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Slektsforskning

Vi kan alle drive slektsforskning. Det er ikke avgjørende hvem 

og hva våre forfedre var. I varierende grad kan alle finne 

opplysninger om sin egen slekt, og alle vil møte en rekke 

unike enkeltskjebner, personer som hver især har levd sitt 

spesielle liv, fra vugge til grav. Som har hatt sin familie og 

sitt arbeid, sin tro, lykke eller tragedie. Vi kan finne masser 

av opplysning om disse menneskene – selv om de var aldri så 

”alminnelige”!   

Fra boken ”Våre Røtter” av Stoa og Sandberg



Hvorfor blir vi interessert i  

slektsforskning?

• Folk ser på TV programmet 

”Hvem tror du at du er?”

• Vi ønsker å finne ”våre røtter”

• Personer i familien forteller 

spennende familiehistorier

• Har jeg en ”rik onkel i 

Amerika”?



Interesse for slektsforskning i Norge

• Ca. 500 000 aktive slektsforskere i følge 

avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard, Riksarkivet 

(Aftenposten, 08.07.2015)

• Ca. 338 000 MyHeritage ”medlemmer” i Norge

• Ca. 10 000 medlemmer i DIS-Norge

• Ca. 1 800 medlemmer i Norsk Slektshistorisk 

Forening



Slektsforskerforeningen DIS-Larvik

• DIS-Larvik er en lokal gruppe i DIS-

Vestfold (700+ medlemmer) som er et 

distriktslag i DIS-Norge (10 000+ 

medlemmer)

• DIS-Larvik startet opp i 2011

• Over 100 medlemmer i Larvik



DIS-Larvik aktiviteter

• Månedlige medlemsmøter

• Årlig slektsforskerdag

• Slektsforskerpris for ungdom

Aktiviteter blant enkeltmedlemmer: 

• Avskrift (transkribering) av kirkebøker og 

folketellinger

• Skanning av eldre dokumenter

• Bidrag til DIS-Norges Gravminner i Norge



Slektsforskning

• Så enkelt finner du slekta di          

(Byarkivet i Oslo/VGTV)
http://www.vgtv.no/#!/video/107953/saa-enkelt-finner-du-slekta-di

• Enkel introduksjon til slektsforskning 

(Riksarkivet) 
https://www.youtube.com/watch?v=0xzEztwxePM

• Forske på slekta for 20 år siden (nrk) 
https://www.youtube.com/watch?v=cQMhjN86p0s#t=13

http://www.vgtv.no/#!/video/107953/saa-enkelt-finner-du-slekta-di
https://www.youtube.com/watch?v=0xzEztwxePM
https://www.youtube.com/watch?v=cQMhjN86p0s#t=13


Hvordan begynne? (1)

nrk: Kom i gang med slektsforskning

http://www.nrk.no/kultur/kom-i-gang-med-slektsforskning-1.7433175

DIS-Norge: Kom i gang med slektsforskning!

http://www.disnorge.no/cms/ti-tips-slektsforsking-pa-internett

1. Snakk med slekt for å samle opplysninger
– Registrer kilde for alle opplysninger

2. Registrer opplysningene i et slektsprogram 
http://www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html

3. Planlegg prosjektet ditt     

4. Start leting etter mer informasjon
– Hva finnes på nett for ditt område http://www.disnorge.no/genress/

– Gravminner i Norge, Nasjonalbiblioteket, aviser og Google

– Digitalarkivet, FamilySearch, MyHeritage Supersearch, GENI og Ancestry

http://www.nrk.no/kultur/kom-i-gang-med-slektsforskning-1.7433175
http://www.disnorge.no/cms/ti-tips-slektsforsking-pa-internett
http://www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html
http://www.disnorge.no/genress/


Hvordan begynne? (2)

5. Søk hjelp fra andre

– Familietrær (DIStreff, FamilySearch, MyHeritage og Ancestry)

– Slektsforum, DISchat, Slektsforskerbasen og DIS-Larvik

6. Lær mer om slektsforskning, bruk boken ”Våre Røtter”

7. Skaff deg kart for området, Norgeskart  
http://norgeskart.no/#3/378604/7226208

8. Publiser ditt prosjekt 

http://norgeskart.no/#3/378604/7226208


DIS-Norge
http://www.disnorge.no/cms/

http://www.disnorge.no/cms/


Digitalarkivet
http://arkivverket.no/Digitalarkivet

– Folketellinger

– Kirkebøker

– Emigrantprotokoller

– Skifter

– Mange andre kilder

http://arkivverket.no/Digitalarkivet


Nasjonalbiblioteket
www.nb.no

• Søk i mer enn 174 000 

norske bøker og 

144 000 aviser

• Nasjonalbiblioteket vil 

inneholde rundt 

250 000 bøker når 

tjenesten er komplett i 

2017

http://www.nb.no


Aviser

• Nasjonalbibliotekets avis database inneholder 

over 300 forskjellige aviser, stort sett fra før 

1918. 

• Aftenposten søkbar i Aftenposten Arkiv. Krever 

abonnement for å kunne lese innholdet. 

Riksdekkende avis fra 1860

http://www.nb.no/nbsok/statistics/newspapers
http://eavis.aftenposten.no/


Slektsforskning i andre land

• Cyndi`s List 
http://www.cyndislist.com/

• DIS-Norges genealogiske ressurser
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=328

http://www.cyndislist.com/
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=328


Kilder

• Nasjonens hukommelse (Riksarkivet)
https://www.youtube.com/watch?v=udjwLuZxkoE

• Kjelder i slektsgransking - ein introduksjon 

(Høgskulen i Volda)
https://www.youtube.com/watch?v=YyZYTOiAhNI

https://www.youtube.com/watch?v=udjwLuZxkoE
https://www.youtube.com/watch?v=YyZYTOiAhNI


Hva er en kilde?

Enkelt sagt, er kilder overleveringer fra fortiden

• Ikke-språklige kilder
Tegninger, bilder, gjenstander og bygninger

• Språklige kilder
Muntlige og skriftlige kilder 



Kilder i slektsforskning

• Familien

• Kirkebøker (ministralbøker/klokkerbøker)

• Folketellinger, bytellinger og manntall

• Skifter og dødsfallsprotokoller

• Emigrantprotokoller

• Skattelister og valgmanntall

• Aviser, bøker (bygdebøker) og tidsskrift (NSF)

• Andres anetavler



Kildetilfang

• 1900-tallet

– Mye er fortsatt klausulert

• 1800-tallet

– Rikest kildetilfang: kirkebøker og 

folketellinger

• 1700- og 1600-tallet

– Avtagende kildetilfang: kirkebøker, manntall, 

tingbøker, pantebøker og matrikler



Arkivene bevarer kildene

• Digitalarkivet

• Riksarkivet

• Statsarkivene (8) – Kongsberg dekker Vestfold

• Registreringssentral for historiske data (RHD)

• Fylkesarkivene – Vestfoldarkivet i Sandefjord

• Kommunale arkiver – IKA Kongsberg

• Private arkiver (bedrifter, foreninger etc.)



Oversikt over kilder
• DIS-Norges Genealogiske 

ressurser (Genress)                         

http://www.disnorge.no/genress/

• Digitalarkivet

http://digitalarkivet.arkivver

ket.no/finn_kilde

http://www.disnorge.no/genress/
http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde


Hva finnes på internett?

• Folketellinger

– De mest brukte er 1801, 1865, 1900 og 1910

• Kirkebøker

– Dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelser, begravelse

• Gravminner

• Emigrantprotokoller

• Skifter og tingbøker

– For de litt mer avanserte



Registrer kilde!

Det er viktig at det er mulig å finne frem til kilden i 

ettertid. Også for andre. Vær spesifikk.

Lagre hvor du finner informasjonen

– Hvilken bok, hvilken side

– Hvilken nettside, hvor på siden

– Hvilket arkiv, hvilken kilde

– Hvem har du fått muntlig informasjon fra



Vurdering av kilder

• Primærkilder kan inneholde feil. Det kan finnes 

motstridende opplysninger også i disse. 

• Feiltolkning av skriftlig materiale. Språk, 

uttrykksmåte og håndskrift bidrar til feiltolkinger. 

• Standardiserte skrivemåter av navn fantes ikke. Ett 

og samme navn kunne skrives på mange forskjellige 

måter. Navnelikhet er en kilde til misforståelser, og 

samme person kan være nevnt under flere ulike navn, 

av og til med patronym, andre ganger med 

bostedsnavn.



Hvor kan jeg få hjelp?

• Første tirsdag i måneden, kl. 18

• Slektsforskerdagen, siste lørdag i oktober 

• Slektsforum, DISchat og FB er alltid 

åpen

DIS-Larvik på Larvik Museum:

Kontakt DIS-Larvik 

oeverlie@online.no

mailto:oeverlie@online.no

