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Vigtige årstal
•

1539 Kirkeordinansen
Krav om at børn skulle døbes i kirken, intet tidskrav
Hjemmedåb
Blæsning, salve, salt, spyt, lys blev fjernet
Børn skulle døbes med ”dansk læsning”
Døbefonten og vandet - Døbeskjorte
Om jordemoderen og hendes pligter - Barselstuer
Tilbøjelighed til at genindføre fuld neddypning (Chr IV 1577)

•

1564 Alterbog med vejledning for præsten

•

1606 Chr IV foreslog rigsrådet at afskaffe exorcismen

•

1607 Kirkeordinansen præciserer ægte børn før prædiken, uægte efter

•

1631 Det foreslås, at børn døbes førstkommende helligdag efter fødslen

•

1646 Kirkebøger påbudt

•

1683 Forordning om dåb/ Danske Lov. Ensartet dåbspraksis. Dåb senest 8 dage efter
fødslen. De som ville have et barn døbt, skulle give præsten besked dagen i forvejen

•

1828 Bestemmelser om tid lempes. – Familienavn – Anses som første navnelov

•

Beg 1800-tal Mødre begynder at bære deres børn til dåb

•

1857 Udøbte børn får arveret - Religionsfrihed – Regler for slægtsnavne

•

1904 Navnelov med mulighed for navneforandring

•

1978 Moderens bopælssogn registreringssogn for fødsler, uanset hvor fødslen konkret
er foregået.

•

1982 6 mdrs frist for navngivning mod tidligere et år - Ligestilling

•

2000-2004 Elektronisk kirkebog indføres

•

2006 Navnelov – flere muligheder bl.a. patronymer igen mulige
2010 Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes på Borger.dk
Dåb aftales med kirken. – Navnelov senest ændret i 2015

