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Litt om kilder
En kilde er det stedet en opplysning kommer fra. Eksempler
på kilder kan være
• Kirkebok / Folketelling / Avis / Bok /Intervju/Egne notater
Hvorfor skal vi notere ned kildene?
• En opplysning skal kunne dokumenteres slik at en selv eller
andre kan sjekke at opplysningene er korrekte.
• Når ulike kilder gir forskjellige opplysninger (f.eks. 2 ulike
fødselsdatoer på samme person) må man kunne vurdere
hvilken kilde som er mest å stole på.
Derfor: Noter alltid hvor du har funnet opplysningene du
legger inn. Ikke vent
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Egne notater
De første opplysningene vi har om
egen familie, er at vi selv er en del
av familien. Da er det våre egne,
private notater som er kilden.
Reunion har en kildetype som er
kalt intervju, noe som er helt
relevant til dette.
Her har jeg først registrert mine
besteforeldre og så setter jeg inn
min egen far som barn av dette
ekteparet.

Når jeg har skrevet ferdig, går jeg nederst på siden
der det står + Legg til generell kilde.
Jeg får opp en meny og velger intervju

13.04.20

Kilder

3

Egne notater
Vi får da opp en meny for
denne kilden.
Vi fylle ut feltene øverst
pluss en liten fritekst. Her er
det selvsagt helt opp til en
selv hvordan en vil fylle ut
feltene.
Ser vi på forhåndsvisningen i
nederste feltet, så ser vi
hvordan denne
kildehenvisningen vil se ut
når vi lager rapporter og
andre utskrifter der vi har
med kildehenvisning. Krysser
vi av for ”Utelat fra
slottnotater”, vil bare navn
og dato synes.
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Lage ny kildetype / Mal
Nå kan vi jo tenke at dette ikke er
noe intervju, men heller egne
notater. Den kildetypen må vi
lage selv.
Vi går da opp i hovemenyen og
trykker på Valg.

Vi får da opp dette vinduet og
finner Kilder her.
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Lage ny kildetype / Mal

Vi får opp et nytt vindu der vi ser en
lang liste med kildetyper / Maler.
Vi velger + Legg til mal og får opp et
nytt felt der det står Ny kildetype.
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Her skriver vi inn det vi ønsker å kalle
denne nye kildetypen, f. Eks Private
notater. Så må vi legge til felt og
velger Forfatter og Dato
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Private notater
Da får vi dette vinduet for den nye
kildetypen, Private notater.

Forfatter er oss selv, men gjerne
med en forklaring på hvor pålitelig
denne opplysningen er, her med en
litt annen tekst enn på forrige
eksempel med intervju. Ta selv
stilling til hva du foretrekker.

I feltet for forhåndsvisning, ser vi
hvordan denne kilden vil framstå i
en rapport.
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Folketelling som kilde
Når vi skal bruke andre kilder, som kirkebøker, folketelling og andre skrevne kilder
må vi ha en mer omfattende henvisning. Vi ser først på folketelling.
Folketelling kan gi oss mange opplysninger:
• Alle medlemmer i en familie som har bolig på adressen / gården
• Alder eller fødselsår for personene
• Relasjoner som husfar, hustru, sønn, datter, tjenestepike, losjerende med mer
• Hva gården har av dyr og mark
Når vi skal føre disse opplysningen inn i databasen vår, må vi henvise til kilden
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Folketelling som kilde
Når vi henter kildetypen Folketelling kan det
være litt ulikt hva vi får opp som felt for denne
typen kilde. I dette eksemplet, er det disse fem
feltene.
Hva som kan stå i hver av dem, kan være :
Tittel: Folketelling 1875 for 0438P Lille Elvedalen
Lokalitet: Folldal sokn
Dato: 1875
Kildelokalitet: Statsarkivet i Hamar
Mediatype: Søkbar
Dato vist: 22.03.2020 (den dagen jeg legger inn)
I eksemplet på neste side bruker vi færre felt
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Folketelling som kilde
I det eksemplet vi skal vise videre, er det gjort
noen andre valg.
Da må vi som for ”Egne notater” legge til felt
og vi må også fjerne de vi ikke vil ha.
Fjern først de som skal vekk, Dato, Mediatype
og Dato vist.
Bare disse tre blir igjen
• Tittel
• Lokalitet
• Kildelokalitet
Vi legger til Detaljer
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Folketelling som kilde

Vi har her fjernet de vi ikke vil ha og
lagt til nye, i alt fire felt.
Men det er ikke alle disse feltene vi vil
ha med i rapporter og utskrifter.
Noen er bare praktiske for oss selv.
13.04.20

Vi bytter over til å se på Felt og får opp
denne menyen.
Der markerer vi Detaljer og krysser av
for Ekskluder fra sluttnoter. Det samme
kan vi gjøre med Kildelokalitet hvis vi
heller ikke vil ha den med i utskrifter .
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Folketelling som kilde

Ferdig utfylt kan det bli seende ut som dette.
URL´en for kilden er ikke med. Den fører vi inn
under detaljer for de personene det gjelder.
Se: Kirkebøker som kilde, s. 20
Vi har nå fire felt, og passer også på å ordne
rekkefølgen ved å dra feltene på riktig plass
sånn at det i utskrifter gir mening. Detaljer
står først og Kildelokalitet til slutt.
Trykk så på den grønne pila for å gjøre dette
til ditt standard oppsett for denne kildetypen.
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Forhåndsvisning vises det hvordan det ser ut i
rapporter og utskrifter.
Vi skal se nærmere på hvorfor vi lager feltet
Detaljer.
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Folketelling som kilde
Her har vi fylt Kilde 2 ut med en Kildemal for Folketelling som vi har vist på
foran, altså med feltet Detaljer og
Kildelokalitet som et felt som ikke vil
bli synlig i rapporter

Her har vi laget en mal for kilden
Folketelling der vi ikke har tatt med
Detaljer og tenker at det er Tittel og
Lokalitet som er vesentlig. Kilde 1 blir
da fylt ut med disse tre feltene.
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Hvorfor ekskluderte felt?
Når vi åpner Kilder i sidemenyen, vil vi se et utsnitt av det vi har skrevet
inn i det første feltet på kilden. Dette utsnittet bør vi kjenne igjen raskt.

For Kilde 1 ser vi at det er
en Folketelling for 1875,
men ikke fra hvor.

For Kilde 2 ser vi raskt at
det dreier seg om Lille
Elvedalen og året 1875
Utskrifter og rapporter
blir like for begge.
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Kirkebok som kilde
Den engelske versjonen har ikke alltid kirkebok som kilde. Det er også ulikt om den
norske versjonen har Kirkebok.
Altså må legge den inn selv. Da er det igjen:
Reunion – Valg – Kilder og så legge inn Kirkebok.

Vi har to typer kirkebøker, både Klokkerbok og Ministerialbok. Klokkerboka går også
under betegnelsen kirkebokduplikat og ble ført av klokkeren eller andre
medhjelpere mens ministerialboka ble ført av sognepresten. Vi lar begge gå under
betegnelsen Kirkebok.
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Kirkebok som kilde
Disse tre bør vi ha med oss i kilden:
Bokas Tittel:
Ministerialbok nr 2, 1883 – 1906
Lokalitet (prestegjeld):
Alvdal prestegjeld, Alvdal, Hedmark
Kildelokalitet:
Hvor kilden fysisk befinner seg, altså
hvilket arkiv som har kilden

De aller fleste kirkebøker vi leter i er skannet og ser omtrent ut
som denne. Dette er en oversikt over døpte i Alvdal i
Ministerialbok nr 2, 1883 – 1906. ”Vår” person er Kari som står
som nr 6 på s. 19. med opplysninger om foreldre og faddere
Hvilke opplysninger skal vi ha inn i kilden Kirkebok?
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I tillegg bør vi notere oss:
Siden vi har funnet dette på: s 19
Hvilket nummer ”vår” person har: nr 6,
URL til denne siden og hele boka
https://www.digitalarkivet.no/
kb20060419030234
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Kirkebok som kilde
Vi lager da disse fire feltene for Kirkebok:
•
Detaljer (som vi allerede har merket med
ekskluder fra slottnoter)
•
Bok /Perodikum
•
Lokalitet
•
Kildelokalitet
Her har vi Ikke tatt med URL i kildehenvisningen. En
kirkebok er en kilde vi ofte bruker flere ganger. Flere
barn i samme familie kan være ført i denne boka,
vielse og dødsfall likeså. Så vi fører heller URL´en
under detaljer for den enkelte personen. Det skal vi
vise siden.
Kildelokalitet kan en jo vurdere om en også skal
ekskludere fra sluttnoter.
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Kirkebok som kilde
Når vi får opp en kirkebok i Digitalarkivet gis vi
noen valg på en meny på høyre side av den
skannede kirkeboka.
Lenkesymbolet gir tilgang til ulike URL´er som
på dette bildet.
Vi velger Brukslenke for sidevisning. Den åpner
den siden vi står på og gir oss også mulighet til
å bla i boka.
Så har vi den lille sorte sirkelen med en hvit i.
Klikker vi på den, får vi opplysninger om kilden,
Kildeinformasjon.
Her ser vi at vår kilde befinner seg på
Statsarkivet på Hamar, forkortet til
Arkivreferanse: SAH/PREST-060.
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Kirkebok som kilde
I feltet for detaljer skal vi ha inn en kort
tekst som gir oss det vi trenger for å
skjønne hvilken kirkebok det er.
Alvdal, M2, 1883 – 1906 = sted, type og
nummer på kirkebok, årstall
Så fyller vi inn Bok, Lokalitet og
Kildelokalitet med en fullstendig angivelse
lik den vi finner for den kirkeboka vi søkte i

Forhåndsvisningen viser det vi har skrevet inn i
Bok og Lokalitet siden vi har valgt å ekskludere
de to andre. Opplysningen om kilden gir od
mening
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Kirkebok som kilde
Vi fant vår person som nummer 6 på side 19 i kirkeboka. Vi hadde også en URL for siden. Dette må vi
finne et hensiktsmessig sted å registrere.
Når vi legger inn en kilde til en hendelse vises det et felt litt nede på siden med en Kildehenvisning . Der
er det en mulighet til å legge inn noen detaljer.

Der legger vi inn at Kari var nr 6 på lista og at vi fant henne på side 19. Vi kopierer også Brukslenke for
sidevisning og legger den her.

Å legge inn en URL medfører selvfølgelig den risikoen at nettsiden vi har hentet den fra, endres.
Noen velger derfor å ta et bilde av den siden en har hentet opplysningene og legge det i kilden under
Multimedia. Det gir mange kildebilder å holde rede på og stiller krav til en god organisering.
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Sidemenyen
Nå ser sidemenyen vår ut som dette med
de valgene som er gjort i det vi har gått
gjennom.

Nå er det opp til den enkelte vurdere og ta sine valg for hvordan en vil lage sitt
system for Kilder i Reunion.
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