
          Juni 2021 

Primærdataene i historisk befolkningsregister, HBR 
HBR bygger på alle kildene som ligger i Digitalarkivet. HBR har API-tilgang til dataene som innebærer 

at HBR får tilgang til dataene i Digitalarkivet med en gang de legges inn. Det samme gjelder 

Digitalpensjonatet.  

I tillegg har historisk befolkningsregister tilgang på døde (annonser, mm), jubileer, ekteskap og 

hendelser av allmenn interesse fra aviser. Bortsett fra det som er lagt inn manuelt av brukere, er det 

registrert et stort antall poster maskinelt fra Aftenposten for perioden 1950-2000. Den maskinelle 

gjenkjenningen har klart å gjenkjenne under halvparten av hva som stod i Aftenposten i denne 

perioden. Det er også flere feil i den maskinelle registreringen enn i de fleste manuelle registreringer. 

Det legges stadig ut nye kilder i Digitalarkivet. Se oppdateringer på  www.digitalarkivet.no .  

I det etterfølgende gis det en overordnet oversikt folketellingene og kirkebøkene i Digitalarkivet som 

er viktigs for lenking. Andre kilder som skiftebøker kan også være viktige. Digitalarkivet oppfordrer til 

å bli med i en transkriberingsdugnad.   

Folketellingene 
Se oversikt over folketellinger i Digitalarkivet, folketellinger i SSB, folketellinger hos 

Registreringssentralen for historiske data i Tromsø og folketellinger hos Lokalhistoriewiki som alle gir 

litt ulike presentasjoner av temaet.  

Det var nasjonale folketellinger i 1801, 1865, 1875, 1891, 1900, 1910 og 1920. Folketellingen 1920 

blir ferdig transkribert høsten 2021. De andre folketellingene er stort sett komplette bortsett fra 

noen mindre områder og enkeltlister som mangler, se detaljert oversikt over folketellinger i 

Digitalarkivet. Det er også gjennomført noen bytellinger. Bytellingen for 1870 (delvis) og 1985 (helt) 

søkbar i Digitalarkivet. I deler av landet er det også registrert folketellinger i 1815, 1825, 1835, 1845 

og 1855 som er delvis søkbar i Digitalarkivet. I tillegg kommer kommunale tellinger, bl.a. i Oslo 1923 

som delvis er publisert.  

Kirkebøker 
Kirkebøker i Digitalarkivet gir en transkriberingsstatus for de ulike kirkebøkene mens det er en mer 

overordnet beskrivelse av håndtering av kirkebøker i Digitalarkivet. Det har vært en stor aktivitet i 

transkribering av kirkebøker de siste årene i samarbeid med noen amerikanske 

slektsforskningsforeninger. Det gjør at de fleste kirkebøkene som kan publiseres vil være 

transkribert. Også her vil det være noen mangler pga tapte bøker.  
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