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Fra idè til bok



HVORFOR SLEKTSBOK?

BITT AV BASILLEN!

Lærer masse nytt
Treffe mange nye mennesker
Spennende jakt på mer informasjon
Formidler historie – felles opplevelse – minner
Ikke «bare» slektshistorie – men også lokalhistorie
Vi er viktige brukere av museene og arkivene



Begynn gjerne med en enkel historie 

Fortell om gården eller slekten, dine besteforeldre 
eller oldeforeldre - en person i familien som har 
betydd noe spesielt for deg – eller fortell om ditt liv 
(selvbiografi) - en historie du har hørt …

ALLE HAR EN HISTORIE 
Å FORTELLE

Formuler historien i 3 – 7 punkter

Videreutvikle den – gjerne i samarbeid med andre



DE TO VIKTIGSTE ELEMENTENE

Selve fortellingen   

Hvem er målgruppen din?

Bruk foto, dokumenter, kart, ane- eller 
etterkommertavler til å skape liv i fortellingen

- og illustrasjonene



Få
illustrasjoner

Mye
tekst

Lite 
tekst

Mange
illustrasjoner

HVILKET MATERIALE HAR DU?

Antallet personer i 
fortellingen er også 
vesentlig for layouten



BookWright: blurb.com

Japan Foto: cewe.com

Office program: Word og Publisher

Adobe program: Indesign (for de mer  profesjonelle)  

AKTUELLE BOK- OG 
FORFATTERPROGRAM



Paint (Windows tilbehør)

Adobe program: Photoshop Elements

Pixlr

Gimp

Paint.net

Freeware: 
Photoshop Express

AKTUELLE BILDE-
BEHANDLINGSPROGRAM





HVOR FINNE INNHOLD OG 
ILLUSTRASJONER?

• Egne foto og brev

• Nasjonale og lokale fotobaser bl.a. Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.no/ og 
http://agderbilder.vaf.no/fotoweb/

• Slekt og Data – genealogiske ressurser: http://www.disnorge.no/genress/index.php

• Publikasjoner i f. eks. Nasjonalbiblioteket   http://www.nb.no

• Nye og gamle kart  https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/

• Nasjonale samlinger: Statsarkivene
Universitetsmuseenes digitale samlinger http://www.unimus.no
Kulturminnekart:  https://www.kulturminnesok.no/

https://digitaltmuseum.no/
http://agderbilder.vaf.no/fotoweb/
http://www.disnorge.no/genress/index.php
http://www.nb.no/
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/
http://www.unimus.no/
https://www.kulturminnesok.no/


FRITEKSTSØK 
I 

GOOGLE!

Ha tålmodighet og bla litt lenger nedover –
de treffene vi søker er ofte ikke de som kommer aller først opp



Print on demand: Blurb og CEWE

Hos Blurb får du en trykkeklar PDF ved kjøp av en bok 

CEWE produserer ikke PDF og du er prisgitt   
nytrykk av hver bok hos dem  - dyrt

Word og Publisher produserer en trykkeklar PDF-fil

TRYKKING


