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Innledning  
 

DIS 
 
DIS står for Databehandling i Slektsforskning, og er en internasjonal slektsgranskerforening, 
hvor DIS-Norge  er den norske avdelingen med ca 9000 medlemmer. Dette gjør DIS til Norges 
overlegent største organisasjon i sitt slag.  
Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor data-
behandling og internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere 
til slektsforskning i Norge.  
Det er lokallag  i de fleste fylker, og gjerne flere underavdelinger i hvert fylke. Her i Nord-
Trøndelag er det for eksempel avdelinger i Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos .  
Hvis man skal bedrive slektsgranskning med datamaskinen og internett som hjelpemidler, vil jeg 
absolutt anbefale at man melder seg inn og deltar på møtene, da en på disse kan få ”live” hjelp 
til hva/hvordan en skal gjøre ting, pluss at man fort kommer i kontakt med ”likesinnede”. 
 

Slektsprogrammer  
 
Det finnes en liten urskog av mer eller mindre gode slektsprogrammer med norsk språkdrakt 
tilgjengelige på nettet. Mange av disse finnes i to utgaver; en gratisversjon som er fullt brukbar, 
og en betalversjon som har en del utvidete muligheter hva gjelder rapporter etc. 
En hovedforskjell på programmer er at i noen kan man registrere data på kun én person ad 
gangen. Dvs. hvis man har registrert opplysninger om én person, og så vil man registrere noe 
om denne personens ektefelle, må man først velge ektefellen som hovedperson før man kan 
åpne dennes registreringsside for å legge til data der. Det tilsvarende for hvert barn. Eksempler 
på slike program kan være Brothers Keeper  og Embla . 
Andre programmer opererer med familien (far/mor/barn) som en hovedenhet, hvor man kan 
registrere data på alle familiemedlemmene fra samme skjermbilde. Eksempler her: Family Tree 
Maker  og Legacy . 
Data fra ett slektsprogram kan dessverre ikke uten videre leses av et annet program fra en 
annen produsent. Dette problemet løses ved hjelp av Gedcom . Dette er en standard som er 
utviklet av mormonerkirken i Salt Lake City. Alle seriøse slektsprogram kan eksportere sine 
datafiler til gedcom-formatet (.ged), som igjen kan importeres av et annet program og der 
konverteres til forståelige data igjen. Det er Gedcom 5.5 som er standarden for øyeblikket. 
 

Kilder på nettet  
 
Det er utrolig hvor mye kilder som er publisert på nettet - av det offentlige (Digitalarkivet), av 
foreninger (som DIS) og av privatpersoner. Her skal presenteres en enkel oversikt over de 
viktigste nettsidene for den som vil ta datamaskinen og nettet i bruk i slektsgranskingen. 
 

Hjelpemidler på nettet  
 
Det er en del hjelpemidler som nærmest er et must. Som en kalender  som går langt tilbake i tid. 
Som en ordliste  med forklaringer av latinske uttrykk og datoangivelser i kirkebøker. Slikt finnes 
også fritt tilgjengelig på nettet. 
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Arkivverkets nettportal Digitalarkivet  
 
Ingen over – ingen ved siden; Digitalarkivet  er det overlegent viktigste nettstedet for en slekts-
gransker i Norge. Med tusenvis søkbare databaser (antallet øker daglig), og enda mer scannet 
materiale er det litt å velge i. Her er også en nybegynnerside med forklaringer og bruksan-
visninger for bruk av sidene. 
 
Digitalarkivets sider er under omarbeidelse, og som en følge av dette er det i skrivende stund to 
forskjellige søkesystemer som brukes. Det gamle systemet utvides ikke lenger, mer og mer av 
innholdet gjøres tilgjengelig og søkbart i det nye systemet. 
 

Digitalarkivet: (http://arkivverket.no/Digitalarkivet) 

 
fig.1 

 
Fra startsiden har man tilgang til nær sagt alt Digitalarkivet har å by på av skannet materiale , 
søkbare folketellinger , og mengder av avskrifter i form av søkbare databaser av manntall, 
skattelister, militære ruller  etc. Siden er tredelt, hvor den venstre kolonnen har lenker til de to 
søkemetodene, i tillegg til nyheter fra DA. Den midterste kolonnen består av en masse direkte 
lenker til tellinger, kirkebøker, skifter etc. Den høyre kolonnen er avsatt til DA’s hjelpesider. 
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Databasevelgeren (gamle DA)  
 

 
fig.2 

 
Trykker man på lenken «Databasevelgeren (gamle DA)» på hovedsiden (fig.1) kommer man til 
det gamle systemets søkeside; «Databaseveljaren» (fig.2). Den blå linjen med essensielle 
snarveier ligger øverst på siden uansett hvilken base med avskrifter man åpner i det gamle 
søkesystemet. Man har i skrivende stund fortsatt tilgang til over 6000 baser fra denne siden, og 
dette er i meste laget å søke i samtidig.  
En god måte å redusere antallet på, er ved å velge fylke  – f.eks. Nord-Trøndelag - i den 
øverste nedtrekksmenyen. 
 

fig.3 
 
Antallet databaser reduseres kraftig, og det 
kommer frem nok en nedtrekksmeny, nå for å 
velge kommune  (fig.3). Vær obs på at dette ikke 
bare er dagens kommuner, men også mange 
gamle som ikke er egne kommuner lengre. Hvis 
en her velger f.eks. Inderøy, vil man få opp et mer 
håndterlig antall baser å forholde seg til, drøye 80 

stykker. Om en nå trykker på knappen «Vis alle», får man listet opp alle søkbare databaser som 
fortsatt finnes om Inderøy i det gamle søkesystemet.  
 
Vil en søke på nytt bør man nullstille søket, da tidligere treff i basene har en tendens til å henge 
med videre ellers. For å klargjøre for nytt søk trykker man på knappen «Opphev alle valg». 
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Her vises hvordan man kan søke i en database. Metoden er lik uansett hvilken base man er 
inne på, som benytter den gamle søkemetoden. 
 
VIKTIG TIPS!    Et søk bør foretas med så få bokstaver som mulig (dog minst 2). Dette da rett-
skriving var et tilsynelatende ukjent begrep for mange av skribentene, de skrev gjerne navn og 
stedsnavn slik de mente det burde skrives – og det var de av og til alene om å mene… Det 
stemmer uansett dårlig med hvordan det skrives i dag. Navnet Kristoffer kunne de godt finne på 
å skrive Christopher, Christoffer, Kristopher, Xtopher eller Xtoffer. 
 
Åpner man f.eks. «1865-telling for 1729 Inderøen», kommer man inn helt i starten av tellingen, 
med to søkemetoder; «Nytt gardsøk » og «Nytt personsøk ».  
Gardsøket brukes gjerne om man vil se alle som holdt til på en spesifikk gård, mens 
personsøket brukes for å finne ut hvor en person holdt til da tellingen ble foretatt (fig.4) 
 

 
fig.4 

 
Gardsøk: 
Vil man nå se hvem som bodde på f.eks. gården Sakshaug eller en av plassene under denne i 
1865, starter man søket ved hjelp av søkefeltet Nytt gardsøk.  
Pass på at det står «Gard» i felt A. I felt B kan man bruke «børjar på vis», og i felt C skriver man 
«sa» (fig.5). Som nevnt: søk med så få bokstaver som mulig. 
 

 
fig.5 

 
Poenget med å bruke ”børjar på vis” er at basen da vil liste opp alle forekomster av treff som 
begynner med «sa» slik at man kan velge blant dem. Trykk på Søkknappen. 
Nå listes ut alle gårdene/plassene på Inderøy som begynner med bokstavene «sa», bl.a. en del 
Sakshauggårder, som skrives med «x» og ikke «ks» i gårdsnavnet. Disse kan man nå velge ved 
å hake av i feltet foran navnene, og trykke på Søk-knappen. Da kommer det opp en liste over 
gårdene, hvor man kan trykke på en lenke foran hver innføring for å se detaljer (fig.6). 
 

 
fig.6 

Når en har notert de opplysningene en trenger, og vil foreta et helt nytt søk, må man trykke på 
knappen ”Ta bort søkeresultat” for å klargjøre databasen til neste søk. 
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NYTTIG TIPS!   Angir man et søkekriterie i felt A, setter «børjar på vis» i felt B, og lar felt C 
være tomt når en trykker på søkknappen, vil systemet liste ut samtlige varianter i den aktuelle 
basen. Kan være nyttig om man f.eks. ikke vet hvilke sogn som hører til et prestegjeld. Da 
velger man «Sokn» i felt A, «børjar på vis» i felt B, og trykker søk. For Inderøy sin del blir 
resultatet da Hustad, Sakshaug og Salberg sogn. 
 
Personsøk: 
Hvis vi skal finne murer Petter Pedersen, f. ca 1820, har det lite for seg å søke på akkurat det 
navnet, selv om man er sikker på at det var slik det skulle skrives. Som nevnt skrev skribentene 
gjerne navn det slik de mente det skulle skrives. Så Petter kunne godt ha blitt skrevet Per, 
Peder eller Peter. Det samme med etternavnet.  
For å få med seg stavevariasjonene gjør en som følger: Man velger ”Førenamn” i felt A, og i felt 
B velger man ”børjar på vis”, før en skriver inn ”pe” i felt C og trykker på Søkknappen (fig.7). 
 

 
fig.7 

 
Velg de navnevariantene som er aktuelle og trykk Søk. 
Nå søker vi på nytt blant dette utvalget. Velger nå ”Etternamn” i felt A, «børjar på» i felt B. og 
skriver ”pe” i felt C for å få med alle mulighetene Persen, Pedersen, Petersen og Pettersen, og 
trykker på Søk-knappen. Dette valget vil ikke lage en liste for deg hvor det skal hakes av, men 
kun presentere de forekomstene som finnes. 
Resultatet blir da drøye 30 personer på Inderøy som heter enten Per, Peder, Peter eller Petter, 
og har et etternavn som starter med Pe. 
Den PP som her søkes er som nevnt født rundt 1820, altså ca. 45 år gammel i 1865. Vi gjør nå 
ett siste søk blant utvalget; med «Alder» i felt A, «er lik» i felt B, og «43-47» i felt C (alder i en 
telling er sjelden nøyaktig, så legg til minst ett par år på hver side). 
 

 
fig.8 

 
Nå viser resultatet to kandidater, hvorav den ene er oppgitt å være Petter Pedersen, murmester 
på Grønesbyasjøen (fig.8). Trykk på lenken foran navnet for å se detaljer om ham og familien. 



8 
 

Nytt søkesystem 
 
Den nye søkemetoden på Digitalarkivet er fundamentalt annerledes enn den gamle. En av 
lenkene i høyre kolonne på hovedsiden (fig.1) er «Hjelp til nytt søkesystem». Det anbefales 
sterkt  å lese gjennom og sette seg inn i hva som står der om søkemetoder og spesialtegn, fordi 
dette kompendiet har med kun det mest essensielle. 
 
Det finnes tre typer søk, som alle kan startes fra hovedsiden (fig.9): 

• «Enkelt søk »: Søker etter person/eiendom i alle tilgjengelige baser (hele landet). 
• «Avansert søk »: Samme som Enkelt søk, men med søkeskjema for å spesifisere søket 

nærmere. 
• «Kildespesifikt søk »: Her velger man først i hvilke kilder man vil søke. 

 

 
fig.9 

 
I tillegg er det noen spesialtegn som brukes i kombinasjon med søkene. De to mest brukte er: 
Stjerne  ( * ), trunkering. Erstatter andre tegn. Kan brukes først eller sist i et ord (på minst to 
bokstaver), men ikke inne i ordet. 
Stolpe  ( | ), finnes helt oppe til venstre på tastaturet, ved siden av 1-tallet. Tegnet brukes i 
betydningen eller. Eks: Skriver man Per|peder|peter|petter i et fornavnsfelt vil en finne alle 
tilfeller av disse navnene i angitt søkeområde. 
 
Enkelt søk:  
Krysser man av for Personsøk, og skriver f.eks. pet* hersta* i søkefeltet (fig.9) vil man få frem 
alle som har for- eller etternavn som begynner med Pet, i tillegg til alle som har etternavn, føde- 
eller bosted som begynner med Hersta. Trykk på lenken foran hver forekomst for å se detaljer. 
Krysser man av for Eiendomssøk og skriver hersta* i søkefeltet får man frem alle gårder/plasser 
som begynner på Hersta i hele landet. Vil man begrense søket til Inderøy, skriver man herst* 
inderø* i søkefeltet (inderø* dekker skrivemåtene Inderøy og Inderøen. Alernativt kan man 
skrive inderøy|inderøen i stedet for inderø*). 
 
Avansert personsøk:       

Trykker en på lenken «Avansert personsøk» (fig.9) får man frem 
et skjema for utfylling av søkekriterier (fig.10).  
Gjenbruker her tidligere søkeeksempel: Jeg skal finne murer 
Peder Pedersen fra Inderøy, født ca 1820. 
Skriver nå pe* både i For- og Etternavnfeltene for å få med alle 
stavemåtene av navnet. Skriver 181*|182* i feltet for fødselsår 
(fødselsåret begynner med enten 181 eller 182). I feltet for 
fødested legger jeg inn inderø*, igjen for å få med 
stavevariasjoner. Trykker på søkknappen. 
 
 
 
fig.10 
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Resultatet blir en liste personer hvorav en er Petter Pedersen, f.1819, murermester bosatt på 
Grønesbyasjøen (fig.11). 
 

 
fig.11 

 
Avansert eiendomssøk: 
Trykker man på lenken «Avansert eiendomssøk» (fig.9) får man frem et skjema for utfylling av 
søkekriterier (fig.12). 

 
 
Gjenbruker tidligere eksempel: Skal finne alle bruk på 
Inderøy som heter ett eller annet med Sakshaug. 
Legger inn Inderø* i kommunefeltet for å få med alle 
skrivevariantene av kommunenavnet. 
Skriver saks*|sax* i feltet for gårdsnavn for å få med 
alle bruk som begynner med saks eller sax. 
Trykker søkknappen. 
 
 
 
 
 
 
fig.12 
 
 

 
Resultatet blir en lang liste over gårder som begynner med Saks/Sax i flere folktellinger (fig.13). 
 

 
fig.13 
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Kildespesifikt søk: 
 
Trykker man på lenken «Finn kilde» på fremsiden, kommer en til søkeskjemaet for 
«kildespesifikt søk» (fig.14). Siden fungerer omtrent som Databasevelgeren (fig.2) i det gamle 
søkesystemet, hvorfra man kan finne hvilke databaser som finnes for et gitt område. 
 

 
fig.14 

 
Til høyre er lenker til de fleste folketellingene mm.  
Øverst er et fritekstfelt. Her kan man skrive hvor man vil finne kilder, f.eks. ved å skrive inderø*.  
Midt på kan man snevre inn geografisk hvor man vil søke ved å hake av foran lenken. Legg 
merke til plusstegnet bak en del lenker. Trykker man på plussen bak Trøndelag, dukker Nord- 
og sørfylket opp, med hver sin +. Trykker man på plusstegnet bak Nord-Trøndelag, får man 
frem alle kommuner/prestegjeld man kan velge blant i N-T.  
 
Vil man f.eks. se hva som finnes av transkriberte kilder for dagens Inderøy kommune, haker 
man av foran «kommunene» Inderøy, Sandvollan og Røra, og trykker på Søkknappen. Deretter 
kan man velge hvilken spesifikk kilde man vil lete i. 
 
NYTTIG TIPS!   Står det + bak en lenke betyr det at «her finnes flere valg». 
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Skannede kirkebøker  
 

Lenke til skannede kirkebøker finnes flere steder. Er man på Digitalarkivets fremside (fig.1) 
finnes en lenke høyt oppe i midterste kolonne. I den gamle Databasevelgeren (fig.2) er det en 
lenke på den blå menylinjen. Er man inne på kildespesifikt søk (fig.14) finnes overgangen langt 
oppe i høyre kolonne. 
 

 
fig.15 

 
Det finnes to typer kirkebøker; Ministerial- og klokkerbøker. Begge typene er med her. 
 
Når man så velger fylke  (for eksempel Nord-Trøndelag) i den øverste nedtrekksmenyen i det 
grå feltet til venstre, får man alfabetisk listet opp alle kirkebøkene som er skannet i det aktuelle 
fylket (fig.16). Det har ikke noe for seg å snevre inn utvalget ytterligere, det enkleste er nå å bla 
seg ned  til den kirkeboken man vil lese i. 
 

 
fig.16 
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For fortsatt å bruke samme person, Petter Pedersen, som eksempel, skal vi se om ikke det lar 
seg gjøre å finne vielsen hans i kirkebøkene. 
Resonnement: Hvis man - i FT1865 (fig.8) – trykker på lenken foran navnet hans står det at han 
på det tidspunktet var 47 år, gift med Petronelle Andreasdtr. på 50, og hadde en gutt, Ellert, som 
var 25. Sønnen burde da være født rundt 1940. Og siden Petter bare var ca 22 år da gutten ble 
født, er det rimelig å anta at dette var parets første barn, og at Petter og Petronelle antakelig ble 
gift like før, altså omlag 1839. 

 
fig.17 
 
Vi blar oss nå nedover i lista over 
kirkebøker til Inderøy dukker opp 
(fig.17). Siden det er uvisst om han 
giftet seg i Hustad, Sakshaug eller 
Salberg, så velger vi den første 
ministerialboka som dekker 1839, 
nemlig Inderøy / Hustad 1830-1839. 
 
Etter å ha valgt kirkebok, velger en så 
handling og år ved å trykke på det 
aktuelle sidenummeret ut for riktig 
årstall i rubrikken for ekteviede 
(fig.18). Her vises det at året 1839 
finnes på sidene 419-420. 
 
Kirkeboksiden som nå dukker opp er 
temmelig liten, og derfor så godt som 
uleselig (fig.19), men dette lar seg 
fikse ved å bruke nedtrekksmenyene 
på den blå linjen øverst på siden. 
 
 

 

 
fig.18 

 

 
fig.19 
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 Først endrer man billedstørrelsen fra 40% til 
100%, hvilket gjør skriften passe leselig (fig.20). 
 
 
 
 
fig.20 

 
 

Så bør man (for kildeangivelsesbruk) endre Bildeinformasjon fra 
Ingen til Øverst (fig.21). 
 
 
fig.21 
 

Nå har man en god visning av boken, med lesbar billedstørrelse, kildeinformasjon og muligheter 
for ett par varianter av utskrifter av siden (PDF) om man skulle ønske det. 
 

 
fig.22 

 
På den første siden finnes ikke ekteparet i eksemplet, så vi blar til neste side ved å bruke pil-
symbolet til høyre for sidenummeret (forrige side er pilsymbol til venstre for sidenummeret). 
 
Og der er faktisk paret, som første innføring på siden:  
Viet den 27. november 1839, Petter Pedersen Stornæs og Peternille Andreasdtr. Bye (fig.23). 
 

 
fig.23 
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Skannede skifter  
 
Lenke til ”Skannet skiftemateriale” finnes i midterste kolonne på hovedsiden (fig.1). Ved å trykke 
å den får man opp dette bildet (fig.24): 
 

 
fig.24 

 
Her starter man med å velge skifteforvaltning  i nedtrekksmenyene til venstre. Så sant det er 
en ”vanlig” mann/kvinne man skal lete etter og ikke en av ”øvrigheta”, er det menyvalget 
Verdslig  som benyttes (fig.25). Deretter velger  man fylke  på samme måte (fig.26), før man 
avslutter med å velge embete  (fig.27) og trykke ”Utfør ” nederst på siden (fig.24). 
 

   
  fig.25    fig.26     fig.27 



15 
 

 
Nå får man opp en liste over alle skifteprotokollene i det utvalgte området, med informasjon om 
hvilke år hver protokoll dekker (fig.28), og ofte med register. Enkelte registre er skrevet av og 
gjort ”forståelig”, mens andre er originalregisteret, skrevet i gotisk skrift. 
 

 
fig.28 

 
Hvis man vet at den man leter etter døde i 1712, så åpner man registeret til protokollen som 
dekker det årstallet, i dette tilfellet prot. 3A 04 (fig.29). 
 

 
fig.29 

Større / mindre bilde 

Bla tilbake og fremover 
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Her er vi ”heldige” og treffer på et register som er skrevet av, alfabetisert og derved lett å finne 
frem i. Man endrer størrelsen  på bildet ved hjelp av nedtrekksmenyen øverst til venstre (på 
samme måte som for kirkebøkene, se fig.20). For å bla  seg frem og tilbake i registeret brukes 
samme metode som for kirkebøkene (fig.22); man trykker på pil-symbolene rett over bildet. 
Men nå var vi fortsatt svært heldige. Det var Anne Olsdatter Rostad fra Inderøya vi skulle se 
etter, og hun er nevnt på første side (fig.30). Ut til høyre for henne står 48b. Dette er 
sidenummeret  i skifteprotokollen hvor skiftet hennes befinner seg. Dette skrives inn i feltet rett 
over bildet hvor det står ”mangler”, før man trykker på knappen ”Gå til angitt side”. 
 

 
fig.30 

 
Her får man da opplyst at hun etterlater seg ektemann Peder Rostad, og 9 levende barn fra to 
ekteskap. Driftig dame dette. 
Vil man lagre skiftet  på egen maskin, er prosedyren den samme som for kirkebøkene, man 
bruker PDF-knappene  øverst slik som det ble nevnt under fig.21. 
 

Lagre skiftet som PDF-fil 
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DIS-Norges hjemmesider  
(www.disnorge.no) 

 

 
fig.31 

 
DIS’ hjemmesider er svært innholdsrike, men noe av stoffet kan være litt for godt gjemt.  
Tre av de mest brukte ressursene har dog egne knapper på høyre side av forsiden; Gravminner, 
Genealogiske ressurser og Slektsforum (omtales senere i dokumentet). Ved å trykke på ”Flere 
snarveier” får man også opp snarvei til Slektsforskerbasen, som er et meget nyttig redskap. Man 
kan også godt klikke seg rundt i hovedmenyen til venstre; det ligger en del matnyttig der. 
 

Genealogiske ressurser  
 
Dette er en svær samling av lenker til nyttige nettsteder for en slektsgransker. Det er vanskelig å 
si så mye om dette, da det er så enormt vidt spenn hva som finnes her, både av norsk og uten-
landsk materiale. Beste forslag er å sette seg ned og trykke på linkene, og så lagre det man 
finner av interesse som favoritter/bokmerker. 
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Gravminner  
 

 
fig.32 

 
Dette er en database som med tid og stunder er ment å inneholde alle graver på alle gravsteder 
i hele landet – med bilder av gravsteinene. Basen er en svært viktig kilde til fødsels- og døds-
datoer fra de siste 100 år, da kirkebøker og folketellinger fra denne perioden bare i begrenset 
grad er tilgjengelig av personvernshensyn. Registreringen er basert på dugnadsinnsats blant 
DIS’ medlemmer, og består i skrivende stund av drøyt 2,3 millioner innføringer, hvorav over 
halvparten med bilder. 
Hvis man ikke vet hvor den en leter etter er begravd er det mulig å søke på landsbasis, men 
best resultat får man om man kan snevre inn søkeområdet en del.  
Hvis man leter etter ”Petter Hansen”, gravlagt på Steinkjer, men uvisst hvor, så starter en å 
redusere mengden muligheter ved å trykke på ”Finn gravplass” (fig.32). Deretter velger man 
fylke (fig.33) og kommune (fig.34) ved å trykke på respektive lenker. 
 

 
fig.33 

 

 
fig.34 

Søk på landsbasis 
Snevre inn utvalget 
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Nå er man kommet så langt inn i basen at det kan være greit å søke på navn, i stedet for å gå 
helt ned på den enkelte kirkegård. Navnesøk gjøres på samme måte som i Digitalarkivets baser 
ved hjelp av nedtrekksmenyer og så få bokstaver som er praktisk. 
 

 
fig.35 

 
Start med å søke etter fornavn som begynner med pe (fig.35). Det er fortsatt 492 poster i basen 
hvor fornavnet på den gravlagte begynner med Pe. Så man reduserer videre ved å søke etter 
etternavn som begynner på han (fig.36). 
 

 
fig.36 

 
Resultatet er at 2 menn, i tillegg til 2 kvinner, kommer innenfor de gitte kriteriene (fig.37); Peter J 
Hansen som ligger på Mære, og Petter Hansen gravlagt på Steinkjer. Man får også vite når de 
ble begravd, samt hvor på kirkegården de ligger. 
 

 
fig.37 

 
Sistnevnte har også et bilde av gravsteinen knyttet til innføringen, som man kan se på. Dette 
vises ved at det er en lenke ”vis” i kolonne B. Trykk på lenken for å se bildet. 
For å gjøre et nytt søk trykker man på ”Nullstill” for å frigjøre databasen. 

For å søke på nytt, trykk Nullstill Trykk på vis for å se bilde 
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Slektsforskerbasen  
 
Slektsforskerbasen finnes ved å trykke på Slektsverktøy i hovedmenyen til DIS-Norge (fig.31). 
Dette er en database over slektsgranskere  (ikke bare DIS-medlemmer) som har registrert seg 
for å fortelle i hvilke områder de jobber mest aktivt. Dette har de gjort for å tilkjennegi at de er 
interessert i kontakt med andre som holder på i samme område. Siden man her kan spesifisere 
hvor man jobber, helt ned til den enkelte gård, er det god sjanse for å finne noen som holder på 
med akkurat de samme anene som en selv. Man kan bruke denne basen uten å være registrert, 
men for å legge seg selv inn må man registrere seg . Dette gjøres ved å tilgå hjelpesiden og 
følge instruksjonene man får der (fig.38) 
 

 
fig.38 

 
For å finne aktuelle slektsforskere trykker man på lenken ”Finn slektsforsker ” i menyen på 
venstre side. Deretter velger man fylke  i neste bilde, og får så mulighet til å velge kommune  
(fra 1886) eller gård  (fig.39). 
  

 
fig.39 
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Trykker man på stedsnavnet får man opp en liste over alle som har registrert at de er interessert 
i aktuell kommune (fig.40).  
 

 
fig.40 

 
Ved å trykke på pilene bak kommunenavnet (fig.39) kommer en til en oversikt over de gårdene 
som er registrert i kommunen (fig.41).  
 

 
fig.41 

 
Ved å trykke på gårdsnavnet får man opp de som har registrert seg der (fig.42). 
 

 
fig.42 

 
Ved å trykke på navnet til en person (fig.40 og fig.42) får man en oversikt over alle steder denne 
personen er registrert, og ved å trykke på navnet en gang til kan man sende e-post til ved-
kommende. 
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Family Search  
https://familysearch.org/ 

 
Family Search er Mormonerkirkens (LDS) enorme databaser i Salt Lake City i Utah (fig.43). De 
inneholder avskrifter av kirkebøker, folketellinger og masse mer fra hele verden som delvis er 
levert inn av privatpersoner. Som et grunnlag for videre forskning er basene uvurderlig, men 
avskriftene er stort sett utført av ikke norsktalende personer, og må tas med en klype salt. 
 
En viktig ting man også må vite når man skal søke i basen, er at man må unngå forkortelser  
hvor man ”kollapser” ord eller avslutter med punktum . Hvis etternavnet er Nilsdatter går det 
greit å forkorte til Nilsd men ikke Nilsdtr. eller Nilsdatt. Søker man etter en person med fornavnet 
Jon søker systemet samtidig blant lignende skrivemåter, som Joen, John og Johan. Systemet 
skjønner også at –sen, -søn og –son betyr det samme, og søker blant alle. 
Hvis navnet man søker etter er vanlig, som for eksempel Nils Olsen, bør man bruke Advanced 
search (link ved søk-knappen) og ta med en handling (Event) og et årstall, ellers blir antallet treff 
uoverkommelig. 

 
Når man kommer inn på Family Search er det enkleste å trykke på 
søkesymbolet midt på siden (fig.43) 
 
 
 

fig.43 
 
Det er to hovedmåter å starte søk etter opplysninger på i LDS. Enten benytter man feltene for 
fornavn og etternavn på søkesiden direkte. Da søker man i prinsippet i hele verden. 
Eller man kan gjøre som på Digitalarkivets baser; redusere søkeområdet. Dette er å anbefale. 
Scroll nedover på siden til du kommer til Browse by location (fig.44). 
 

 
fig.44 

 
Om man skal søke i Norge trykker en på linken Continental Europe, og deretter Norway i 
landeoversikten som kommer opp. Der vil en finne 4 baser med avskrifter (fig.45) 
 

 
fig.45 

 
Spesielt dåp (7,6 mill.) og vielser (1,9 mill.) er godt utbygd. Folketellingen fra 1875 er et 
samarbeidsprosjekt mellom DIS og LDS, og er under utvikling. 
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Når man trykker på for eksempel 
lenken for dåp (fig.45) får man opp en 
søkeside hvor man legger inn navn og 
spesifisere søket ytterligere (fig.46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig.46 

 
 

Velger man United States i stedet for Continental Europe (fig.44) vil man finne mengder av 
databaser over fødte, gifte og døde i de enkelte statene, i tillegg til de fleste landsdekkende 
folketellingene i USA i perioden 1790-1940 (fig.47). Dette er baser man betaler i dyre dommer 
for på Ancestry.com, men som her ligger gratis ute. 
 

 
fig.47 
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Diskusjonsfora  
 
Det er to store diskusjonsfora for slektsgranskere i Norge:  
 

• DIS’ Slektsforum, 
• Digitalarkivets Brukerforum.  
• I tillegg til dette har man DISchat. 

 
For å ta det siste først: På DISchat  kan man få online hjelp  av andre slektsgranskere, om det 
så gjelder tyding av tekst i kirkebøker eller andre slektsrelaterte spørsmål. DISchat finnes ved å 
trykke på ”Slektsverktøy” i hovedmenyen på DIS’ hjemmeside (fig.31). 
 
DA’s brukerforum  finnes enklest ved å gå til Arkivverkets samleside for Debattfora: 
http://forum.arkivverket.no. Brukerforumet ligger som første valg under Digitalarkivet (fig.48) ett 
stykke ned på siden. Forumet har ingen geografisk inndeling, men egne avdelinger for 
skrifttyding og kilderegistrering. 
 

 
fig.48 

 
På Brukerforumet kommer du inn i en liste  over alle tema . Det temaet det sist var trafikk på, 
ligger til enhver tid øverst. Så er det egentlig bare å bla i denne listen (fig.49). 
 

 
fig.49 
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DIS’ Slektsforum (fig.50) finnes som egen knapp på høyre side av DIS’ hjemmeside (fig.31). 
 

 
fig.50 

 
På Slektsforum  kommer du inn i en kategorivisning , hvor du kan snevre inn utvalget av 
innlegg ned til kommunenivå  (Etterlysninger), og diverse diskusjonskategorier (resten av 
forumet). Er man pålogget som medlem vil kategorier med nye innlegg siden sist du var 
pålogget ha gule ikoner foran kategorinavnet (fig.51) 
 

 
fig.51 

 
Det kan virke, som følge av inndelingen i kategorier hos DIS, at det er mindre trafikk der enn 
hos DA. Men det er ikke tilfelle. Jeg hadde en opptelling av alle innlegg i N-T ifm med ett 
foredrag jeg holdt på et DIS-møte rett før jul 2008, og det viste seg at det var 70 % flere innlegg 
på Slektsforum enn på Brukarforumet. I alle fall her i Nord-Trøndelag. 
 
Begge steder  må man registrere seg  for å få legge ut forespørsler. På Slektsforum kan du 
registrere deg som gjest hvis du ikke er DIS-medlem. Begge forumene har mulighet for å søke 
på fritekst . 
  
Litt om det å legge ut forespørsler på forumene: Øverste kategori i Slektsforum heter ”Om 
posting av etterlysninger ”. Her er det to innlegg en bør lese før man poster en forespørsel: ”10 
retningslinjer for posting av meldinger” og ”Viktige tips for bruk av Slektsforum”. DA’s 
brukerforum har også tilsvarende instruksjoner som bør leses og etterleves. 
 
En siste ting som er viktig: Gi respons på hjelpen du får  på forumene (det blir lagt merke til om 
man ikke gjør det, med mindre hjelp senere som resultat). Hjelperne bruker av sin fritid til å bistå 
en med å lete, og fortjener anerkjennelse for det. 
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Andre kilder  
 

Private hjemmesider/slektsbaser 
 
Det finnes en hel urskog av private hjemmesider  med genealogisk materiale på nettet. Men 
her skal man i alle fall ta det man finner med en stor dose skepsis . Det er mye ønsketenking 
ute og går blant folk når de leter etter sine forfedre. Klarer man å knytte seg til en base som går 
tilbake gjennom middelalderen, kan man være rimelig sikker på at det er svada. Det finnes nok 
av sider hvor noen skryter på seg slektskap med de gamle kongene 1000-1200 år tilbake. Bare 
tull og tøys alt sammen. 
 

Søkemotorer 
 
Søkemotorer  som Google er nyttige for å søke etter gårdsnavn  eller uvanlige etternavn . 
Legger man til ordet slekt etter gårdsnavnet er som regel flere av treffene som dukker opp fra 
andre folks slektsgranskning. Ikke rent sjelden kommer det noe nyttig ut av dette.  
 

Annet 
 
For å finne nålevende personer er skattelistene  som avisene har liggende ute nyttige (fødsels-
år og kommune), særlig om en bruker dem sammen med en av telefonkatalogene  (adresse og 
telefonnumre) og Facebook (helt utrolig hvor mye noen legger ut av info om slekt og familie). 
 
Det finnes noen nettsteder som presenterer skannet og avfotograferte kilder som ikke ligger på 
Digitalarkivet. Noen av dem er riktig gode. Se under ”Nyttig småplukk” på neste side. 
 



27 
 

Lenker  
 

Essensielle sider 
 
Digitalarkivet  http://arkivverket.no/Digitalarkivet 
   Viktigste side for norsk slektsforskning. 
DIS-Norge  www.disnorge.no 
   Norges største slektsgranskerorganisasjon. 
Family Search www.familysearch.org 
   Mormonerbasen i USA 
 
 

Slektsprogram 
 
Legacy  www.legacynorsk.com 
   Et av verdens mest brukte slektsprogram. Norsk språk og hjemmeside. 
Family Tree Maker www.familytreemaker.com 
   Antakelig verdens mest brukte slektsprogram. Engelsk språk. 
Brother’s Keeper http://www.bkwin.info/ 
   Mye brukt slektsprogram. Norsk hjemmeside og språk. 
Embla   www.embla.no/ 
   Norsk slektsprogram. 
Din Slekt  www.dinslekt.no 
   Norsk nettbasert slektsprogram. Data og tilganger kan deles med andre. 
My Heritage  www.myheritage.no 

Israelsk nettbasert slektsprogram med norsk språkdrakt. Data og tilganger 
kan deles med andre. 

GeneaNet  http://no.geneanet.org 
Fransk nettbasert slektsprogram med norsk språkdrakt. Data og tilganger 
kan deles med andre. 

Geni   www.geni.com 
Amerikansk nettbasert slektsprogram med norsk språkdrakt. Data og 
tilganger kan deles med andre. 

 
 

Nyttig småplukk 
 
RHD   www.rhd.uit.no 
   Registreringssentral for historiske data. Folketellinger, matrikler etc. 
Norsk kalender http://www.dinslekt.no/helligdager.php 

Kirkelige høytider. Det er bare å skrive inn årstall, så får man listet ut alle 
aktuelle datoer/helligdager. 

Latinske datoer www.innherred.net/genealogi/latin.htm 
Latinske ord og uttrykk fra kirkebøker. 

Kirker i Trøndelag www.nrk.no/trondelag 
Bildebasen finnes ved å bla litt ned på siden og trykke på bildet av Budal 
kirke. Dugnadsbasert. 

Kirker i Norge www.kirkefoto.blogspot.com 
Privat billedbase med bilder av en mengde kirker fra hele landet. Dugnads-
basert. 
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Avfotograferte slektshistoriske kilder www.slektskilder.blogspot.com 
Mengder av avfotograferte tellinger og manntall fra hele landet, som ikke 
finnes på Digitalarkivet. Dugnadsbasert. 

Wangensteen http://wangensteen.net 
   Mengder av skannet materiale; bøker, artikler, matrikler etc. 
Skattelister  www.skattelister.no 
   Skattelistene for hele landet. 
Telefonkatalogen www.1881.no 
Bygdebøker  www.slekt1.com 

Har landets beste oversikt over Bygdebøker og digitale bygdebøker. Se 
under Litteratur i menyene på venstre side av skjermen. 
 
 

Noen private slektsbaser i Trøndelag 
 
Asphaug  www.familienasphaug.com/genealogy/ 
   Andreas Asphaugs base. Omhandler strekningen Leksvika til Verran. 
Langåsan  www.langaasan.no/ 
   Arne Langås’ base. Mye Frosta og Åsen. 
Snåsa-slekter http://home.online.no/~olavkarl/index.htm 
   Olav Karlsens base. Dekker Snåsa. 
Slekt i Stod  http://www.sorhoy.se/ 
   Georg Sørhøys base. Dekker Stod, Kvam og Egge. 
Stadsbygd  www.stadsbygd.pgvhosting.com/ 
   Dennis Haarsagers base. Dekker Rissa og Stadsbygd 
Stavne  www.astavne.net/ 
   Arnt Stavnes base. Dekker Rennebu, Meldal og Oppdal 
Hoelslekt  www.hoelslekt.no/ 
   Ola Hoels base. Dekker Oppdal. 
Refseth  www.folk.ntnu.no/dagfinnr/slekt/kirkebok/ 
   Dagfinn Refseths side. Kirkebokavskrifter fra kirker i Støren prestegjeld. 
Inntrønderslekter www.home.online.no/~rstromso/ 
   Reidar Strømsøes base. Dekker (i alle fall søndre del av) Innherred. 
Hemneslekt:  www.hemneslekt.net/ 
   Database som dekker Hemne, Snillfjord, Heim og Vinje. 
 
 

Nyttige utenlandske sider 
 
Ellis Island  www.ellisisland.org 
   Immigrasjonsdatabase til USA fra 1892 til 1924. Engelsk språk. 
Castle Garden www.castlegarden.org 

Immigrasjonsdatabase til USA 1820 til 1892. Engelsk språk 
Norway Heritage www.norwayheritage.com 

Norsk-Amerikansk nettsted om utvandring fra Norge til USA. Her er passa-
sjerlister fra skipene. Her er også et velbesøkt diskusjonsforum om norsk 
utvandring. Norsk og engelsk språkdrakt. 

Cyndi’s List  www.cyndislist.com 
   Verdens største samling av genealogiske lenker. Engelsk språk. 
Trønderlag of America www.tronderlag.org 
   Nettsted for- om- og med etterkommere av utvandrede Trøndere. 
   Engelsk språk. 


