
Gamle bilder 
Hvor finnes 
de og hva 
kan vi bruke 
de til ?

• Gjøre slektshistorien din ennå bedre med bilder av 
menneskene, stedene og hverdagslivet

• De fleste bildene finner du i dine egne album

• Men det er utrolig mange andre kilder til bilder
som kan brukes !

• Dele bildene med andre !



Fra Slekt og Data 





Digitalt Museum



Et eksempel fra 
Digitalmuseet !





Facebook-gruppen 
«Larvik i gamle 
dager»

• Her har det blitt utrolig mange 
flotte bildeminner fra Larvik.

• Gruppen har 5.600 medlemmer 
og viser at Facebook  kan være 
vel verdt å bli med på.

• Slike grupper finnes over hele 
landet, det er bare å søke på FB 
og du finner bilder  som normalt 
ikke finnes på nettet.





NB.no        Nasjonalbiblioteket

• Her finner du ikke bare bilder under «bilder» , men tusenvis av bilder i 
aviser, tidsskrifter og bøker. Kanskje finner du familiemedlemmer og 
deres bosteder der !

• Men mange av avisene,bøkene og tidsskrifter er sperret for lesning, et 
tips kommer litt senere !

• Nok en gang minner jeg om at reglene for bruk av andres bilder må 
følges. Søk på nettet og finn ut hva du har lov til eller ikke. Til ditt eget 
privatbruk kan det meste lagres.







Bilde fra avis

• Dette bilde er fra ØP og funnet 
etter et enkelt søk på Midtvik.

• Men måtte forbedre det mye !

• Uansett har jeg nå et bilde som 
jeg ikke hadde tidligere og kan 
dele med familien.



• Mange av avisene, bøkene og 
tidsskriftene er sperret for lesning, 
men det finnes en måte å «låse» 
opp disse.

• Ta med lånekortet ditt til 
Biblioteket , så kan du få hjelp ved 
skranken til å få adgang til å lese.

• Adgangen gjelder i 8 timer og du 
kan gjerne ta pc,tlf,nettbrettet
hjem og lese der.

Ikke frigitt for lesning, men det finnes løsning 



Foto.digitalarkivet.no

63.000 bilder





Tidsmaskinen.no

Her kan du velge 
steder, årstall osv.

Se før og nå !

Flere bilder fra Larvik 
.

Legg gjerne inn dine 
bilder her !





Til slutt en god 
historie !

• Dette bildet fant vi på hytta , men hvem var 
hun ? Jeg har forbedret bildet betraktelig. 

• Vi visste at hun hadde driftet setra vår på 
1950 tallet og fornavnet var Dordi

• Det viste seg at Dordi var et vanlig navn i 
Vest-Telemark og hvem var vår Dordi .

• Jeg la bildet ut på FB «gamle bilder i Vest-
Telemark» og fikk raskt svar, hun het Dordi 
Nordjordet og var en god sanger ofte med 
stev. Hun hadde bodd i Morgedal.



NB.no

• Når jeg hadde navnet var det bare å 
begynne å søke !

• På NB.no fikk jeg første treff og her sitter 
Dordi i midten i flott bunad



Og da hadde det 
gamle bildet av 
Dordi fått en ny 
mening ❤️

• Bildene ble lagt ut på FB etter 
godkjennelse av familien, kontakt 
med hennes Barnebarn ble 
opprettet og vi fikk innblikk i 
hennes hverdag på setra vår i 
Telemark til stor glede for våre 
barnebarn som var blitt fortalt om 
den ukjente hyggelige damen med 
den utrolige stemmen som kalte 
inn kyrne så det sang i ekko 
mellom fjellene !



Takk for 
oppmerksomheten !

• Dersom dere har spørsmål, så kan vi hjelpe frem til kl.15.00



Rigmor 
Haug 


