
Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Dugnader i Digitalarkivet

Korrektur av transkriberte kirkebøker





Korrektur av kirkebøkenes lister over 
døpte, vigde og døde som er registrert 

av AMF 



AMF – Ancestry, MyHeritage og Familysearch

Har laget registre til norske kirkebøkers lister over døpte, 
vigde og døde fra perioden (ca):

• døpte 1815-1920

• viede 1815-1938

• døde og begravede 1815-1927

= Enorme mengder data – dobling av personpostene i 
Digitalarkivet, men også mye feil og mangler



Mye feil! 

Funksjonen for å rapportere inn feil i AMFs registreringer av kirkebøker er slått av.

Feil som kan virke riktige om man søker i Digitalarkivet, f.eks. Ingeborg (fasit Birgitte) 
eller Kirkeseter (fasit Kristiansund)

Andre feil som gjør det vanskelig å finne personer i Digitalarkivet, er helt 
ugjenkjennelige navn Qioind i stedet for Øivind

Dugnad for å få korrekturlest og rettet opp i feilene, og lagt til informasjon som 
mangler (stilling, bosted/fødested, alder) – initiert av frivillige

Korrektur på hele eller deler av en kirkebok (f.eks. alle fødte, viede eller døde)

Mange frivillige har allerede meldt seg selv om vi ikke har gått aktivt ut og bedt om 
flere (det vil kreve mer ressurser enn vi har i dag)



Eksempler på feil fra Kb, Fana mini B 4, 1908-1915

Anaivas - Ananias

Touine - Tomine

Azale – Agate 

Mous – Mons

Lugibjorg – Ingebjørg

Austronia – Antonia

Brgnjnev - Brynjulv

Naakousdtr – Haakonsdtr

Gullakos - Gullaksdtr

Fostebo - Øvstebø

Nordnes - Hordnes

Tarlep – Tarlebø

Tanchhammeren – Fanehammeren

Nodtrudt – Nødtvedt

Sagebaleken – Sagebækken

Koansdat – Kvamsdal

Radalun – Rådalen

Fildeslad - Titlestad



Fin og lettlest skrift



Mørkt og vanskelig å lese, eller svakt og utydelig



Ingen stilling/stand, Varsvig, Flahe og Nase i stedet for Valsvig, Flæthe og Næse (under arbeid)



Hvordan ser du om en fil er 
korrekturlest?



Foreldrene har fått både bosted og stilling/stand – sannsynlig at det er en korrekturlest AMF-fil eller registrert av 
noen andre dvs. norske 



Slik ser du om en AMF-fil er korrektur-lest (full 
kildeinformasjon):



Hvem kan delta i denne dugnaden?

Alle som kan lese håndskrift fra en eller annen tidsperiode – dvs. de aller fleste av oss ☺

Folk både i inn- og utland deltar – og fra alle yrkesgrupper og sivil status. 

Det kreves at du er nøyaktig og skriver det som står i kirkeboken – ikke det andre kilder eller 
du selv mener at en person het.

Hvis du vet hvilken kirkebok du vil korrekturlese er det fint, men ellers er det bare å sende 
en henvendelse til digitalarkivet@arkivverket.no og fortelle:

Navn og kontaktinformasjon (epost og telefon)

Hvor er du godt kjent (f.eks. kommunen du er bosatt i, eller en bydel) og vil korrekturlese fra? (stor fordel 
å være lokalkjent fordi man da kjenner stedsnavn fra før)

Kan du lese gotisk skrift? Hvis nei, finner vi en nyere kirkebok til deg

mailto:digitalarkivet@arkivverket.no


Selve arbeidet

Du får tilsendt en excelfil med det AMF har registrert – lenke til der kirkeboklisten begynner – og 
informasjon om hva du skal gjøre. Til nye korrekturlesere pleier vi legge inn rettelser på de første 
slik at det er lett å se hvordan det skal gjøres. 

Du retter direkte i excelarket. Det returneres til oss i Digitalarkivet når du er ferdig. 

Hjelp underveis + kontroll av den ferdig korrekturleste filen når du er ferdig, og tilbakemelding for 
å bli enda flinkere ☺

Vi har opprettet registreringsinstruks, samt et eget forum i Digitalarkivet for dem som 
korrekturleser AMF-materiale i tillegg til tydeforumet som har vært i Digitalarkivet i mange år

En fil kan omfatte fra 35 vigde til over 5000 døpte



Utsendte filer

2020: sendte ut 109 filer til 46 ulike frivillige

2021: Sendte ut 501 filer til 76 frivillige

2022: (sendt ut 149 filer til 47 frivillige, hvorav 19 nye)

= 759 filer sendt ut til korrektur så langt (midten av mars)



Korrekturleste filer

2020: 56 filer returnert

2021: 455 filer returnert

2022: 92 filer returnert

= 595 filer returnert så langt



Kontrollerte filer

2020: 3 filer kontrollert

2021: 387 filer kontrollert

2022: 91 filer kontrollert

= 481 filer kontrollert etter korrektur så langt



Republiserte korrekturleste filer

2020: 1 fil publisert

2021: 271 filer publisert

2022: 161 filer publisert

= 433 filer republisert så langt

2022: 46 filer i publiseringskø – dvs. totalt 479 klare

114 korrekturleste filer i kø for kvalitetssjekk

163 filer er nå under arbeid



Geografisk fordeling

Flest filer fra Møre og nordover 

Østlandet: spesielt mange i Hedmark, Oppland og Østfold

Vestlandet bare noen få frivillige – bare noen få i Bergen 
foreløpig

Minst på Sørlandet og i selve Oslo



“«Arbeidsledig til helgen»

Epost fra en av de frivillige 
korrekturleserne


