
 

Gravminnebasen hjelper folk å finne røttene 

sine og bidrar til at viktig kulturarv blir bevart. 
 

Gravminnebasen er Norges største bildesamling av gravminner. Gravminnebasen er basert 

på frivillighet og er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år, i et tett og godt samarbeid 

med kirkeverger over hele landet. Gravminnebasen er også støttet av Norsk kulturråd.  

Gravminner er viktige kulturminner 

Fotografering av gravminner bidrar til at viktige kilder om enkeltmennesker blir bevart for 

ettertiden. Flere hundre gravminner forsvinner hvert år, noen på grunn av plassmangel, 

andre fordi de er blitt gamle og ødelagte. Slekt og Datas mål er å fotografere alle gravminner 

på norske gravplasser og registrere personopplysningene. På den måten bidrar vi både til at 

viktig kulturarv blir bevart, og vi hjelper folk å finne informasjon om deres forfedres fødsels- 

og dødsdato og hvor de er gravlagt. 

Personvern 

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet. 

Opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske 

personvernregler. Man kan derfor publisere opplysninger om døde personer, dersom ikke 

opplysningene også sier noe om levende personer.  

Fotografering av gravminner 

En vakker gravsten kan kvalifisere som et åndsverk, men etter åndsverkloven § 31 kan et 

åndsverk avbildes når det varig er plassert på eller ved offentlig plass eller vei eller 

tilsvarende offentlig tilgjengelig sted, som en gravplass som regel er. Bildene av 

gravsteinene knyttes ikke til levende personer, og opplysninger om døde personer er som 

hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler. Hvis imidlertid en fester kontakter oss 

med ønske om å at bilde av et gravminne fjernes, vil vi selvfølgelig vurdere dette selv om vi 

ikke er rettslig forpliktet til å fjerne bildet. 

Om Slekt og Data 

Slekt og Data er landets største frivillige organisasjon for alle som er interessert i 

slektshistorie. Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er 

interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir 

funnet, bevart og formidlet. Vi fremmer slektsforskning og forståelse for den 

verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.  

For mer informasjon se: www.slektogdata.no/gravminner 

 

 

 


