
                       

Sperrefrister 

Både folketellinger og kirkebøker er sperret for 

innsyn en periode. Det kalles «klausulering». Disse 

gjelder i 100 år for folketellinger og vanligvis 80 år 

for kirkebøker. Andre kilder igjen er åpnet etter 60 

år. Vielser og lysninger er det ingen sperring på i det 

hele tatt.  
 

Døpte og begravede de siste 80 årene kan vi derfor 

ikke finne i kirkebøkene. For den perioden har vi 

aviser, bygdebøker, dødsannonser og gravminner. 

Mye av dette er også tilgjengelig på nettet. 
 

Slekt og Datas gravminnebase 

Gravminnebasen er en åpen og gratis tjeneste vi 

tilbyr for å gjøre slektsforskning enklere. 

Gravminnebasen er den mest tilgjengelige kilden for 

å finne sine forfedre i tidsrommet etter 1910. Basen 

ble opprettet i 2004, og hadde ved begynnelsen av 

2016 over 2,5 millioner registrerte gravminner.  
 

Etikk 

Vi har strenge regler for personvern i Norge. 

Reglene gjelder for levende personer, men du bør 

være forsiktig med å offentliggjøre personlig 

informasjon om avdøde personer som kan være 

belastende for noen som lever i dag. For å være på 

den sikre siden kan du spørre de berørte personene 

om å verifisere informasjonen du har og om de har 

noen innvending mot å offentliggjøre den.  

 

All offentliggjøring på nettet må skje med spesiell 

aktsomhet siden det er vanskelig å slette i etterkant. 

Vær spesielt forsiktig med helseopplysninger, 

adopsjoner og farskap. Vær også oppmerksom på 

at ikke alt du finner på nett er riktig. Kildekritikk er 

viktig i slektsforskning og så mange opplysninger 

som mulig bør sjekkes mot originalkildene. 

 

Slekt og Data er landets største 

organisasjon for alle som er interessert i 

person- og slektshistorie.  

 

Faglig fellesskap 

Som medlem blir du en del av et faglig fellesskap med ti 

tusen andre som deler din interesse for slektshistorie og 

som kan hjelpe deg videre i jakten på å finne dine røtter.  
 

Medlemsfordeler 

Slekt og Data tilbyr en rekke medlems- og kursaktiviteter, 

samt nyttige slektsrelaterte tjenester og informasjon på 

våre nettsider. Som medlem får du hjelp til hvor og 

hvordan du kan søke i kilder, og ikke minst inspirasjon til å 

begynne en spennende reise i din egen historie.  

 

Alle medlemmer får medlemsbladet Slekt og Data tilsendt 

fire ganger i året og tilgang til tidligere utgivelser og lokale 

medlemsblader. 
 

Aktiviteter der du bor 

Slekt og Data har distriktslag som dekker alle fylker og 

mer enn 50 lokale grupper landet over. Her arrangeres det 

jevnlig møter og kurs hvor du kan få faglig påfyll og møte 

andre som deler din interesse for slektsforskning. 
 

Medlemskap 

Har du lyst til å lære mer hvordan om du kan finne din 

egen historie, er du velkommen til å melde deg inn på 

nettsiden vår www.slektogdata.no. 

 

Medlemskap koster 500 kroner i året (2017). 

 
 

 

 

 

 

 
Oppdag og 

bevar din egen 

historie  

www.slektogdata.no 

 

 
 

 

 

 



                       
 

 

Slektsforskning er veien inn i egen 

historie. Kunnskapen om egne 

forfedre gir oss også en verdifull 

innsikt i vår egen identitet.  
 

 
 

Det kan være mange grunner til at man ønsker å 

finne ut mer om sine egne røtter. Kanskje har man 

kommet over et gammelt bilde som har vekket 

nysgjerrigheten, eller sett et program på TV som har 

gjort at man får lyst til å lære mer.  
 

Andre har konkrete familienøtter de ønsker å 

knekke. Det kan være familiemedlemmer som av 

ulike grunner aldri ble nevnt, eller en slektning man 

aldri hørte noe mer fra.  
 

En viktig del av vår kulturarv 

Alle familier har sine unike historier. Gjennom 

slektsforskning bidrar man til å forstå og bevare 

kunnskapen om vår fortid.  

 

En viktig motivasjon for å drive med slektsforskning 

er nettopp ønske om å bevare og formidle egen 

historie og fortid videre til nye generasjoner.  

 

 
 

Veien inn i slektsforskningen 

Når du går i gang, vil du trolig bli overrasket over 

hvor lett slektsforskningen kan være, men du vil 

også oppdage at det ikke er mulig å finne alt.  

Folk flyttet like mye før i tiden som de gjør i dag. 

Informasjonen finnes nok, men kanskje ikke der du 

forventer og den er kanskje ikke gjengitt akkurat slik 

du trodde. Etter hvert vil du venne deg til at 

slektsforskning medfører en spennende blanding av 

disse to ytterlighetene. Mysteriene er der, og nøtter 

er til for å knekkes.  

 

Bli kjent med forfedrene dine 

Det er viktig å forstå de menneskene du forsker 

fram. Bare ved å kjenne en person godt, kan du 

forstå de valgene de tok og forvente å forstå noen 

av deres handlinger. Historien blir mer levende hvis 

du har litt mer å fortelle enn bare navn og årstall.  

 

Det lønner seg å gjøre seg litt kjent med de 

forskjellige tidsepokene. Vi søker i hovedsak i de 

siste 400 årene og det har vært uår, kriger og 

epidemier i mange omganger. Med økt 

bakgrunnshistorikk kan du sette din egen historie inn 

i en større sammenheng. 

 

Navneskikker 

Først i 1923 fikk Norge innført egen navnelov der 

alle ble pålagt å ha et etternavn. Tidligere var det 

vanligst at en person fikk et fornavn og et patronym, 

det vil si farens fornavn med «-sen» eller «-datter». I 

tillegg ble bosted mye brukt. Da kunne en gutt hete 

«Nils Olsen Østby». Fornavnet Nils og Olsen (eller 

Olesen) siden faren het Ole, og Østby fordi de 

bodde på gården eller plassen Østby. 

 

 

To nybegynnertips 

Snakk med de eldre i familien før det er for sent. 

De kan gi deg viktig informasjon du ikke finner 

noen andre steder. Husk å notere ned hvor de 

forskjellige informasjonsbitene kommer fra, du 

glemmer fortere enn du aner. 

Hvor kan du finne opplysninger? 

Kirkebøker, folketellinger og skifter er de tre 

viktigste kildene vi har i arbeidet vårt. Mange av 

disse er tilgjengelige på digitalarkivet.no.  

På Slekt og Datas nettside finner du også Genress 

som er den mest omfattende samlingen av lenker 

for slektshistoriske kilder i Norge. 
 

Folketellinger 

Folketellinger er viktig fordi mange av dem ligger 

tilgjengelig på nett og er søkbare. Dermed er de 

ofte et naturlig sted å starte letingen. Det fins flere 

ulike folketellinger. Flesteparten er landsdekkende 

og fullstendige (1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 

1910). Folketellinger kan inneholde bosted, navn, 

fødselsår, fødested, yrke, privat status og religiøs 

tro. 
 

Kirkebøker 

Kirkebøkene er vår viktigste primærkilde 

(originalkilde). Kirkebøkene ble vanlige rundt 1700, 

men det finnes også noen tilbake fra rundt 1630. 

Kirkebøkene inneholder informasjon om kirkelige 

handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og 

begravelser.  
 

Bygdebøker  

I de fleste distriktene i Norge er det skrevet 

bygdebøker. Det vil si at det fins en bok hvor det er 

skrevet om alle gårdene i bygda med navn på 

eierne og deres familier. I norsk slektsforskning er 

det denne sekundærkilden vi i første rekke bruker. 

Flere finnes digitalt tilgjengelig på bokhylla.no. 


