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Program

▪ Hvordan begynner vi?

▪ Folketellinger

▪ Slektshjelp – spørsmål og svar 



Hvordan begynner vi?



Hvordan begynner vi?

Seniornett

• Seniornett -> Forside -> Opplæring -> Datamanualer -> Slektsforskning

• Seniornett -> Forside -> Tips og triks -> Slektsforskning

Artikler skrevet av Hanne Libakken:

– Introduksjon til slektsforskning (Skriv det ned, begynn med deg selv, etternavn og 
navnelov, sprerrefrist)

– Slektsforskningsprogrammer (Oversikt over nedlastbare programmer og nettbaserte 
løsninger)

– Gravminnebasen (søk i den gamle gravminnebasen)

– Mormonkirkens slektsforskningsarkiver (FamilySearch, generell informasjon)

– Søketegn som hjelper deg å finne frem i arkivene (Tegn for søk i Digitalarkivet)

– Forkortelser i folketellingene (Digitalarkivet)

– Folketellinger på nett (Digitalarkivet)

– Kirkebøker på nett (Digitalarkivet)

– Lag konto på nettsiden FamilySearch

https://www.seniornett.no/manual/slektsforskning/?print=1
https://www.seniornett.no/category/tips-og-triks/slektforsking/


Mine nybegynner tips, 1

• Bruk papir og blyant frem til du har et slektsprogram! 

• Noter ALLTID kilden for alle opplysninger

• Snakk med de eldste i familien, det HASTER

• Hva er formålet med din slektsforskning, samarbeide med andre, begynn gjerne med deg selv

• Les et par artikler om hvordan man begynner med slektsforskning

– Seniornett; Introduksjon til slektsforsking, Hanne Libakken

– Slekt og Data; Nybegynnertips til slektsforskning

– NRK; «Ukjent arving»-ekspertens sju beste tips til slektsgranskere, K. Vigart

• Kontakt andre som driver med slektsforskning

– Foreninger; Seniornett, Slekt og Data, Norsk Slektshistorisk Forening og historielag

– Hjelp; Vi som driver slektsforskning (FB), Brukernes eget forum (Digitalarkivet)

https://www.seniornett.no/introduksjon-til-slektsforsking/
https://www.slektogdata.no/nb/start-med-slektsforskning/kom-i-gang/nybegynnertips-til-slektsforskning
https://www.nrk.no/vestland/_ukjent-arving_-ekspertens-sju-beste-tips-til-slektsgranskere-1.15318477
https://www.facebook.com/groups/106372196169118/
https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/


Mine nybegynner tips, 2

• Anskaff deg en lærebok

– Våre Røtter - slektsgranskning som hobby, N.J. Stoa og L. Sandberg, 2012

– På sporet av familien – Kilder og metoder i slektsgransking, L.M. Haakenstad, 2015

• Anskaff deg et slektsprogram

– PC; bruk Legacy eller Brother’s Keeper

– Mac; bruk MacFamilyTree eller Reunion

• Dele slektstre informasjon med andre

– MyHeritage (gratis <250 personer, variabel pris)

– FamilySearch (gratis, men du har ikke kontroll på informasjonen)

• Søkesider 

– Google

– Digitalarkivet (kirkebøker, folketellinger og mye mer)

– Nasjonalbiblioteket (bøker, aviser og tidsskrift)

– MyHeritage (slektstrær, kirkebøker, folketellinger og DNA)

– Gravminner

https://www.myheritage.no/
https://www.familysearch.org/en/
https://www.digitalarkivet.no/
https://www.nb.no/
https://www.slektogdata.no/gravminner/finn-en-grav


Mine nybegynner tips, 3

• Sjekk avskrift mot original dokument for mulige feil og ukomplett avskrift

• Kvaliteten på de data du bruker er ditt eget ansvar. Feil finnes over alt 

• Bruk et slektsprogram som bare du har kontroll over som hovedprogram 



Folketellinger



Søkbare folketellinger

Folketelling Digitalarkivet MyHeritage

1801 Nei Ja

1865 Nei Ja

1870 Ja Ja
Kun ladesteder og byer, en 

rekke steder mangler

1875 Ja Ja

1885 Nei - Kun ladesteder og byer

1891 Ja Ja

1900 Ja(-) Ja

1910 Nei Nei Original blir tilgjengelig i 2021

1920 Ja - Ikke fullt søkbar før påske

Lett tilgang til original



Folketellinger for Larvik

Folketelling Digitalarkivet

1801 X

1825 Ikke søkbar

1865 X

1870 Ikke søkbar

1875 X

1885 X

1891 X

1900 X

1910 X

1920 Ikke søkbar før påske



Folketellinger - Digitalarkivet

https://www.digitalarkivet.no/


Hvor kan jeg få hjelp?

Send epost til Slekt og Data Larvik 
larvik@vf.slektogdata.no

mailto:larvik@vf.slektogdata.no

