfødte, selv om det går frem at de var i live ved fødselen. 

Frem til kirkebøker med skjemaer ble tatt i bruk, kunne de dødfødte føres på svært ulike måter. Her blir 
det opp til registrator å vurdere om de dødfødte skal registreres blant de døde eller for seg selv i en egen 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=nummerering
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
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datafil. Det som skal være avgjørende er om presten har tatt de dødfødte med i nummerrekkefølgen eller i 
statistikken over døde, eller om de ble holdt utenfor og ført for seg selv. 

I kirkebøkene som bygger på reskriptet fra 1812 er det ikke et eget skjema for dødfødte. Dødfødte skulle i 
stedet føres blant de døde, og skal også registreres på samme måte. Først med reskriptet av 1820 kom det 
skjemaer for dødfødte i kirkebøkene. Dette skjemaet sto på samme side som de døde, og vi ser at prestene 
har hatt svært ulik praksis for hvordan de har ført de dødfødte. En del prester førte de dødfødte med 
numre blant de døde, og trakk linjer bort til skjemaet for dødfødte hvor de førte opplysninger om blant 
annet barnets foreldre. Andre prester førte de dødfødte for seg, uten hensyn til nummereringen av de 
døde. 

Først med skjemaet av 1877 er det en egen avdeling i kirkeboken for de dødfødte, og fra da av kan vi regne 
med at de mange prestene hadde tilnærmet samme praksis når det gjaldt føring av dødfødte. De dødfødte 
skal da naturlig nok registreres for seg selv i en egen datafil. 

Dødfødte kan også i enkelte tilfeller være ført blant døpte – men da oftest levendefødte barn som døde 
etter kort tid før de ble født og uten at de ble faktisk ble døpt og fikk et navn. Disse barna skal også 
registreres under dødfødte. Hvis et barn ble gitt et løpenummer og/eller gitt et dåpsnavn, skal barnet 
imidlertid registreres blant de døpte. 

 

De ulike skjemaene for føring av dødfødte i kirkebøkene: 

1812: Ikke eget skjema for dødfødte 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010452.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051102060350.jpg&siz=big 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Begravelsesdato (n) Datoen for begravelsen hvis innført i kirkeboken (ofte som merknad). 

Begravelsesdato (t)  

Jordfestet dato (n) Dato for jordfestelsen eller likpreken hvis innført i kirkeboken (ofte som 
merknad). 

Jordfestet dato (t)  

Melder* Den som har meldt dødsfallet. Kan også skilles ut som egen rolle. 

 Rubrikken Naar og af hvem Angivelsen er skeet i skjema fra 1820 føres her 
hvis ikke de dødfødte er nummererte blant de døde/begravde. 

Sogn/kirke  

Merknader Anmerkninger om svangerskapet eller dødfødselen føres her. 

Ekte/uekte  Om barnet var født innenfor eller utenfor ekteskap. Registreres som ”e” for 
ektefødt og ”u” for uektefødt. 

Personnivå 

Rolle barn, far, mor, fødselshjelpar, meldar* og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=D%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%B8df%C3%B8dde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050420010452.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20051102060350.jpg&*siz=*big
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Fornavn Selv om barnets navn ikke er oppgitt, må farens og eventuelt moras navn 
registreres for handlingen hvis de er oppgitt i kirkeboken, som ”Jens Jensen 
bøxlingmands dødføde d.” og ”Ole Andersen husmand sin søn”. 

 Barnets fornavn registreres som ”!!”, og de andre personene i handlingen 
registreres med tilhørende rolle. 

Hvis ønskelig, kan hele setningen registreres i feltet Merknad eller 
Personmerknad. 

Etternavn  

Kjønn Registreres kun for barnet, fødselshjelper, eventuell melder og rollen ”annan”.  

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder Det er kun tall og forkortelser som skal registreres her. Andre innledende ord eller 
uttrykk som ofte forekommer for denne handlingen, skal registreres i feltet 
Merknad eller Personmerknad. 

 Betegnelser som ”dødfødt”, ”strax død” og lignende registreres ikke i 
dette feltet. Det skal stå tomt, mens betegnelsene registreres i 
Stilling/stand eller Personmerknad. 

  

  

3.8 Spesifikke felt for vaksinerte 

De ulike skjemaene for føring av vaksinerte i kirkebøkene: 
 
1812: Mangler. 
Trykte skjemaer innført i 1819. 
1820: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1900&uid=ny&idx_side=-21 
1877: Ikke eget skjema for vaksinerte. 

Handlingsnivå  

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n) Dato for vaksinasjonen. Må ikke forveksles med attestdato. 

Attestdato Opplysninger fra rubrikken Attestens Datum. 

Sogn Navnet på sognet hvis det er innført i kirkeboken eller dersom kirkeboken kun 
omfatter ett sogn. 

Merknader  

Personnivå  

Rolle vaksinert, far, mor, vaksinatør* og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*kb_r*ead?*idx_k*ildeid=1900&*uid=ny&*idx_side=-21
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Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Registreres kun for den vaksinerte, eventuelt vaksinatøren og rollen ”annan”. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

  

  

3.9 Spesifikke felt for innflyttede 

Veiledning til registreringen 

Innflyttede som er ført med samme løpenummer, skal registreres i samme handling. Det samme bør 
personer som tydelig flyttet i lag som familie, selv om de er innført i kirkeboken med ulike løpenumre. Ulikt 
de fleste andre handlingene i Kyrre, vil denne handlingen kunne ha flere hovedpersoner. 

De ulike skjemaene for føring av innflyttede i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990301.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010504.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050208020528.jpg&siz=big  

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer Løpenummer slik det er innført i kirkeboken. Hvis flere personer med ulikt 
nummer flyttet sammen, skal dette registreres som ”8, 9, 10, 11” eller ”8-11”, og 
rollen innflyttar skal repeteres for disse personene slik at de kommer i samme 
handling. 

År Året da meldingen om innflytting ble innført i kirkeboken. 

Dato (n) Datoen da den faktiske innflyttingen skjedde, eller datoen for attesten eller 
innføringen i kirkeboken. 

 Innflyttingen har ofte skjedd tidligere enn det året handlingen ble innført i 
kirkeboken. Da skal også året tas med i datoen hvis det er kjent. 

 Hvis dato er ukjent, men året kjent, skal dette registreres som for 
eksempel ”1816”. 

 Mangler opplysning om dato og år helt, skal feltet stå tomt. 

 Ellers følges retningslinjer for datoformat. 

Flyttet fra Opplysning om hvor innflytter(ne) var fra. 

Flyttet til Opplysning om hvor innflytter(ne) bosatte seg. 

Sogn  

Merknader  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hovudpersonar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050415990301.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050420010504.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050208020528.jpg&*siz=*big
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Personnivå 

Rolle innflyttar. 

Stilling/stand Hvis en stillingsbetegnelse gjelder flere personer, skal den gjentas for hver enkelt 
person. 

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn  

Fødested Her registreres opplysning om fødested hvis det framkommer av innførselen i 
kirkeboken. 

 Setningen ”Innflyttet fra Christiania, hvor han har bodd siden han ble 
født”, kan i sin helhet registreres i feltet Flyttet fra, og ”Christiania” kan i 
tillegg registreres i dette feltet. 

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

Formål Grunnen for flyttingen. Kan registreres som et utdrag av en mer omfattende 
setning i kirkeboken. 

Attester* Her registreres opplysninger fra medbrakte attester som er innført i handlingen. 
Opplysninger som kan registreres i andre felt, bør skilles ut.  

  

  

3.10 Spesifikke felt for utflyttede 

Veiledning til registreringen 

Se tekst under 3.9 Innflyttede. 

De ulike skjemaene for føring av utflyttede i kirkebøkene: 

1812: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050415990279.jpg&siz=big 

1820: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010504.jpg&siz=big 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050208020531.jpg&siz=big 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer Løpenummer slik det er innført i kirkeboken. Hvis flere personer med ulikt 
nummer flyttet sammen, skal dette registreres som ”8, 9, 10, 11” eller ”8-11”, og 
rollen utflyttar skal repeteres for disse personene slik at de kommer i samme 
handling. 

År Året da meldingen om utflytting ble innført i kirkeboken. 

Dato (n) Datoen da den faktiske utflyttingen skjedde, eller datoen for attesten eller 
innføringen i kirkeboken. 

 Innflyttingen har ofte skjedd tidligere enn det året handlingen ble innført i 
kirkeboken. Da skal også året tas med i datoen hvis det er kjent. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=utflytta
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050415990279.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050420010504.jpg&*siz=*big
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20050208020531.jpg&*siz=*big
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 Hvis dato er ukjent, men året kjent, skal dette registreres som for 
eksempel ”1816”. 

 Mangler opplysning om dato og år helt, skal feltet stå tomt. 

 Ellers følges retningslinjer for datoformat. 

Bosted (tidl.) Bostedet i det prestegjeldet utflytteren flyttet fra. 

Flyttet til Opplysning om hvor utflytter(ne) bosatte seg. 

Sogn  

Merknader  

Personnivå 

Rolle utflyttar. 

Stilling/stand Hvis en stillingsbetegnelse gjelder flere personer, skal den gjentas for hver enkelt 
person. 

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn  

Fødested Her registreres opplysning om fødested hvis det framkommer av innførselen i 
kirkeboken. 

 Opplysningen ”Reist til Christiania, hvor han ble født”, kan i sin helhet 
registreres i feltet Flyttet til, og ”Christiania” kan i tillegg registreres i dette 
feltet. 

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

Formål Grunnen for flyttingen. Kan registreres som et utdrag av en mer omfattende 
setning i kirkeboken. 

 Opplysningen ”Kinservig for at tiene” kan skilles slik at ”Kinservig” 
registreres i feltet Flyttet til, mens ”for at tiene” registreres i feltet Formål. 

 Opplysningen ”Til Skjolds Præstegjeld i Christiansand Stift, hvor de have 
kjøbt Gaard” registreres kun i feltet Flyttet til. 

Attester* Her registreres opplysninger fra medbrakte attester som er innført i handlingen. 
Opplysninger som kan registreres i andre felt, bør skilles ut.  

  

  

3.11 Spesifikke felt for offentlige skriftemål (publice absolverede) 

Veiledning til registreringen 

Bare den personen som måtte skrifte skal registreres som egen rolle (synder). Står det for eksempel ”Kari 
Olsdtr Berge for leiermål med Ole Pedersen Haug”, så er det bare Kari Olsdtr Berge som skal registreres 
med rollen syndar, mens Ole Pedersen Haug registreres med rollen annan. I tillegg skal ”for leiermål med 
Ole Pedersen Haug” registreres i feltet Årsak. 

Står det derimot ”Kari Olsdtr Berge og Ole Olsen Haug for leiermål med hinanden”, og det på denne måten 



Kapittel 3: Registreringsinstruks           
 

37 

kommer frem at begge måtte skrifte, skal begge registreres med rollen syndar. Handlingen får således to 
hovedpersoner (syndere). I dette tilfellet skal en i feltet Årsak registrere ”For leiermål med hinanden”. 

De ulike skjemaene for føring av offentlige skriftemål i kirkebøkene. 

Ingen trykte skjemaer. 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Dato (t)  

Årsak Grunnen til at personen måtte skrifte. 

Sogn/kirke  

Merknader  

Personnivå 

Rolle syndar og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand Hvis en stillingsbetegnelse gjelder flere personer, skal den gjentas for hver enkelt 
person. 

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn  

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

  

  

3.12 Spesifikke felt for kommunikanter, betjening og beretning 

Veiledning til registreringen 

I kirkebøkene er kommunikantene ført på mange ulike måter. I de eldste kirkebøkene er de gjerne ført 
kronologisk innimellom de andre kirkelige handlingene, eller som egne lister i kirkebøkene. Senere ble det 
vanlig med egne kommunikantprotokoller. De personene som ble betjente eller berettet hjemme er noen 
ganger ført blant de døde og andre ganger sammen med kommunikantene. Feltene nedenfor skal brukes 
både til vanlige nattverdsgjester (kommunikanter) og de som mottok sakramentet hjemme. De som ble 
betjente eller berettet hjemme skal føres blant kommunikantene dersom de er innført slik i kirkeboken, i 
egne lister dersom de er ført for seg selv (bruk feltoppsettet for kommunikanter), eller sammen med døde 
og begravde dersom presten førte dem der. 

De personene som er ført sammen som kommunikanter med en eksplitt relasjon til hverandre, skal 
registreres i samme handling. For eksempel skal en innførsel som denne i kirkeboken: ”Ole Olsen Bø med 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kronologisk
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kommunikantprotokollar.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=feltoppsettet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=eksplitt
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Kone Marthe og to Sønner” registreres i én handling med fire kommunikanter. Denne handlingen kan 
således ha flere hovedpersoner (kommunikanter). 

De ulike skjemaene for føring av kommunikanter, betjening og beretning i kirkebøkene: 

Ingen trykte skjemaer. 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Dato (t)  

Sogn/kirke  

Merknader Opplysning om at personen er betjent eller berettet hjemme skal registreres her. 

Personnivå 

Rolle kommunikant. 

Stilling/stand  

Fornavn Kommunikanter som ikke nevnes ved navn, for eksempel som ”to Sønner”, 
registreres med ”!!” som fornavn. 

Etternavn Farsnavn konstrueres i tilfeller som ”Ole Olsen med to Sønner”, der sønnenes 
farsnavn blir ”Olsen*”. 

Kjønn  

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

  

  

3.13 Spesifikke felt for introduserte kvinner 1 

Veiledning til registreringen 

Feltoppsettet er ment for egne lister over introduserte, mens introduksjonene som er innført i forbindelse 
med dåp, skal registreres i et eget felt for Introduksjon i oppsettet for døpte (se 1.1). 

De ulike skjemaene for føring av introduserte kvinner i kirkebøkene: 

Ingen trykte skjemaer. 

                                                 
1
 Det finnes tilfeller der menn ble introdusert for menigheten hvis de var straffedømt og hjemvendt fra soning ved 

tukthus, slaveri eller fengselsanstalt. Ved slike tilfeller registreres mannen med rollen ”Introdusert”. Kjønn må registreres kun for 
menn.  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Marthe
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=S%C3%B8nner%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hovudpersonar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=betening
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=beretting
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Feltoppsettet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=d%C3%A5pslistene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
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Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Dato (t)  

Sogn/kirke  

Merknader  

Personnivå 

Roller introdusert, ektemann og annan*. 

 For rollen ”annan” kan feltet Stilling/stand benyttes til å presisere rollen. 

Stilling/stand  

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Registreres kun hvis den introduserte er mann og for rollen ”annan”. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

  

  

3.14 Spesifikke felt for innmeldte i statskirken 

De ulike skjemaene for føring av innmeldte i kirkebøkene: 

1812: Ikke skjemaer for innmeldte. 

1820: Ikke skjemaer for innmeldte. 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051103021488.jpg&siz=big 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Sogn  

Merknader  

Personnivå 

Rolle innmeld. 

Stilling/stand  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20051103021488.jpg&*siz=*big
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Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Skal registreres. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

Alder  

Døpt Alle opplysninger om tidligere dåp, tid og sted. 

Fra samfunn Registreres hvis personen tidligere har tilhørt et kirkesamfunn. 

Erklæring* Hvis dette registreres, skal det følge innførselen i kirkeboken. 

Ektefelle Hvilket kirkesamfunn ektefellen tilhører hvis personen er gift. 

Barn Opplysninger om antall barn under 15 år og religionsoppdragelse. 

  

  

3.15 Spesifikke felt for utmeldte av statskirken 

De ulike skjemaene for føring av utmeldte i kirkebøkene: 

1812: Ikke skjemaer for utmeldte. 

1820: Ikke skjemaer for utmeldte. 

1877: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051103021491.jpg&siz=big 

Handlingsnivå 

Bildereferanse*  

Side  

Løpenummer  

År  

Dato (n)  

Sogn  

Merknader  

Personnivå 

Rolle utmeld. 

Stilling/stand  

Fornavn  

Etternavn  

Kjønn Skal registreres. 

Bosted  

Fødested  

Fødselsdato  

Fødselsår  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=http://*www.*arkivverket.n%C3%A5/*URN:*NBN:n%C3%A5-a1450-*kb20051103021491.jpg&*siz=*big
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Alder  

Konfirmert Alle opplysninger om konfirmasjon (sted, dato etc) som er innført for handlingen. 

Nytt samfunn Kirkesamfunnet personen vil melde seg inn i. 

Ektefelle Hvilket kirkesamfunn ektefellen tilhører hvis personen er gift. 

Barn Opplysninger om antall barn under 15 år og religionsoppdragelse. 

 

3.16 Skjematisk oversikt over felt for de forskjellige listetyper 
(blått felt = obligatorisk hvis opplysning er tilgjengelig,  grønt felt med stjerne = frivillig felt) 
 

Handling Døpt Konf Viet Begr Dødf Vaks Innf Utf Publ.ab Komm Intr Innm Utm 

Feltnavn Handlingsnivå 

Bildereferanse * * * * * * * * * * * * * 
Side              
Løpenummer              
År              
Dato (n)              
Dato (t)              
Dåpsdato (n)              
Trolovet dato (n)              
Trolovet dato (t)              
Viet dato (n)              
Viet dato (t)              
Begravelsesdato 
(n) 

             

Begravelsesdato 
(t) 

             

Jordfestet dato 
(n) 

             

Jordfestet dato 
(t) 

             

Stadfestet (n)              

Stadfestet (t)              

Lysning *  *           

Dåpssted              
Vielsested              
Introduksjon              
Ekte/uekte              

Melding *             

Melder              
Bosted (tidl.)              
Flyttet fra              
Flyttet til              
Attestdato              
Årsak              
Sogn/kirke              
Merknader              
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 Personnivå 
Rolle              
Stilling/stand              
Fornavn              
Etternavn              
Kjønn              
Bosted              
Fødested              
Fødselsdato              
Fødselsår              
Alder              
Døpt              

Konfirmasjon   *           

Viet              

Altergang  * *           

Karakter              

Vaksinasjon   * *           

Legitimasjon   *           

Tidligere gifte   *           

Ekteksapsnr.              

Død dato              

Dødsår              

Dødsårsak              

Lege              

Meldt    *          

Formål              

Attester       * *      

Fra samfunn              

Nytt samfunn              

Erklæring            *  

Ektefelle              
Barn              

Handling Døpt Konf Viet Begr Dødf Vaks Innf Utf Publ.ab Komm Intr Innm Utm 
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4 Spesialsymboler til bruk under registrering 

Det vil være nødvendig med noen spesialsymboler for å markere spesielle tilfeller eller fenomener i 
kirkeboken. De symbolene som skal brukes i Kyrre, er følgende: 
  

Symbol Eksempel Forklaring 

* ”Gravlagt Peder Olsens Søn 
Mons” 

registreres som: 

”Mons Pedersen*” 

Skal benyttes etter et navn eller en annen 
opplysning som er konstruert av registrator ut fra 
konteksten. Ut fra eksemplet kan registrator 
konstruere farsnavnet Pedersen. Hvis det er flere 
navn som er konstruert, skal det settes stjerne 
etter hvert enkelt navn. 

?? Folchvard?? 
 
 
?? 
 
 
1??12  / 1??.12 
??409 / ??4.09 
 
 
 
 

Doble spørsmålstegn i slutten av et ord betyr at 
hele ordet er utydelig og tolkningen usikker. 
 
To spørsmålstegn alene i et tekstfelt betyr at 
ordet er uleselig. 
 
Doble spørsmålstegn kan også representere ett 
tall i dato som er uleselig. Disse eksemplene kan 
eksempelvis tilsvare 11.12 og 19.12 eller 14.09 og 
24.09.  
 
Hvis begge tall i en dag eller måned er uleselig, 
skal symbolene ”00” benyttes (se under). 
 
Hvis dato mangler fullstendig og burde vært det, 
skal ”!!” benyttes. 

00 0012 / 00.12 
1300 / 13.00 

Hvis en dato ikke er fullstendig med dag og 
måned på grunn av utydelig skrift eller andre 
mangler, vil doble nuller angi at verdi er ukjent. I 
første tilfelle er dag ukjent i desember måned, i 
andre tilfelle er måned ukjent mens dagen er 13. 
 
Hvis kun ett tall av to i datoen er utydelig i en dag 
eller måned, skal symbolene ”??” benyttes. 

!! Rasmas!! 
 
 
!! 
 

To utropstegn i slutten av et ord markerer at 
denne opplysningen opplagt må være feil. 
 
Skal også benyttes dersom en (forventet) 
opplysning mangler helt i originalkilden, men bare 
i felt som normalt skal fylles ut, for eksempel år 
og fornavn på hovedpersoner i handlingen 
(minimumskrav for identifisering).  

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=spesialteikn
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=spesialteikna
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrre,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=S%C3%B8n
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=konteksten.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=farsnamnet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=originalkjelda,
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%% Peder Jensen %Hansen% 
 
 
 
 
 
 
 
%1267% 
 
%% 

Skal benyttes til å markere at tekst er overstrøket 
i kirkeboken. Ett ord eller en setning som er 
overstrøket skal markeres med ”%” før og etter 
det som er strøket over. Den korrigerte 
opplysningen skal registreres rett foran det som 
er strøket over med ett mellomrom (blankt tegn) 
foran første ”%”. 
 
Hvis en hel innførsel er overstrøket i kirkeboken, 
skal opplysningene registreres, men ”%” skal ikke 
settes inn i hvert enkelt felt. I stedet settes ”%” 
foran og bak løpenummeret. I tillegg skal 
overstrykningen registreres som merknad i 
merknadsfeltet (se under E:). Hvis løpenummer 
mangler, registreres kun ”%%”. 

… …rist…e… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…rist…er?? 
 

Tre prikker (punktum) i begynnelsen, inne i eller 
på slutten av ordet brukes for å angi at ett eller 
flere tegn er ukjente, på grunn av avrevet 
side/blekkflekk eller at bokstavene er uleselige. 
I dette tilfellet kan eksemplet stå for Christoffer, 
Cristopher og Christopher, Cristofer og Kristofer 
eller også et farsnavn som Christophersen 
avhengig av kontekst. 
 
Hvis konteksten tilsier at navnet i dette tilfellet er 
”Christopher”, kan registrator bruke enkle ”!” for 
å foreslå tolkning av navnet (se nedenfor) – i 
dette tilfellet ”Christopher !...rist…er!”. 
 
Doble spørsmålstegn på slutten av eksemplet kan 
dessuten tilføres for å understreke usikkerheten 
ved tolkningen (og hjelpe korrekturlesingen). 

! Rasmus* !Rasmas! 
 
Mogens* !Mogems! 
 
Fredrik* !Fenrik! 
 
Larsen* !Larssønner! 
 
Christophersdatter* 
!Christophers Brn! 
 
Deres søn* !Deres datter! 

Hvis en opplysning opplagt må være feil eller ved 
behov for å rette opp en opplysning, kan dette 
markeres ved at ett eller flere ord markeres med 
utropstegn ”!” før og etter. 
 
Den foreslåtte korrigeringen skal registreres foran 
det som står i originalen med et mellomrom 
(blankt tegn) før første ”!”. I tillegg tilføres en ”*” 
bak ordet for å vise at opplysningen er konstruert. 
 
Dette er særskilt nyttig når fornavn opplagt er 
feilstavet, eller når en søskenflokk er gitt samme 
farskapsbetegnelse og personene skal registreres 
på individnivå. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
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@ Even@Sven Brukes som skilletegn mellom to alternative 
opplysninger dersom det ikke er mulig å avgjøre 
hvilken av de to som er den korrekte.  

E: 
og  
[ ] 

E : I kilden står det 
”Fenriksdatter” 
 
E: Posten er overstrøket i 
kirkeboken 
 
*I kilden står det ”Fenriksdatter”+  
 
[Posten er overstrøket i 
kirkeboken] 

Markerer at den følgende merknaden er lagd av 
registrator. Sitater fra kilden skal plasseres 
mellom doble anførselstegn. 
 
Hvis merknadsfeltet inneholder både prestens 
anmerkninger og registratorens egne 
kommentarer, kan en variasjon mellom ”E:” og ”* 
+” brukes for å skille disse fra hverandre. 

Tegn som ikke må benyttes under registrering 

Semikolon (;) 

mindre enn (<) og 

”&” 

må av datatekniske årsaker ikke benyttes under registrering. De som vil ha en nærmere forklaring på 
hvorfor, kan lese om dette under overskriften Formatalternativ 2: SDV (flat struktur) i kapittel 8, 
Datastruktur. I eldre kirkebøker ble semikolon ofte brukt i stedet for punktum. I slike tilfeller anbefaler vi at 
en registrerer punktum istedenfor semikolon.  
 
 
 

5 Kirkebøkene - historikk 

5.1 De eldste kirkebøkene 

Påbud om å føre kirkebøker 

Kirkebøker, også kalt ministerialbøker, er embetsbøker for hvert prestegjeld eller kirkeSogn der 
opplysninger over kirkelige handlinger blir ført. I deler av Europa finnes det kirkebøker helt tilbake til 1300-
eller 1400-tallet. I Norge er den eldste bevarte kirkeboka fra Andebu i Vestfold. Denne tar til i 1623. Det er 
ellers få kirkebøker i Norge som er fra før 1650. Bragernes 1634-, Tingvold 1645-, Trøgstad 1645-, Vår 
Frelsers Menighet i Oslo Kristiania 1648-, Heddal 1648- og Sauherad 1649- er de eneste. 

Sogneprestene hadde fra først av ikke noe pålegg om å føre kirkebøker, men ved et kongebrev av 17. mai 
1646 påla Christian IV prestene å føre lister over døpte med faddere og ”huor mange aarligen til sammen 
wies og døer”. Dette pålegget ble bare i liten grad fulgt opp. Senere bestemte et prostemøte for Bergen 
stift i 1668 at sogneprestene skulle føre kirkebok over døpte og viede, men bare noen få av prestegjeldene 
i Bergen stift har kirkebøker som begynner i 1668. I kirkeritualet fra 1685 var det generelle påbud om 
føring av dåpshandlingen. Navn på den døpte, foreldrene og fadderne skulle føres. I tillegg skulle presten 
føre de trolovede med trolovere (forlovere), og gravlagte i kirkeboken. Påbudet om å føre kirkebøker ble 
gjentatt i Norske Lov av 1687. Kirkeritualet og Norske Lov trådde i kraft høsten 1688, og heretter skulle alle 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=skiljeteikn
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=datatekniske
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=overskrifta
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Formatalternativ
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=SDV
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Datastruktur.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
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sogneprestene i Norge føre kirkebøker. I mange prestegjeld finnes det likevel kirkebøker først fra langt ut 
på 1700-tallet. Årsakene til dette er at en del bøker er gått tapt, men mange prester lot også være å følge 
påbudene om å føre kirkebøker. 

Retningslinjer for føring av kirkebøkene 

Det fantes altså påbud om å føre kirkebøker, men grundige instrukser for hvordan de skulle føres manglet. 
Det var derfor fremdeles mye opp til hver enkelt sogneprest å avgjøre hvordan dette skulle gjøres. En del 
prester har ført kirkebøkene kronologisk med ulike typer av kirkelige forretninger om hverandre. Andre 
delte kirkeboken inn etter type kirkelig handling der for eksempel dåp, vielse og gravferd ble ført hver for 
seg. Felles for de fleste eldste kirkebøkene er at det var de kirkelige handlingene, altså dåp og ikke fødsel, 
og gravferd istedenfor dødsfall, som ble ført.  

I 1732 sendte biskop Hersleb i Akershus ut et rundskriv hvor han gav regler for føring av kirkebøkene. Blant 
annet ville han at kirkeboken skulle deles i tre – én del for døpte, én for trolovede og én for gravlagte. Han 
skisserte også hvilke opplysninger som skulle føres for hver av de tre handlingene. Hersleb ville at det i 
tillegg skulle settes av noen sider for de som måtte stå offentlig skrifte, de ”publice absolverede”. Dette var 
i hovedsak kvinner som hadde fått barn utenfor ekteskap, men også andre som hadde kommet i konflikt 
med kirkens regler. 

5.2 Kirkebøker med trykte skjemaer 

Reskriptet fra 1812 

Til tross for mange forsøk på å få strammere retningslinjer for føring av kirkebøkene, var de likevel svært 
ulike og av svært varierende kvalitet. En strengere regulering var derfor nødvendig. 

1. desember 1812 kom et kongelig reskript med grundigere retningslinjer for føring av kirkebøkene. I følge 
reskriptet skulle prestene kjøpe kirkebøker med ferdig trykte skjemaer for hver av de kirkelige 
handlingene. På denne måten skulle prestene presses til å føre opplysningene slik reskriptet påla. 

Reskriptet fra 1812 påla klokkerne i hvert prestegjeld å lage duplikatkopier av kirkebøkene. Disse 
klokkerbøkene, som de ofte blir kalt, skulle ha flere funksjoner. Presten og klokkeren skulle sammenligne 
bøkene sine to ganger i året, for på den måten å kunne avdekke mulige feil eller mangler. Siden de to 
protokollene aldri skulle oppbevares under samme tak, skulle det lages en nøyaktig kopi i tilfelle arkivet 
skulle brenne eller gå tapt på annen måte. Mange steder sluttet en å føre klokkerbøker etter ganske få år, 
og det er først fra 1850-tallet at en kan vente å finne sammenhengende serier av klokkerbøker. 

Reskriptet fra 1812 er tilgjengelig på denne adressen: http://da2.uib.no/kyrre/1812.htm (må oppdateres) 

Reskriptet fra 1820 

Reskriptet av 1812 viste seg å ha klare mangler, og etter ønsker om en mer foremålstjenlig måte å føre 
kirkebøkene på, kom det 2. desember 1820 et nytt kongelig reskript om ”hvorledes Ministerial-Bøgerne i 
Kongeriget Norges samtlige Præstegjelde herefter bliver at indrette”. Kirkebøkene etter det nye reskriptet 
skulle kjøpes inn og tas i bruk så snart de gamle kirkebøkene var utskrevet. 

Endringene som ble innført med reskriptet fra 1820 var ikke særlig omfattende. Vaksinerte skulle heretter 
føres i eget skjema, og i tillegg ble det gjort en del mindre endringer i de andre skjemaene. Disse 
endringene vil bli nærmere forklarte senere. I tillegg til dette ble det også bestemt at alle residerende 
kapellaner skulle føre egne kirkebøker for sitt sogn, og at prestene skulle føre dagsregister over alle 
embetsforretninger. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=strammare
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=retningslinjer
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=regulering
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=retningslinjer
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=duplikatkopiar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8kene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkaren
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tallet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=klokkarb%C3%B8ker.
http://da2.uib.no/kyrre/1812.htm
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8rem%C3%A5lstenleg
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hvorledes
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Ministerial-*B%C3%B8gerne
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kongeriget
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=samtlige
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Pr%C3%A6stegjelde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=herefter
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=indrette%E2%80%9D.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=dagsregister
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=embetsforretningar.
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Reskriptet fra 1820 er tilgjengelig på denne adressen: http://da2.uib.no/kyrre/1820_001.htm (må 
oppdateres) 

Dissenterloven av 1845 

16. juli 1845 ble Dissenterloven sanksjonert av kongen. Med denne fikk innbyggerne i landet for første 
gang lov til å melde seg ut av det som nå fikk navnet Statskirken. Retten til å melde seg ut omfattet alle, 
også de som ikke ønsket å melde seg inn i et annet trossamfunn. Det hadde lenge vært personer som ikke 
hadde hørt til den offisielle religionen. Disse hadde blitt tolererte, men med Konventikkelplakaten av 1741 
hadde de ikke lov til å holde offentlig gudstjeneste. En del dispensasjoner hadde likevel vært gitt. 

Selv om dissenterne var utmeldt av statskirken, skulle prestene føre både fødsler, vigsler og dødsfall for 
dissenterne i kirkebøkene. Et skriv fra Kirkedepartementet 30. januar 1858 slo fast at føring av dissentere 
skulle skje samlet på et særskilt sted i kirkeboka. Prestene skulle også føre lister over de som meldte seg 
inn og ut av statskirken. Med kirkebokskjemaet fra 1877 kom dette med som egne skjemaer i kirkebøkene. 

Ordningen med at prestene skulle føre opplysninger om dissentere gikk gradvis bort, de fleste steder før 
1930. Bestemmelsene om at de skulle føres i kirkebøkene sto likevel ved lag helt frem til 1969. 

1877-resolusjonene 

Nye regler for kirkebokføring kom i en kongelig resolusjon av 13. juli 1877, fulgt opp av et sirkulære fra 
Kirkedepartementet 24. juli samme år. Resolusjonen medførte en del endringer i de ulike skjemaene fra 
1820. I tillegg ble skjemaet for vaksinerte fjernet fra kirkebøkene, mens skjemaer for innmeldte og 
utmeldte fra statskirken kom med. Resolusjonen påla også prestene å føre egne kirkebøker for hvert sogn i 
prestegjeldet. Fristen for å ta i bruk de nye kirkebøkene ble satt til 31. desember 1886. 

Resolusjonen fra 1877 kan leses på adressen: 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829010081.jpg&siz=full  
og  
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829010082.jpg&siz=full  
 

Skjemaene som brukes i dag er med en del mindre endringer de samme som ble innført med resolusjonen 
av 1877. I tillegg finnes det nå også nynorske versjoner av de ulike skjemaene. 

5.3 Generelt om kirkebøker 

Hvor pålitelige er kirkebøkene? 

Kirkebøkene er det nærmeste en kommer et folkeregister i eldre tid. De skulle omfatte hele befolkningen 
og inneholde opplysninger om fødsler og dødsfall, og om en del viktige hendelser i perioden imellom, som 
f.eks. konfirmasjoner og vielser. Likevel er kirkebøkene langt fra like pålitelige som dagens folkeregistre. 

Grovt regnet kan vi si at dess eldre kirkebøkene er, dess mindre kan vi stole på de opplysningene de gir. I 
tillegg vil informasjonen være mindre sikker dess eldre en person var når en handling ble foretatt, og slik vil 
opplysninger fra listene over døpte og konfirmerte være langt sikrere enn listene over døde. Dåpen vil 
f.eks. være førstehåndskilde til informasjon om fødselsåret, mens fødselsåret som ble oppgitt når en 
person døde, kan være flere år fra realiteten.  

Gravferdslistene er også de som er mest mangelfulle når det gjelder tallet på personer som ble ført i 
kirkeboka. Mange steder på landet var ikke sognepresten til stede under selve gravferden, men ble tilkalt 

http://da2.uib.no/kyrre/1820_001.htm
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Dissentarlova
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Statskyrkja.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Konventikkelplakaten
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=dissentarane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=statskyrkja,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=dissentarane
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrkjedepartementet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=dissentarar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=statskyrkja.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjebokskjemaet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=dissentarar
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=F%C3%B8resegnene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjebokf%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kirkedepartementet
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829010081.jpg&siz=full
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829010082.jpg&siz=full
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=nynorske
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8ker
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8rstehandskjelde
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Gravferdslistene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=gravferda,
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senere for å kaste jord på graven. Det var slett ikke alltid at en brydde seg med å kalle inn presten, og 
dermed ble dødsfallet gjerne ikke ført i kirkeboka. I en rekke kirkebøker, særlig fra 1700-tallet, kan vi regne 
med at under halvparten av dødsfallene er tatt med. Særlig ser vi at innførslene av døde barn er 
mangelfulle. 

Klausulering av kirkebøker 

Opplysningene i kirkebøkene er i utgangspunktet klausulerte for innsyn i 60 år. Det vil likevel være lister fra 
kirkebøker som ikke kan vises på internett selv om disse er eldre enn 60 år. På nettsidene vil vi ha 
oppdatert informasjon om hva som kan vises på internett pr dags dato 
http://www.arkivverket.no/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Kirkeboeker  

Det er ulik praksis for visning av skannede kirkebøker og transkriberte kirkebøker. Det er strengere klausul 
på opplysninger som er søkbare slik det transkriberte materialet vil være. Som en hovedregel vil det være 
100 års sperrefrist på transkriberte data, med noen unntak for vigsel- og begravelseslister. Det skannede 
materialet har 80 års sperrefrist unntatt for dåps- og vigselslister, hvor sistnevnte går fram til i dag, mens 
førstnevnte stopper i 1930 pga adopsjonsopplysninger som kan forekomme.2 

Skannede lister over døpte fra 1930 og framover må likevel kontrolleres for opplysninger om adopsjon før 
de kan leveres ut til publikum. Digitalarkivet kan imidlertid ikke legge ut opplysninger om levende 
personer, og opererer derfor med strengere grenser. For transkriberte og søkbare lister legger vi per i dag 
kun ut dåpslister frem til 1910 og konfirmasjonslister til 1925. Disse grensene blir revidert hvert femte år, 
og neste gang i 2015. Vigselslister og gravferdslister kan legges ut fram til i dag med visse tilpasninger i 
dataene. For de andre listene i kirkebøkene gjelder ei 80-årsgrense for publisering i Digitalarkivet.3 

 

6 Historikk for listetypene 

6.1 Fødte og døpte 

Ordet dåp viser i denne sammenhengen til den kirkelige handlingen der et menneske blir tatt opp i det 
kristne kirkesamfunnet. Dåpsseremonien gikk tidligere ut på at barnet skulle dykkes ned i vann, men fra og 
med senmiddelalderen er det nok at en øser vann over barnets hode. I mange land, blant annet i Norge, 
inneholder dåpsritualet også et spørsmål om barnets navn, og slik er også dåpen en offentliggjøring og 
stadfestelse av navnet til barnet. 

Dåp er i den protestantiske troen det første og grunnleggende sakramentet og var lenge obligatorisk i 
Norge. I en forordning i 1646 ble det bestemt at alle barn skulle døpes innen de var åtte dager gamle, og i 
byene innen de var fire dager. Denne korte fristen førte til at det ble svært vanlig å døpe barn andre steder 
enn i kirken, og også andre personer enn geistlige hadde bevillinger til å utføre dåpen. Hjemmedåp ble 
gjerne benyttet dersom barnet var sykt, svakt eller av andre grunner ikke kunne døpes av en prest innen 
kort tid. Ble barnet døpt utenfor kirken av verdslige personer, skulle dåpen senere bekreftes i kirken 
dersom barnet levde opp. 

                                                 
 
3
 Lov om adopsjon 2. april 1917 ble endret ved lov 24. mai 1935 slik at det ble åpnet for «sterk» adopsjon. Ved sterk 

adopsjon ble båndene mellom biologiske foreldre og barnet brutt. Fra 1. julen 1957 var det bare muligheter for sterk adopsjon. 
Riksarkivaren har fastsatt at de skannede dåpslistene i kirkebøkene er klausulerte fra 1. januar 1930 av hensyn til «sterk» 
adopsjon, som kunne gjelde barn født lenge før 1935. Dette berører også de skannede listene for konfirmasjon som kan 
inneholde tilsvarende informasjon. Listene over døde personer kan legges ut helt frem til i dag, men sensitive opplysninger 
(opplysninger om helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc.) må fjernes av DA før publisering. 
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=konfirmasjonslister
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=publisering
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Digitalarkivet.
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=protestantiske
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=forordning
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=geistlege
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=sensitive
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=etc.%29
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=publisering.
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Etter en forordning i 1745 skulle misbruk av hjemmedåp påtales, men allerede i 1771 ble hjemmedåp igjen 
tillatt som ”nødrett”. Foreldrene kunne selv avgjøre om hjemmedåp var nødvendig. Det ble ikke satt noen 
frist for stadfestelse av dåpen i kirken, og mange steder kunne det derfor gå flere år før stadfestelsen 
skjedde. Ved reskript 22. juni 1814 ble dette innskjerpet. Heretter skulle dåpen eller stadfestelsen skje 
innen barnet var ni måneder gammelt. 

Hvert dåpsbarn skulle ha minst to faddere i tillegg til foreldrene. Fadderne skulle være vitner og se til at 
dåpen ble utført på rett måte, gjøre sitt til at barnet ble oppfostret i den kristne tro, og de skulle også be 
for barnet. I 1549 kom et kongebrev om at det ikke var lov å ha flere enn tre eller fire faddere til hvert 
barn, og ved et reskript i 1740 ble det bestemt at hvert barn ikke skulle ha flere enn fem faddere. I 
kirkebøkene ser vi at det var vanlig at dåpsbarnene hadde fire eller fem faddere. Mange steder i landet var

det skikk at dåpsbarnet fikk tre mannlige og to kvinnelige faddere om det var en gutt, mens ei jente gjerne 
hadde to mannlige og tre kvinnelige faddere. 

Lister over døpte er med i kirkebøkene helt fra begynnelsen, men frem til slutten av 1700-tallet er 
opplysningene ofte sparsomme. Fødselsdatoen til dåpsbarnet mangler i de fleste tilfeller, og det er gjerne 
bare ved såkalte ”uekte” barn, det vil si barn som var født utenfor ekteskapet, at moras navn er tatt med. 
Eventuelle lister over introduserte kvinner har ofte med navn på kvinnene som ble introduserte, og kan 
således fylle ut manglende informasjon i listene over døpte. Les mer i feltoversikten for Introduserte 
kvinner. 

6.2 Konfirmerte 

Den kristelige konfirmasjonen som bekrefter dåpsløftet ble gjort obligatorisk i Norge etter kongelig 
forordning av 13. januar 1736. Konfirmasjonsordningen stilte krav til ungdommer som ”leste for presten” 
at de hadde et minstemål av kristendomskunnskap. 

Normalt skulle man konfirmeres rundt 15 års alder, men stor variasjon i konfirmasjonsalder gjorde at det 
var nødvendig å regulere dette. I 1759 ble det derfor bestemt at alle skulle være konfirmerte innen fylte 19 
år, mens ingen skulle uten særskilt bevilling kunne konfirmeres før de fylte 14 år. Kirkelig konfirmasjon var 
obligatorisk i Norge helt frem til 1912. 

Det er ikke ofte det finnes konfirmasjonslister i kirkebøkene så langt tilbake som til 1736. Først i andre 
halvdel av 1700-tallet er lister over konfirmanter vanlige i kirkebøkene. De eldste listene over konfirmanter 
inneholder få opplysninger, gjerne bare dato for konfirmasjonen og konfirmantens navn. I 1812 kom trykte 
skjemaer for føring av konfirmanter, og fra da av skulle prestene i tillegg føre blant annet opplysning om 
”Kundskab og Opførsel” for konfirmanten og navnet på foreldrene. 

6.3 Viede (inkludert trolovede og lysninger) 

Begrepet viet er her brukt om de personene som giftet seg og hvor vigselen er ført i kirkebøkene. I de aller 
fleste tilfellene gjelder dette kirkelig vigsel mellom to personer av ulikt kjønn. Fra 1860 har det i tillegg vært 
mulig å inngå borgerlig ekteskap, og i perioder skulle også disse vigslene føres i kirkebøkene. Fra 1993 har 
personer av samme kjønn kunnet inngå partnerskap og fra 2009 borgerlig vielse, men dette føres ikke i 
kirkebøkene. Feltoppsettet nedenfor er ikke lagt til rette for registrering av vigsler fra andre kilder enn 
kirkebøkene. 

Frem til 1589, da Fredrik 2.s danske ekteskapsordinans fra 1582 også ble gjort gjeldende for Norge, var 
trolovelse eller festermålet den egentlige ekteskapsstiftende handlingen. Trolovelsen var et ekteskapsløfte 
som ble gitt fremfor en prest, og som oftest med flere vitner (”forlovere” eller ”cautionister”) tilstede. 
Dette ble regnet som en bindende avtale om å gifte seg. I de eldste kirkebøkene har derfor trolovelsen en 
sentral plass, og ofte ble bare datoen for trolovelsen ført. Offentlig trolovelse var påbudt frem til 1799. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=forordning
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=naudrett%E2%80%9D.
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=sparsame.
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
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http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Kundskab
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Opf%C3%B8rsel%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=partnerskap,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
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Troloverne, eller forloverne, er i vårt hundreår normalt en mann og en kvinne, men tidligere var de alltid 
menn. Deres oppgave var å bekrefte at de som skulle gifte seg ikke var i nær slekt, at de ikke var viet fra 
før, og at det ikke var andre grunner til hinder for at de kunne gifte seg. Frem til 1800 var det forbudt å 
gifte seg med sin egen tremenning eller nærmere slektninger (unntakene var årene 1770-75). Fra og med 
1800 ble kravet lempet på, og en kunne heretter gifte seg med både tremenninger og søskenbarn. Det var 
likevel fremdeles forbudt å gifte seg med steforeldre, svigerforeldre eller deres avkom i direkte 
nedstigende linje. For å gifte seg med enken etter broren, farbror eller morbror, enkemannen etter søster, 
farsøster eller morsøster, måtte en ha bevillinger fra kongen. En slik kongelig bevilling var også påbudt ved 
omgifte etter skilsmisse, eller dersom de ønsket å gifte seg andre steder enn i kirken. 

Det skulle lyses for ekteskapet tre gudstjenester før vigselen. Dette skulle gjøres for at andre personer i 
menigheten skulle ha muligheter til å komme med innvendinger mot giftemålet. Lysningen var også viktig 
for at ekteskapet skulle gjøres kjent i bygda. Lysningen ble normalt holdt i kirken bruden sognet til, og det 
var også hvor det var vanligst at brudeparet ble viet. 

Lister over viede skulle føres i kirkebøkene helt fra begynnelsen av. Som for de fleste andre listetypene har 
også opplysningene om de viede blitt mer og mer omfattende og nøyaktige. 

På 1600- og 1700-tallet var det stort sett bare datoen for trolovelsen, navnene og sivilstanden til de som 
skulle gifte seg, og navnene på forloverne som ble innført. Skjemaet fra 1812 var nokså enkelt, men 
opplysninger om stillingene og alderen til de to som giftet seg, skulle være med. 1820-skjemaene var mer 
omfattende, og heretter skulle også navnet på fedrene føres. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan 
variere noe i tid når den enkelte prest tok de nye skjemaene i bruk. 1877-skjemaene medførte små 
endringer, og førte i all hovedsak videre 1820-skjemaene. 

6.4 Døde og begravde 

Begravelse brukes her om den seremonien som ble utført når et lik ble endelig plassert, enten det ble 
gravd ned i jorden eller plassert andre steder, avhengig av kultur, tradisjon og reglene i samtiden. 
Kristendommen overtok begravelse i huler fra jødedommen, men senere har begravelse i jorden blitt det 
vanlige. Siden det var viktig å få liket i jorden nokså raskt for å minske faren for smitte, var ikke alltid 
presten tilstede ved selve begravelsen. Jordfestelsen, da presten kastet jord på kista, ble derfor den 
sentrale, religiøse seremonien. Denne kunne gjerne finne sted lenge etter at personen var gravlagt. 

Siden kristendommen kom til landet, har det vanlige vært at en ble begravd i vigslet jord, som normalt var 
gravplassen rundt kirken. En del personer som hadde hatt viktige posisjoner i samfunnet, eller som kunne 
betale for det, kunne bli gravlagt under gulvet i kirken, i egne gravkapell eller i en krypt i kirken. Denne 
formen for begravelse har vært forbudt i Norge siden 1805. I den andre enden av skalaen finner vi de som 
ble dømt til døden eller som tok sitt eget liv uten å være erklært ”syke på sinnet”. Disse skulle gravlegges 
utenfor kirkegården og uten religiøs seremoni. Med Kriminalloven av 1842 ble forbudet mot å gravlegge en 
selvmorder i vigslet jord fjernet, mens forbudet mot å holde begravelsesseremoni først ble fjernet med 
Straffeloven av 1902. 

Et alternativ til vanlig begravelse av lik, er kremering. Dette skal i følge lov av 3. mai 1913 gjøres i 
krematorier som er godkjente av kongen. Asken skal samles i en urne og settes ned i en grav på en 
kirkegård eller i en godkjent urnehall. Siden 1997 har det etter innvilget søknad også vært tillatt å spre 
asken etter avdøde. 

Dissentere eller personer utenfor statskirken kan få en begravelse hvor prestene medvirker på vanlig måte, 
om dette er ønskelig. I slike tilfeller vil en finne disse personene innførte i kirkeboken på vanlig måte, med 
merknad om at de står utenfor statskirken. Dissentersamfunn kan etter søknad også få opprette egne 
kirkegårder, og seremonien blir utført innen dette samfunnet. En kan da ikke vente å finne innførsel om 
dette i kirkebøkene. 
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Lister over døde og begravde skulle føres i kirkebøkene helt fra begynnelsen. Tidligere var det den religiøse 
seremonien, altså begravelsen eller jordfestelsen som var det sentrale og som skulle føres. Det er derfor 
sjelden at vi finner dato for selve dødsfallet i de eldste kirkebøkene. 

Mange ganger ser vi også at det stort sett bare er dem presten har fått betaling for å begrave eller 
jordfeste, som er innført i kirkeboken. Listene over begravde er i mange tilfeller svært mangelfulle et godt 
stykke ut på 1800-tallet. 

6.5 Dødfødte 

Definisjonen av dødfødte sier at dette bare er de som er født uten liv. Et barn som bare lever noen 
minutter, blir således regnet som levendefødt. I kirkebøkene skulle også bare de som var født uten liv føres 
som dødfødte, mens alle som var født med liv skulle føres både blant de fødte/døpte og blant de døde. 
Dette gjennomførte ikke prestene konsekvent, og ofte ser vi at prestene førte levendefødte barn blant de 
dødfødte, med merknad om at barnet levde noen timer, eller at dødfødte barn er oppført blant de døpte. 

Dødfødte barn ble ikke gravlagt på vanlig måte. Derfor er det ikke uvanlig at opplysninger om dato for 
begravelse eller jordfestelse kan mangle i kirkebøkene. Det vanlige var at den dødfødte ble lagt i grav 
sammen med et annet lik. 

6.6 Vaksinerte 

Den engelske legen Edward Jenner gjorde i 1796 forsøk med innpoding av kukopper på et friskt menneske. 
Bakgrunnen var at han ville finne ut om antistoffene kroppen utviklet etter å ha vært syk av kukopper 
kunne verne mot den langt mer farlige sykdommen kopper. Personen som hadde fått innpodet kukopper 
ble noen uker senere utsatt for koppesmitte, men ble ikke syk. Jenner valgte å kalle innpodingen av 
kukopper for vaksine etter vacca som er det latinske ordet for ku, og vaccinia som betyr kukopper. 

Metoden til Jenner spredte seg raskt, og allerede i 1801 gjorde stabskirurg Magnus Andreas Thulstrup i 
Christiania den første norske vaksinasjonen mot kopper. Med vaksinasjonsloven av 1810 og tillegget til 
denne i 1811 ble koppevaksinen gjort obligatorisk i Norge. 

En plakat av 19. november 1811 påla sogneprestene å føre protokoll over alle vaksinerte, men dette 
pålegget ser bare i liten grad ut til å ha blitt fulgt opp av sogneprestene. Prestene klaget over at de ikke 
ønsket å ha denne type verdslige oppgaver, men ville konsentrere seg om kallet sitt. Dessuten hevdet de at 
det ikke var plass til å føre lister over vaksinerte i kirkebøkene, og at det var kostbart å kjøpe egne 
protokoller til å føre dem i. I 1819 ble det derfor på statens kostnad bundet inn trykte skjemaer til føring av 
vaksinerte. Disse skulle brukes frem til nye kirkebokskjemaer var klare. I 1820 ble de nye skjemaene 
innført, og vaksinerte skulle føres i eget skjema i kirkeboken. Det nye skjemaet var nesten likt det fra 1819, 
med unntak av at rubrikken ”Forældrenes Navne” var erstattet med rubrikken ”Faderens Navn”. 

Prestenes kontrollfunksjon fungerte ikke som tilsiktet. Trass i pålegg om å føre lister over vaksinerte i 
kirkeboken, var tallene på vaksinerte som prestene hadde ført lave sammenliknet med tallene som 
vaksinatørene og distriktslegene rapporterte inn. Med kongelig resolusjon av 8. februar 1868 ble derfor 
vedtaket om at sogneprestene skulle føre lister over vaksinerte opphevet. Likevel skulle opplysninger om 
vaksinasjonsattester føres i egen rubrikk i skjemaet for konfirmerte. Dette ble videreført med skjemaet 
etter resolusjonen av 1877. 

6.7 Innflyttede 

Myndighetene hadde tidlig et ønske om å kontrollere hvor folk flyttet, og Christian 5.s Norske Lov av 1687 
innførte derfor passtvang for innenlands reiser mellom prestegjeldene. I tillegg til reisepass, skulle de som 
flyttet ha med seg en flytteattest som innehold opplysninger om blant annet vandel og når de sist hadde 
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vært til nattverd. Denne attesten skulle skrives ut av sognepresten i prestegjeldet de flyttet fra, og leveres 
presten i det prestegjeldet de flyttet til. 

Med resolusjonen av 1812 ble prestene også pålagte å føre lister over personer som flyttet inn og ut av 
prestegjeldet, og egne skjemaer for føring av såkalt av- og tilgangslister kom med i kirkebøkene. Skjemaene 
ble endret både ved resolusjonen fra 1820 og i 1877. For innflyttede ble i 1820 rubrikkene for 
”Haandtering” fjernet, mens rubrikkene ”Oppgiven Hensigt med Indflytningen”, ”Hvor den Indflyttede 
opholder sig” og ”Medbragte attester” var nye. I tillegg skulle fødestedet til de innflyttede tas med. Fra 
1877 erstattet rubrikken for fødselsår rubrikken alder, mens rubrikken ”Oppgiven Hensigt med 
Indflytningen” ble fjernet. Endringene i skjemaet for utflyttede var langt mindre. Den viktigste endringen i 
dette skjemaet var at opplysninger om attester skulle føres i en egen rubrikk. 

Ansvaret for å skrive ut flytteattester ble i 1900 lagt til politimestrene i byene og lensmennene på landet. 
Med dette forsvant også grunnlaget for føring av inn- og utflyttede i kirkebøkene. En del prester holdt 
likevel frem med å føre listene over flyttinger noen år, og en del kirkebøker har oversikter over inn- og 
utflyttede et godt stykke ut på 1900-tallet. 

Tallet på personer som er ført som inn- eller utflyttede i kirkebøkene er mye mindre enn det reelle tallet på 
personer som flyttet. Det var gjerne bare de som hadde fått attester fra presten som ble ført, og det var 
slett ikke alle som tok seg bryet med å levere disse inn når de kom til et nytt sted. Dermed er det ofte bare 
en liten del av flyttestrømmene som er å finne i listene over inn- og utflyttede i kirkebøkene. 

Les mer om flyttelistene i kirkebøkene i artikkelen ”Prestearkivenes kilder om flyttinger” av Oddleif Lian, 
som ble trykt i Heimen i 1994. Denne artikkelen er også tilgjengelig på Internett: 
http://digitalarkivet.uib.no/sab/flytting.htm (må oppdateres). 

6.8 Utflyttede 

Se tekst under kapittel 6.7 Innflyttede. 

6.9 Offentlige skriftemål (publice absolverede) 

I katolsk tid spilte kirketukt en svært viktig rolle for at kirken skulle kunne hevde sin autoritet. Den 
lutherske kirken la langt mindre vekt på kirketukt, selv om verdslige straffer som gapestokk og bøter 
fremdeles ble brukt. Mer vanlig var åndelige straffemetoder, som for eksempel det å måtte stå til offentlig 
skrifte. Dette gikk ut på at de som hadde syndet, ofte kvinner som hadde fått barn utenfor ekteskap, måtte 
stå fremfor menigheten og vedkjenne seg syndene sine og be om tilgivelse. Personer som måtte holde 
offentlig skriftemål ble gjerne kalt ”publice absolverede”. 

Fra slutten av 1600-tallet ble det mer og mer vanlig at kongen gav dispensasjon fra pålegg om offentlig 
skifte mot at synderen i stedet betalte bot og lovde bedring. Inspirert av pietistiske tanker ble reglene 
skjerpet på 1730-tallet. Offentlig skrifte for leiermål ble formelt avskaffet i 1767, og mot slutten av 
hundreåret gikk de ulike straffemidlene etter hvert ut av bruk. 

Offentlige skriftemål vil stort sett bare være å finne i kirkebøkene fra før det kom trykte skjemaer. Normalt 
er det få opplysninger som er oppgitt. Som oftest har presten bare ført navnet og bostedet til de som 
skriftet, og hva som var årsaken til at de måtte holde offentlig skriftemål. 

6.10 Kommunikanter, betjening og berettelse 

Kommunikanter eller altergjester er vanlige betegnelser på personer som gikk til nattverd. Nattverd betyr 
egentlig kveldsmåltid, og ble innstiftet av Jesus natten før han ble korsfestet. Måltidet bestod av brød som 
skal være Jesu legeme, og vin som symboliserer Jesu blod. I kirkelig språkbruk blir også alterets sakrament, 
evkharisti (takksigelse) og kommunion (fellesskap) brukt om denne handlingen. Nattverden handler om 
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takknemlighet for at Jesus døde for menneskene, fellesskap med Jesus og andre nattverdsgjester gjennom 
å ta i mot brødet og vinen ved nattverden, og tilgivelse for syndene og oppstandelse til nytt liv. 

Ved reformasjonen ble både oppfatningen av nattverden og reglene rundt den endret. Tidligere var 
nattverden det mest hellige av alle de syv sakramentene, og etter reformasjonen var nattverden sammen 
med dåpen de eneste sakramentene i den protestantiske kirke. Før reformasjonen skulle folk gå til alters 
én gang i året, mens det etter 1537 kom påbud om at en skulle gå minst én gang, men ikke mer enn fire 
ganger per år. 

Lenge var det slik at en måtte være forberedt for å kunne ta i mot nattverden. En måtte derfor skrifte og 
motta presten si tilsigelse om tilgivelse fra Gud (absolusjon) før nattverdsbesøket. Det ble ikke stilt krav til 
livsførselen, men en måtte skrifte for det gale en hadde gjort før en kunne ta i mot nattverd på nytt. Det 
hendte også at enkelte ble nektet nattverd på grunn av manglende kunnskaper. 

En del personer hadde ikke muligheter til å komme til nattverden i kirken fordi de var syke eller vanføre. I 
slike tilfeller kunne de ”betjenes” eller ”berettes”. Det vil si at de sendte bud på presten og mottok 
nattverden eller sakramentet hjemme. I dag blir dette kalt sognebud, og er mest vanlig når noen ligger for 
døden. 

Utover på 1800-tallet ble det diskusjon om sammenhengen mellom skriftemål, absolusjon og nattverd. I 
praksis var det da gjerne slik at alle fikk absolusjon uten skriftemål mot løfte om bot og bedring. Mange 
prester mente det var galt å gi absolusjon til omtrent alle, og at en derfor burde skille disse elementene. Et 
slikt skille kom ikke før i 1886. 

De strenge reglene for oppmøter til nattverd ble i mindre og mindre grad håndhevet utover på 1800-tallet, 
og mange begynte også å sluntre unna i denne perioden. De aller fleste holdt frem med å gå til nattverd 
helt til siste halvdel av 1800-tallet, men i byene hadde tilbakegangen i nattverdsbesøk begynt allerede på 
slutten av 1700-tallet. 

6.11 Introduserte kvinner 

Historisk leksikon forklarer begrepet introduserte kvinner, eller inngangskoner som de også ble kalt, på 
denne måten: ”Iflg. hedenske så vel som kristne forestillinger var barselkvinnen uren etter fødselen. Hun 
måtte derfor holde seg borte fra kirken en viss tid (ofte seks uker), og så ved første kirkemøte høytidelig 
føres inn i kirken av presten”. Skikken ble praktisert i Norge fra middelalderen og langt frem mot vår egen 
tid, men er sjelden etter 1800. Tvungen introduksjon ble opphevd rundt midten av 1700-tallet. 

Mange av prestene førte lister over introduserte kvinner i kirkeboken. Det finnes ikke noe standardoppsett 
for føring av introduserte kvinner, og stort sett er det sparsomt med opplysninger å finne i kirkebøkene. I 
en del tilfeller er ikke en gang navnet på den introduserte kvinnen med, bare ektemannens navn. Fordi 
mødrenes navn ofte ikke er nevnt i de eldste kirkebøkene ved barnets dåp, kan listene over introduserte 
kvinner være til hjelp dersom de har med navnet på kvinnene. Som oftest er det nokså enkelt å finne ut 
hvem av de introduserte kvinnene som må være mor til hvilke dåpsbarn. 

6.12 Innmeldte i statskirken 

16. juli 1845 ble Dissenterloven sanksjonert av kongen, og med denne fikk innbyggerne i landet for første 
gang lov til å melde seg ut av det som nå ble kalt statskirken. Heretter skulle presten også føre 
opplysninger i kirkeboken om de som meldte seg ut. Med resolusjonen av 1877 utgjorde egne skjemaer for 
inn- og utmeldte en del av kirkeboken. 

6.13 Utmeldte av statskirken 

Se tekst under kapittel 6.12 Innmeldte i statskirken. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=takksemd
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=nattverda,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilgjeving
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=oppreisning
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=protestantiske
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=alters
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilseiing
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=tilgjeving
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=nattverdsbes%C3%B8ket.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=vanf%C3%B8re.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=betjenes%E2%80%9D
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=berettes%E2%80%9D.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=soknebod,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=betring.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=nattverdsbes%C3%B8k
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=inngangskoner
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Iflg.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=hedenske
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=forestillinger
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=barselkvinnen
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8dselsen.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=fra
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kirken
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=uker%29,
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kirkem%C3%B8te
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=h%C3%B8ytidelig
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8res
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kirken
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Tvungen
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=standardoppsett
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=f%C3%B8ring
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=sparsamt
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeb%C3%B8kene
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=statskyrkja.
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=kyrkjeboka.


          Kyrre 2.0 – standard for transkribering av kirkebøker i Norge 
 

54 

7 Dokumentasjon av kilde og transkribering 

I kapittel , 1 og 1 er det beskrevet hvordan opplysningene ført i de ulike årgangene av listetypene i 
kirkebøkene skal registreres. Men i tillegg til disse primære innholdsdataene trengs det også å registrere 
noen overordnede opplysninger om den aktuelle kirkeboken og den aktuelle lista i denne, pluss om selve 
transkriberingen. Denne dokumentasjonen i digital form kalles gjerne metadata (data om data).  

Følgende opplysninger anbefales registrert:  

7.1 Om kilden 

KildeID 

Her registreres kildeID til kirkebøker som er skannet og ligger ute i Digitalarkivet. Når innholdssiden til en 
skannet kirkebok vises i nettleseren, vises kildeID’en (”2936” i eksemplene nedenfor) i URL’en i 
adressefeltet øverst. Dersom boka ikke ligger ute i Digitalarkivet, eller kildeIDen av andre grunner ikke er 
kjent ved transkriberingen, registreres tallet 0 i dette feltet. 
Nåværende URL til skannet kirkebok:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2936 
Sannsynlig fremtidig URL til skannet kirkebok:  http://www.digitalarkivet.no/kb_read/2936/ 

Kildehenvisning 

Her kan identifikatorene til den aktuelle kirkeboken i katalogsystemet Asta og i Arkivportalen 
(http://www.arkivportalen.no/) registreres. Ved søk på prestegjelds- eller sognenavnet i Arkivportalen vil 
det være mulig å finne disse for den enkelte ministerialboka eller klokkerboka. Strengen av identifikatorer 
ser f.eks. slik ut: 

 SAKO/A-344/F/Fa/L0011 

der ”SAKO” er oppbevaringsstedet (Statsarkivet i Kongsberg), ”A-344” er identifikatoren til arkivet (I dette 
tilfellet ”Hedrum kirkebøker”. Identifikatoren kan variere i form, blant annet bare som ”10578” uten 
bokstav.), ”F” er serien med ministerialbøker (klokkerbøker kan ha ”G”), ”Fa” er underserien med 
ministerialbøker for hovedsognet (kan være ”Fb” og ”Fc” for de andre sognene), og til slutt ”L0011” som 
forteller at den aktuelle kirkeboken er nummer 11 i denne underserien. 

For enklere å kunne utføre søk i Arkivportalen kan sognehistorikken være et godt hjelpemiddel: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Slekt/Hovedkilder/Kirkeboeker/Soknehistorikk 

Hvis en ikke har tilgang til Arkivportalen, holder det å registrere gammel arkivsignatur, prestegjeld, evt. 
sogn og kildetype nedenfor. All denne informasjonen vises for de skannede kirkebøkene i Digitalarkivet, og 
kan også finnes på filmingsplakaten på mikrofilm, mikrokort og papirkopier. 

Gammel arkivsignatur 

Her registreres kirkebokens ”arkivsignatur”, dvs. dens identifikator innenfor serien av prestegjeldets eller 
sognets kirkebøker i Arkivverkets gamle arkivkatalog. Signaturen finnes også i den ovennevnte 
sognehistorikken og som ”Nummer (arkivreferanse)” for skannede kirkebøker i Digitalarkivet. Eksempler: 
“5”, “A 5”, “II 5”, “681.A05”. 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2936
http://www.digitalarkivet.no/kb_read/2936
http://www.arkivportalen.no/
http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-04000000001045
http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-04000000095001
http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-04000000095002
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Slekt/Hovedkilder/Kirkeboeker/Soknehistorikk
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Prestegjeld 

Navnet på det prestegjeldet kirkeboken dekker. Selv om boka dekker kun ett sogn innenfor prestegjeldet, 
registreres prestegjeldsnavnet alene her (uten ordet prestegjeld bak). Eksempel: Spydeberg prestegjeld 
registreres som ”Spydeberg”. 

Sogn 

Navnet på det sognet (evt. flere) kirkeboken dekker, dersom dette ikke er hele prestegjeldet. I motsatt fall 
beholdes feltet tomt. Sognenavnet registreres uten ordet sogn bak. Eksempel: Hovin sogn og Heli sogn (2 
av 3) i Spydeberg prestegjeld registreres som ”Hovin og Heli”. 

Kommunenummer 

Nummeret på den kommunen som (nærmest mulig starttidspunktet for kirkeboken) hadde samme navn 
som det ovennevnte prestegjeldet. Dersom kirkeboken dekker ett sogn i prestegjeldet og dette sognet 
også var kommune med eget nummer på denne tiden, registreres sognets kommunenummer isteden. 
Eksempel: ”0113” (Borge kommune og prestegjeld) eller ”0112” (Torsnes kommune og sogn). 

Kildetype 

Her registreres én av følgende koder, som finnes i Arkivverkets kirkebokskatalog på Internett:  

MINI ministerialbok, dvs. sogneprestens kirkebok 

KLOK klokkerbok, dvs. klokkerens (kirkesangerens) kirkebokskopi 

RESK kirkebok ført av residerende kapellan 

KLAD kladd til kirkebok (registreres kun dersom MINI og KLOK fra samme tidsrom er gått tapt) 

AVSK kirkeboksavskrift 

FREG fødselsregister (dp) 

DÅPB dåpsbok (dp) 

VAKS vaksinasjonsprotokoll (va) 

KOMM  kommunikantprotokoll (ko) 

FORL forlovererklæringer (vi) 

LYSN lysningsprotokoll (anmeldte ekteskapsinngåelser) (vi) 

DISS kirkebok fra dissentermenighet (dvs. utenfor statskirken) 

DPVG dåps- og vigselsregister (dp og vi) 

VIGB vigselsbok (dissentere) (vi) 

VIBO vigselsbok (borgerlig) (vi) 

VIRE register til vigselsbok (borgerlig) (vi) 

LYBO lysningsbok (borgerlig) (vi) 

DIVR annen kirkebok 



          Kyrre 2.0 – standard for transkribering av kirkebøker i Norge 
 

56 

Listetype 

Her registreres én av følgende koder, som skal samsvare med det brukte registreringsskjemaet i tråd med 
Kyrre: 

dp fødte og døpte 

kf konfirmerte 

vi viede (inkl. trolovede og lysninger) 

gr døde og begravde (gravlagte) 

df dødfødte 

va vaksinerte 

if innflyttede 

uf utflyttede 

pa publice absolverede (offentlig skriftemål) 

ko kommunikanter, betjening og beretning 

in introduserte kvinner 

im innmeldte i statskirken 

um utmeldte av statskirken 

Startår 

Året (kirkeåret eller kalenderåret avhengig av prestens nummerering av innførslene) for første innførsel i 
denne lista i kirkeboken. Merk (eksempel): ”1788” registreres som startår for en dåpsliste selv om det 
første barnet i lista er født 25. november 1787 og døpt 26. desember 1787 (kirkeåret 1788), vel og merke 
dersom presten har nummerert innførslene innenfor kirkeåret. Merk også at startåret for lista kan være 
senere enn startåret for kirkeboken som helhet, f.eks. hvis første konfirmasjon er ført i 1834 i en bok der 
dåp, vielser og begravelser er ført fra 1832.  

Sluttår 

Året (kirkeåret eller kalenderåret avhengig av prestens nummerering av innførslene) for siste innførsel i 
denne lista i kirkeboken (se forrige felt). 

Oppbevaringssted 

Kirkebøker som er avlevert fra prestekontorene til Arkivverket, oppbevares i statsarkivene. En av følgende 
koder registreres her: 

SAB Statsarkivet i Bergen (Hordaland, Sogn og Fjordane) 

SAH Statsarkivet i Hamar (Hedmark, Oppland) 

SAK Statsarkivet i Kristiansand (Aust-Agder, Vest-Agder) 

SAKO Statsarkivet i Kongsberg (Buskerud, Vestfold, Telemark) 

SAO Statsarkivet i Oslo (Østfold, Akershus, Oslo) 

SAS Statsarkivet i Stavanger (Rogaland) 

SAT Statsarkivet i Trondheim (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland) 



Kapittel 7: Dokumentasjon av kilde og transkribering          
 

57 

SATØ Statsarkivet i Tromsø (Troms, Finnmark) 

Dersom den aktuelle kirkeboken ennå ikke er avlevert til Arkivverket, oppgis det aktuelle prestekontoret i 
fulltekst i dette feltet. 

Merknader 

Merknader knyttet til den aktuelle kirkeboken eller den aktuelle lista innenfor denne, for eksempel om 
mangler, kildens fysiske tilstand eller spesiell føringspraksis. 

7.2 Om transkriberingen 

Transkribert av 

Fornavn og etternavn på alle personer som har deltatt i grunntranskriberingen av den aktuelle 
kirkebokslista, evt. navnet på foretaket hvis personer ikke ønskes navngitt. 

Transkribert når 

Tidsangivelse for gjennomføring av grunntranskriberingen. Eksempler: “2005”, “våren 2006”, “oktober 
2005 – februar 2006”, “28.11.2005 – 08.01.2006”. 

Korrekturlest av 

Fornavn og etternavn på alle personer som har deltatt i korrekturlesingen av den aktuelle kirkebokslista, 
evt. navnet på foretaket hvis personer ikke ønskes navngitt. 

Korrekturlest når 

Tidsangivelse for gjennomføring av korrekturlesingen. Eksempler: “2005”, “våren 2006”, “oktober 2005 – 
februar 2006”, “28.11.2005 – 08.01.2006”.  

Foretak 

Det foretaket (institusjon, organisasjon, lag, enkeltperson) som står bak transkriberingen og inntil videre 
har rettighetene til og forvaltningsansvaret for dataene, for eksempel “Sola historielag”.  

Kontaktperson 

Kontaktperson innenfor foretaket. Her registreres gjerne navn, postadresse, e-postadresse og telefon. 
Eksempel: “Odd Olsen, Hans Gudes vei 16, 4023 Stavanger, oddols@online.no, 51 57 66 32”. Hvis foretaket 
er en enkeltperson, kan navnet kuttes ut her, men resten av opplysningene tas med. 

Grunnlag 

Grunnlaget for transkribering av kilden. Aktuelle verdier her er for eksempel f.eks. “Papirkopi”, 
“Mikrofiche”, “Mikrofilm”, “Skannet original”, ”Skannet mikrofilm” (dvs. skannede bilder av kilden) og 
“Original”. Bilder fra skannet mikrofilm er i svart/hvitt eller gråtoner, mens bilder fra skannet original ofte 
er i farger. 
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Program 

Det dataprogrammet som er benyttet til transkriberingen. Aktuelle verdier her er f.eks.: “Augustus”, 
”DIStran”, “Filemaker Pro”, “Access”, ”dBase”, “Excel”. 

Fildato 

Dato for ferdigstillelse av datafilen etter transkribering, korrekturlesing, oppretting og evt. maskinell 
bearbeiding. Format: ”dd.mm.åååå”. Eksempel: “04.02.2006”. 

Dokumentasjonsfil 

Her registreres navnet på en egen dokumentasjonsfil som eventuelt følger med datafilen, f.eks. ”gr_Stord 
MINI A 4.html”. Dokumentasjonsfilen vil typisk inneholde utdypende informasjon om kilden/lista og særlig 
transkriberingen av den. 

Merknader 

Merknader knyttet til transkriberingsprosessen for den aktuelle kirkebokslista, for eksempel om dårlige 
kopier, begrenset periode, utelatelser eller spesielle tilpasninger. Dette kan være en lengre tekst som kan 
inneholde linjeskift og avsnitt. 

8 Datastruktur 

Dette kapitlet er mest for databehandlere og utviklere av transkriberings- og brukerprogrammer.  

I kapittel , 1, 1 og 7 er det beskrevet i detalj hvordan kildens opplysninger om handlinger og personer, og 
overordnede opplysninger om kilden og selve transkriberingsarbeidet, skal registreres i et 
transkriberingsprogram tilpasset Kyrre-standarden. Dette kalles gjerne standardens registreringsinstrukser. 
Men ut av transkriberingsprogrammet skal det til slutt komme datafiler. I dette kapitlet spesifiseres det 
hvordan disse skal være. Dette kalles standardens datastruktur. En kort omtale av 
transkriberingsprogrammer følger i neste kapittel.  

De fleste aktuelle programmer for transkribering av kirkeboksopplysninger i tråd med Kyrre vil være basert 
på et databasesystem, f.eks. Access, Paradox eller Filemaker Pro. Slike programmer vil lagre dataene 
internt i et databaseformat (ofte binært) som er uløselig knyttet til det underliggende databasesystemet. 
Dataene kan ikke leses/tolkes av andre programmer, og formatet vil ofte bli endret med nye versjoner av 
databasesystemet. Filer i databaseformat er derfor lite egnet for langtidslagring og bruk av kirkeboksdata. 

Aktuelle transkriberingsprogrammer må derfor ha funksjoner for eksport av dataene fra den underliggende 
databasen til tekstfiler, som er et veletablert og varig grunnformat egnet for lagring og 
distribusjon/utveksling av denne typen data. Tekstfiler i tråd med Kyrre skal ha følgende egenskaper: 

Tegnsett: UTF-8, ISO 8859-1 eller ISO 8859-4 (det sistnevnte med samiske tegn) 

Postskille: CR+LF (linjeskift)  

 

Av tekstfiler finnes det en rekke alternative underformater. Kyrre tillater to slike: 
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8.1 Formatalternativ 1: XML 

XML (eXtensible Markup Language) er vedtatt som hovedformat i Kyrre. Det vil si at det skal brukes ved 
datautveksling mellom ulike transkriberings- og brukerprogrammer som støtter standarden, ved 
innsending av data til Digitalarkivet og til langtidslagring av dataene i Riksarkivet. XML er et format der 
innhold kan settes inne i ”merkelapper” (engelsk: tags) for å angi hvilken type opplysning dette er. XML-
filer er følgelig mer selvdokumenterende enn andre tekstfiler. De merkelappene som er ”lovlige” i en XML-
fil, er forhåndsdefinert i en såkalt DTD (Data Type Definition) eller XML skjema (XSD eller Relax NG). Et 
Relax NG skjema for dette hovedformatet i Kyrre 2.0 (KyrreML 2.0) finnes som et separat vedlegg (Pkt. 12, 
vedlegg 3) til standarden.  
 

I en XML-fil kan dataene struktureres hierarkisk, hvilket er svært gunstig for Kyrres hierarki mellom 
handlinger og personer. XML-formatet har ytterligere et par viktige fordeler: For det første kan man ved 
hjelp av en såkalt ”validator” maskinelt verifisere at en XML-fil er ”syntaktisk” korrekt (kalles ”gyldig”) i 
henhold til den tilhørende DTDen eller skjemaet. For det andre kan dataene i XML-filen ved hjelp av et 
såkalt stilark (XSLT- eller CSS-stilark) vises fram med skreddersydd layout i en vanlig nettleser. Man kan 
også lage skreddersydde utskriftsversjoner av dataene, for eksempel papirhefter (med registre) for 
transkriberte kirkebokslister. Ved hjelp av stilark (XSLT-filer) kan XML-filen også konverteres til nye 
formater, både XML-formater og andre formater. I de XML-filene som følger Kyrre skal tegnsettet UTF-8 
benyttes. Første linje i xml-filen skal se slik ut: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
Deretter følger det vanligvis en linje som angir hvilket skjema denne filen forholder seg til, denne kan se 
slik ut: 
 
<?xml-model href="http://schema.arkivverket.no/digitalarkivet/kyrrexml.rng" type="application/xml" 
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?> 
 

Så kommer selve innholdet i filen. Sterkt forkortet eksempel på XML-fil (hierarkiet vises ved hjelp av 
innrykk): 

 
<kyrre versjon="2.0"> <meta> 

<kjelde> 
<kjeldeid>2936</kjeldeid> 
<prgjeld>Spydeberg</prgjeld> 
<ksokn>Hovin og Heli</ksokn> 
….. flere felt her …..  

</kjelde>  
<registrering> 

<reg_av>Guri Pettersen</reg_av> 
<reg_naar>november 2005</reg_naar>  
<dokfil>gr_Spydeberg MINI A 4.html</dokfil> 
….. flere felt her …..  

</registrering>  
</meta> 
<dp>  ..... dåpshandling ..... 

<side>5</side> 
<lopenr>1</lopenr> 
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<aar>1817</aar> 
<dpdato>07.01</dpdato>  
….. flere felt her….  
<dp_person> 

<rolle>barn</rolle> 
<forenamn>Anna Lovinda</forenamn> 
<kjonn>k</kjonn>  
….. flere felt her …..  

</dp_person>  
<dp_person> 

<rolle>far</rolle> 
<forenamn>Mons Ola</forenamn>  
<etternamn>Hansen</etternamn> 
<kjonn>m</kjonn>  
….. flere felt her …..  

</dp_person>  
….. flere personer her ….. 

</dp>  
….. flere dåper her …..  

</kyrre>  

8.2 Formatalternativ 2: SDV (flat struktur)  

Mange har tidligere transkribert kirkeboksopplysninger i regnearkprogrammer som Microsoft Excel o.l. 
Slike programmer gir ikke mulighet for å ivareta Kyrres hierarki mellom handlinger og personer, men for at 
de registratorene som ønsker det skal få fortsette å transkribere i slike programmer, tilbyr Kyrre også en 
”flat” datastruktur tilpasset disse. 

Dette er SDV-filer (CSV-filer) som inneholder poster (linjer) av kun én type, nemlig handlingsposter utvidet 
med felt for et endelig antall personer bakerst i posten. Følgende spesifikasjoner gjelder for disse ”flate” 
filene: 

Det benyttes et fast skilletegn mellom feltene i posten. Hvert felt har sin faste plass innenfor posten. 
Feltene har uspesifisert lengde, og manglende dataverdier resulterer i at to feltskilletegn kommer rett etter 
hverandre. Semikolon “;” og mindre enn “<“ er tillatte feltskilletegn, men kun ett av dem kan brukes 
innenfor samme fil. Det skal ikke være noe feltskilletegn etter det siste feltet. Alle feltskilletegn skal tas 
med, selv om det er flere tomme felt på slutten av posten. 

Følgende gjelder også: Det er meget viktig at det definerte feltskilletegnet ikke brukes i dataverdiene 
(medfører feltforskyvning). Hvis programmet ikke kan garantere dette, åpnes det for å benytte 
anførselstegn ”” rundt dataverdiene. De flate SDV-filene kan gjerne også ha en ”tittellinje” (dvs. en post 
med de feltnavnene som er brukt i transkriberingsprogrammet) som første post i filen. Opplysningene om 
kilden og transkriberingen (metadataene) tas ikke med i disse filene. 

Sterkt forkortet eksempel på en flat SDV-fil: 

 
2934<5<1<1817<07.01<<<<Hovin kirke<Barnet døde 20de Juni 1817<<Anna 
Lovinda<Monsdatter*<k<Hallerud*<<18.12<1816<<E<<Gbr.<Mons 
Ole<Hansen<k<Hallerud<Hovin<<<36<<1812<Hustru<Elvira<Jonsdatter<k<Hallerud<Chris 
tiania<<<27<<1812<fadder<Gbr.<Alfred<Nielsen<.. osv… 

2934<5<2<1817<14.01<….. neste dåp følger her ….. 
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Vedlegg 2 gir en oversikt over hvilke felt som skal være med i de ulike postene for de to 
formatalternativene beskrevet ovenfor.  

 

9 Transkriberingsprogrammer  

Kyrre er en åpen standard for transkribering av kirkebøker, dvs. at den ikke er knyttet til noe bestemt 
transkriberingsprogram, verken kommersielt eller annet. Det er flere programmer tilgjengelige på 
markedet som er spesialutviklet for transkribering i tråd med Kyrre 2.0. Les mer om dette på vår nettside: 

[lenke til nettside] 

 

10 Vedlegg 1: Transkriberingsskjema for konfirmanter 

Regnearkskjemaet er et forslag til mal for transkribering av konfirmanter i kirkebøker med skjemaet fra 
1820. Skjemaet er utarbeidet med utgangspunkt i Kyrre 2.0. Transkriberingsskjema for eldre kirkebøker 
uten skjema, eller for kirkebøker med skjemaet fra 1812 eller 1877, vil være noe annerledes. 

Bare de feltene og de rollene som er aktuelle i kirkebokskjemaet fra 1820 er tatt med i 
transkriberingsskjemaet. Alle feltene, bortsett fra Bildereferanse, Side og Kjønn for konfirmant som er 
obligatoriske, finner en igjen i kirkebokskjemaet. 

Feltene for stilling og stand er ikke tatt med i transkriberingsskjemaet, da disse ikke er med i 
kirkebokskjemaet. Det samme gjelder felt som Sogn/kirke, Fødselsdato, Fødselsår og Bosted. 

Selv etter at det ble innført faste, trykte skjema i kirkebøkene, varierte føringspraksisen. 
Transkriberingsskjemaet kan i slike tilfeller tilpasses de ulike kirkebøkene. For eksempel vil ofte fars yrke 
eller stilling være nevnt, og feltet Stilling/stand for far kan da legges til. Det er likevel svært viktig at 
tilpassinger tar utgangspunkt i Kyrre. Felt og roller som ikke er med der, skal heller ikke registreres.
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A B C D E F G H I J K L M N 

Bildereferanse Side År Kirke Kjønn Nr Dato År Fornavn Etternavn F år Alder Fødested Bosted 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 1 12.06 1916 Ole Lund Danielsen 1901  Nyheim Nyheim 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 2 12.06 1916 Nils Martinus Olufsen 1900  Fellingfors Fellingfors 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 3 12.06 1916 Bernhard Jørgen Bendiksen 1901  Stabbforsmo Stabbforsmo 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 4 12.06 1916 Gustav  Olsen 1901  Granefjell Granefjell 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 5 12.06 1916 Ottar Berg Pedersen 1901  Laksfors Limoen 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 6 12.06 1916 Ole Godtfred Andersen 1901  Båfjellmo Laksfors 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 7 12.06 1916 Øystein  Ockarsen Fallmo 1901  Ø. Bjørnaa Fallmo 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 8 12.06 1916 Arne  Larsen Kappskarmo 1901  Kappskarmo Kappskarmo 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 9 12.06 1916 Leiv Ottar Ludvigsen 1901  Ø. Svenningdal Ø. Svenningdal 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane M 10 12.06 1916 Laurits Benjamin Bredesen 1900  Svenningdal Svenningdal 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane K 1 12.06 1916 Gurine Martine 
Johanne 

Lukasdtr. 1901  Påljord Storfors 

kb10051103091113 105 1916 Vefsen/Grane K 2 12.06 1916 Petra  Sveinsdtr. Grane 1900  Grane Grane 
 

 

O P Q R S T U V W 

Farsfornavn Farsetternavn Fars yrke/sivilstand Morsfornavn Morsetternavn Mors yrke/sivilstand Karakter Vaksinasjon Merknad 

Daniel Johnsen Arb. Oleanna Olsdtr. Kone    

Oluf Olsen Fellingfors Gbr. Kristine Anna Pedersdtr. Fellingfors Pike    

Bendikt Latsen  Jørgine  Nilsdtr. H.    

Ole Andersen Reinlapp Gunhild Pedersdtr. H.    

Peder Olsen Arb. Anna Matisdtr. H.    

Oskar Karstensen  Mosjøen Ungk. Signe  Isaksen  Bjørnaa Pike    

Gustav Andersen Arb. Lina Olsen     

Lars Peder Andersen Gbr. Anna Jørgine Gabrielsdtr. H.    

Ludvig Olsen Tomasvatn Ungk. Ottea Kristine Larsdtr. Pike   Ø. Svenningdal 

Brede Johan Larsen Gbr. Berte Pedersdtr. H.    

Lukas Larsen Arb. Maren Mortensdtr. H.    

Svein Larsen Gbr. Maren Anna Andersdtr. H.    

 

Illustrasjon 4: Et eksempel på Excel-oppsett for transkribering av konfirmasjon. Tabellen er delt i to, som går fram av kolonnebokstaven.
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11 Vedlegg 2: Feltstruktur for datafilene i Kyrre 

Kolonnen ”Formatalternativ” nedenfor forteller hvilket tekstfilformat (beskrevet i kapittel 8) de enkelte 
feltene skal være med i. 

 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Om kilden  <kjelde> 

KildeID kjeldeid 1 4 ja integer 6 

Kildereferanse asta_streng 1 nei string 50 

Gammel arkivsignatur signatur 1 nei string 10 

Prestegjeld prgjeld 1 ja string 50 

Sogn  ksokn  1 nei  string  50  

Kommunenummer  kommnr  1 ja  string  4  

Kildetype  ktype  1 ja  string  4  

Listetype  ltype  1 ja  string  2  

Startår  startaar  1 ja  integer  4  

Sluttår  sluttaar  1 ja  integer  4  

Oppbevaringssted  oppbstad  1 nei  string  30  

Merknader   merknader  1 nei  text   > 256  

Om transkriberingen  <registrering>  

Transkribert av  reg_av  1 nei  string  100  

Transkribert når  reg_naar  1 nei  string  25  

Korrekturlest av  korr_av  1 nei  string  100  

Korrekturlest når  korr_naar  1 nei  string  25  

Foretak  foretak  1 ja  string  50  

Kontaktperson  kontakt  1 nei  string  100  

Grunnlag  grunnlag  1 nei  string  25  

Program  program  1 nei  string  25  

Fildato  fildato  1 nei  string  12  

Filnavn filnamn 1 Nei string 100 

Dokumentasjonsfil dokfil 1 nei string 100 

Merknader   merknader  1 nei  text   > 256  

 

11.1 Fødte og døpte 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <dp> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string 15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string 10 

                                                 
4
 De overordnede opplysningene om kilden og transkriberingen blir altså ikke tatt med i datafilene i formatet SDV flat 

struktur, men må følge med i egne dokumentasjonsfiler eller legges inn via en nettjeneste. Noen av kildeopplysningene vil også 
ofte inngå i filnavnet. 
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År  aar  begge ja string 10 

Dåpsdato (n) dpdato  begge nei string 25 

Dåpsdato (t) dpdato_t begge nei string 100 

Stadfestet dato (n) stadfesta  begge nei string 25 

Stadfestet dato (t) stadfesta_t begge nei string 100 

Dåpssted  dpstad  begge nei string 50 

Introduksjon introd begge nei string 100 

Ekte/uekte ekte_uekte begge nei string 5 

Melding melding begge nei string 100 

Sogn/kirke  sokn_kyrkje begge nei  string 50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <dp_person> 

Rolle rolle 1 5 ja string 20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string 100 

Fornavn  forenamn  begge nei string 50 

Etternavn  etternamn begge nei  string 50 

Kjønn  kjonn 1, (2) ja  string 2 

Bosted  bustad begge nei  string 100  

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string 100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string 60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string 15 

Alder alder begge nei string 30 

Viet vigd begge nei string 15 

 
 

11.2 Konfirmerte 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <kf> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) kfdato  begge nei string  25 

Dato (t) kfdato_t begge nei string 100 

Sogn/kirke sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <kf_person>  

                                                 
5
 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil dåpsbarnet, faren, mora og personer i andre roller ha faste 

felt i posten, og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på far og mor. I XML-
formatet må disse feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert at verdiene må registreres. 
Gode transkriberingsprogrammer vil kunne generere dem automatisk. 
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Rolle rolle 1 6 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn 1, (2) ja  string  2 

Bosted  bustad begge nei  string  100  

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Døpt doypt begge nei string 100 

Karakter karakter begge nei string 100 

Vaksinasjon vaksin begge nei string 100 

 

11.3 Viede (inkludert trolovede og lysninger) 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <vi> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Trolovet dato (n) trdato  begge nei string  25 

Trolovet dato (t) trdato_t begge nei String 100 

Viet dato (n) vidato  begge nei String  25 

Viet dato (t) vidato_t begge nei string 100 

Lysning lysning  begge nei string  100 

Vielsessted  vistad  begge nei string  50 

Sogn/kirke sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <vi_person>  

Rolle rolle 1 7 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn 1, (2) ja  string  2 

Bosted  bustad begge nei  string  100  

                                                 
6
 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil konfirmanten, faren, mora ha faste felt i posten, og feltet 

for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på far og mor. I XML-formatet må disse feltene 
alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må registreres. Gode transkriberingsprogrammer vil 
kunne generere dem automatisk. 
7
 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil brudgommen, bruden, fedrene og personer i andre roller 

ha faste felt i posten, og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på brudgom, brud 
og deres fedre. I XML-formatet må disse feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må 
registreres. Gode transkriberingsprogrammer vil kunne generere dem automatisk. 
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[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Konfirmasjon konfirm begge nei string 100 

Altergang altergang begge nei string 100 

Vaksinasjon vaksin begge nei string 100 

Legitimasjon legitim begge nei string 100 

Tidligere gift tidl_gift begge nei string 100 

Ekteskapsnummer ektesknr begge nei string 15 

 

11.4 Døde og begravde (gravlagte)  
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <gr> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Gravferdsdato (n) grdato  begge nei string  25 

Gravferdsdato (t) grdato_t begge nei string 100 

Jordfestet dato (n) jfdato  begge nei string  25 

Jordfestet dato (t) jfdato_t begge nei string 100 

Melder meldar begge nei string  100 

Sogn/kirke  sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <gr_person>  

Rolle rolle 1 8 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Bosted  bustad begge nei  string  100  

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Dødsdato dodsdato begge nei string 60 

Dødsår dodsaar begge nei string 15 

                                                 
8
 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil den avdøde og personer i andre roller ha faste felt i 

posten, og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på far og mor. I XML-formatet 
må disse feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere dem automatisk. 
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Dødsårsak aarsak begge nei string 255 

Lege laekjar begge nei string 50 

Meldt meldt begge nei string 100 

 

11.5 Dødfødte 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <df> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Gravferdsdato (n) grdato begge nei string  25 

Gravferdsdato (t) grdato_t begge nei string 100 

Jordfestet dato (n) jfdato  begge nei string  25 

Jordfestet dato (t) jfdato_t begge nei string 100 

Ekte/uekte ekte_uekte begge nei string 5 

Melder meldar begge nei string  100 

Sogn/kirke sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <df_person>  

Rolle rolle 1 9 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn 1, (2) ja  string  2 

Bosted  bustad begge nei  string  100  

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

 

11.6 Vaksinerte 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <va> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

                                                 
9
 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil det dødfødte barnet, faren og mora ha faste felt i posten, 

og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på far og mor. I XML-formatet må disse 
feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må registreres. Gode transkriberingsprogram-
mer vil kunne generere dem automatisk. 
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Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) vadato  begge nei string  50 

Attestdato  atdato  begge nei string  50 

Sogn sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <va_person>  

Rolle rolle 1 10 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn 1, (2) ja  string  2 

Bosted  bustad begge nei  string  100  

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

 

11.7 Innflyttede 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <if> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) ifdato  begge nei string  50 

Flyttet fra fraa_stad begge nei string 100 

Flyttet til til_stad begge nei string 100 

Sogn sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <if_person>  

Rolle rolle 1 11 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

                                                 
10

 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil den vaksinerte, faren, mora og personer i andre roller ha 
faste felt i posten, og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på far og mor. I XML-
formatet må disse feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere dem automatisk. 
11

 Her vil alle personene ha rollen ”innflyttar”, så feltet er strengt tatt ikke nødvendig å ha med. Men det er likevel tatt 
med i XML-formatet for standardiseringens skyld. Det er ikke sikkert at innholdet i feltet må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere rollene automatisk. 
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Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Formål formaal begge nei string 100 

Attester attestar begge nei string 255 

Ved bruk av formatalternativet 2 (SDV flat struktur, Excel el.) kan det opprettes felt i posten for maksimum 
15 innflyttere i tillegg til feltene på handlingsnivået. 

 

11.8 Utflyttede 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <uf> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) ufdato  begge nei string  50 

Bosted (tidl.) bustad begge nei string 100 

Flyttet til til_stad begge nei string 100 

Sogn sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <uf_person>  

Rolle rolle 1 12 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Formål formaal begge nei string 100 

Attester attestar begge nei string 255 

 

11.9 Offentlige skriftemål (publice absolverede) 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <pa> 

                                                 
12

 Her vil alle personene ha rollen ”utflyttar”, så feltet er strengt tatt ikke nødvendig å ha med. Men det er likevel tatt med 
i XML-formatet for standardiseringens skyld. Det er ikke sikkert at innholdet i feltet må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere rollene automatisk. 



          Kyrre 2.0 – standard for transkribering av kirkebøker i Norge 
 

70 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) padato  begge nei string  25 

Dato (t) padato_t begge nei string 100 

Årsak grunn begge nei string 255 

Sogn/kirke  sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <pa_person>  

Rolle rolle begge ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Bosted bustad begge nei string 100 

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

 

11.10 Kommunikanter, betjening og beretning 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <ko> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) kodato  begge nei string  25 

Dato (t) kodato_t begge nei string  100 

Sogn/kirke  sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <ko_person>  

Rolle rolle 1 13 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Bosted bustad begge nei string 100 

                                                 
13

 Her vil alle personene ha rollen ”kommunikant”, så feltet er strengt tatt ikke nødvendig å ha med. Men det er likevel 
tatt med i de hierarkiske formatene for standardiseringens skyld. Det er ikke sikkert at innholdet i feltet må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere rollene automatisk. 
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[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

 

11.11 Introduserte kvinner 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <in> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) indato  begge nei string  25 

Dato (t) indato_t begge nei string  100 

Sogn/kirke  sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <in_person>  

Rolle rolle 1 14 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn 1 ja  string  2 

Bosted bustad begge nei string 100 

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested  fodestad begge nei  string  100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

 
 

11.12 Innmeldte i statskirken 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <im> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

                                                 
14

 Ved transkribering i formatet SDV flat struktur (i Excel ol.) vil den introduserte kvinnen og ektemannen ha faste felt i 
posten, og feltet for rolle er derfor ikke nødvendig å ha med. Det samme gjelder feltet for kjønn på de to. I XML-formatet må 
disse feltene alltid være med og være utfylte i datapostene, men det er ikke sikkert de må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere dem automatisk. 
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Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) imdato  begge nei string  50 

Sogn sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <im_person>  

Rolle rolle 1 15 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Bosted bustad begge nei string 100 

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested fodestad begge nei string 100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Døpt tdoypt begge nei string 100 

Fra samfunn fraa_samf begge nei string 50 

Erklæring erklaering begge nei string 255 

Ektefelle ekt_samf begge nei string 50 

Barn born begge nei string 255 

 

11.13 Utmeldte av statskirken 
 

Feltnavn Feltkode Formatalternativ Obligatorisk Datatype Maks. lengde 

Handlingsnivå  <um> 

Bildereferanse biletlenke begge nei string 18 

Side  side  begge ja string  15 

Løpenummer  lopenr  begge nei string  10 

År  aar  begge ja string  10 

Dato (n) umdato  begge nei string  50 

Sogn sokn_kyrkje begge nei  string  50 

Merknader merknader begge nei text > 256 

Personnivå  <um_person>  

Rolle rolle 1 16 ja string  20 

Stilling/stand  stilling_stand  begge nei string  100 

Fornavn  forenamn  begge nei string  50 

Etternavn  etternamn begge nei  string  50 

                                                 
15

 Her vil alle personene ha rollen ”innmeld”, så feltet er strengt tatt ikke nødvendig å ha med. Men det er likevel tatt med 
i XML-formatet for standardiseringens skyld. Det er ikke sikkert at innholdet i feltet må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere rollene automatisk. 
16

 Her vil alle personene ha rollen ”utmeld”, så feltet er strengt tatt ikke nødvendig å ha med. Men det er likevel tatt med i 
XML-formatet for standardiseringens skyld. Det er ikke sikkert at innholdet i feltet må registreres. Gode 
transkriberingsprogrammer vil kunne generere rollene automatisk. 
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Kjønn  kjonn begge ja  string  2 

Bosted bustad begge nei string 100 

[Bostedskontekst] bustad_kontekst begge nei text 100 

[Personmerknad] merknader_pers begge nei text > 256 

Fødested fodestad begge nei string 100 

Fødselsdato  fodselsdato begge nei  string  60 

Fødselsår  fodselsaar begge nei  string  15 

Alder alder begge nei string 30 

Konfirmasjon tkonfirm begge nei string 100 

Nytt samfunn til_samf begge nei string 50 

Ektefelle ekt_samf begge nei string 50 

Barn born begge nei string 255 

 

 

12 Vedlegg 3: RNG for KyrreXML (2.0) 
 
Følger som separat vedlegg. 

13 Vedlegg 4: Generell RNG for KyrreXML (2.0) 
 
Følger som separat vedlegg. 
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