
Sammendrag av foredraget «Renovering av slektstreet» av Rune Nedrud 

Formålet med foredraget har vært å formidle noen tanker om hva som bør gjøres for å holde ditt 
slektstre så oppdatert og så riktig som mulig. 

1. Et viktig moment er å se over de tidligste registreringene.  
a. Er registreringene komplette?  
b. Har du fått med alle tilgjengelige kilder og spesielt de som har blitt publisert etter at 

du arbeidet med vedkommende ane? 
c. Er kildeføringene etter dagens standard eller henger de på mikrofisch-referansen 

ennå? 
2. Har du vokst opp med historier om at dine aner skal være adelige eller kongelige? 

a. Har du registrert historiene i ditt slektstre uten å sjekke kildene? 
b. Har du lest deg opp på de siste publiserte slektsartiklene og bygdebøkene? 
c. Stammer du egentlig fra Harald Hårfagre eller andre fra samme periode? 

3. Lag en plan for renoveringen din? 
a. Skal du gå over hele treet på nytt? 
b. Skal du renovere den delen av slektstreet som er fra starten av din slektsforskning? 
c. Ønsker du bare å legge til de siste publiserte kildene som mangler hos din forfar/for-

mor? 
4. Har du registrert alle i din nære familie? 

a. Få med de siste samboerne og de sist fødte barn/barnebarn. 
b. Snakk med dine nærmeste om det er nye ekteskap eller nye barn som har kommet 

til. 
c. Har noen gått bort i det siste? Har du personer i treet ditt som er over 120 år gamle 

uten at dødsdato er registrert? 
5. Hva må du sjekke? 

a. Sjekk alltid innførslene i slektsprogrammet ditt. 
b. Sjekk nye kildepubliseringer i Digitalarkivet og andre relevante steder. 
c. Sjekk avisene i Nasjonalbiblioteket. 

6. Rydd i ditt papirarkiv og dine gamle bilder 
a. Har du ryddet ferdig dine gamle papirer? 
b. Begynte din slektsforskning med penn og papir så pass på at du har fått overført alt 

til slektsprogrammet ditt. 
c. Sjekk at du har oversikt over hvem som er avbildet på bildene i albumene du har. Vet 

du ikke hvem personene er så forsøk å finne hjelp til dette. 
d. Pass på dokumenter av verdi som gamle pass, førerkort, fødselsattester mm. 

7. Hvem skal overta arbeidet ditt? 
a. Har du tenkt på og snakket med noen i familien som kan tenke seg å overta arbeidet 

ditt? 
b. Tilrettelegg arkiv og slektsprogram/slektstre slik at det er mulig å fortsette arbeidet 

med dette. 
c. Lag et «testamente» der du fører opp hva som skal overleveres når du blir borte. 

8. Har du tatt backup i det siste? 
a. Pass på arbeidet ditt. Ta kopi ofte og ikke la minnepinner og CD-plater bli for gamle. 

Ikke la harddisker dø. TA BACKUP litt oftere enn du hadde planlagt. Det kan aldri bli 
for ofte. 

 


