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Det følgende er en kortfattet gjennomgang av de forskjellige modulene i 

Trondheimsbasen 2021. Alle aktuelle hovedbilder er tatt med i oversikten. 

Enkelte mindre brukte bilder er ikke med. 

Det er heller ikke tatt med noen instruks når det gjelder installasjon av 

programmet. 

Denne utgaven av Trondheimsbasen består av 4.084.378 søkbare poster. Det 

meste er hentet fra Trøndelag, men det er også en god del kilder med fra både 

Møre og Romsdal og Nordland. Det er 2550 kilder i basen hvorav 1870 er 

søkbare. Resten (680) er bladbare kilder hvor originalen er skannet. 

Selv om det er lagt inn et betydelig arbeid for å få alle data på plass, må en 

regne med at det kan være mangler og feil i databasen. En håper likevel at den 

kan være et nyttig redskap i arbeid med slektsforskning og lokalhistorie. 
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SØK I DATABASEN 

SØKEBILDET 

 

Alle søk blant personene i databasen går gjennom dette bildet. Ved å høyre-

klikke i et av feltene, får en opp en liten meny som gir et valg: Operators. Dette 

valget gir en liste over tilleggsmuligheter når det gjelder søk i databasen. De 

viktigste er trolig = (likhetstegn) og … (tre punktum). Ved å bruke det første 

alternativet får en bare treff på hele ord. Dersom dette ikke brukes, vil søk på 

Jon også gi treff på f.eks. Jonetta. Med likhetstegn foran vil en bare få treff på 

Jon. 

Tre punktum betyr område (range på engelsk). Dersom en i fødselsår feltet 

skriver 1845…1850 får en treff på fødselsår innenfor angitt område. Det er 

selvfølgelig tenkelig å bruke dette også på bokstaver, men resultatet vil 

antagelig gi et forholdsvis høyt antall treff. 

En del av navnene i databasen er normalisert. Det er derfor mulig å søke etter 

både normaliserte navn og originale navn. Med originale menes hvordan navn 

er skrevet av den som har transkribert en kilde. Det er feltet for fornavn hvor 

normaliseringen er bragt lengst. På grunn av at en del navn er skrevet med – 
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(bindestrek) eller andre skilletegn, vil en del av resultatene ved søk etter 

normaliserte navn gi uønskede treff. 

I og med at databasen ikke er helt konsekvent når det gjelder plassering av 

farsnavn og etternavn, er det laget en mulighet til å søke i begge etternavnfelt 

samtidig. 

I Trondheimsbasen som i andre tilsvarende databaser, bør det være en generell 

regel at man søker i så få felt som mulig. Dersom det utfylles noe i et felt, betyr 

det at en bare får treff dersom de tegnene som er angitt finnes. I og med at 

svært mange poster ikke inneholder opplysninger om fødselsår, vil en angivelse 

av noe i dette feltet utelukke alle postene hvor det ikke er angitt et fødselsår. 

Når en har fylt inn det en ønsker i søkebildet, trykkes ENTER for å utføre søket. 
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PERSONBILDET 

 

Dette er bildet som viser de treff en får på søk i databasen. Treffene er sortert 

på en bestemt måte: 

1. Fornavn (normalisert) 

2. Fødselsår 

3. Farsnavn (normalisert) 

4. Etternavn (normalisert) 

5. Hendelsesår 

Det er mulig å overstyre sorteringen ved å bruke SORTER-knappen. Dette er 

beskrevet senere. 

Selv om sortering av data er etter normaliserte verdier når det gjelde navn, er 

det de originale navnevariantene som vises i bildet. 

Ved å holde musepekeren over et felt, kan en få noe tilleggsinformasjon. Feltet 

Rolle vil inneholde et sammendrag av en del informasjon fra den originale 

kildeavskriften. 

Øverst i bildet er noen ekstra knapper som har med søk å gjøre. 

FORTSETT SØK 

Ved å klikke på denne knappen, går en tilbake til søkebildet. Den informasjon 

man hadde lagt inn ved forrige søk, vil da være tilgjengelig slik at man kan 

endre dem, ta bort noe eller legge til andre elementer. 
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UTVIDET 

Dette valget gir en mulighet til å beholde resultatet av det forrige søket og 

samtidig gjøre et nytt søk. Trefflista vil da inneholde resultatet av begge 

søkene. Det kan for eksempel være aktuelt å søke etter en ektefelle. Deretter 

kan en søke etter den andre. Trefflista vil da inneholde treff for begge. 

SØK PÅ TVERS 

Ved å bruke denne knappen får en opp et ekstra lite vindu hvor man kan angi 

et ord eller navn som en ønsker å søke etter. Trefflista vil da inneholde de 

postene hvor det omsøkte ordet finnes i et eller annet felt. Dersom man for 

eksempel skriver Frosta, vil en få treff på de postene hvor dette ordet eller 

disse bokstavene finnes. Dette vil inneholde de som eventuelt er bosatt i 

Frostaveien. 

SORTER 

Som nevnt foran er det brukt en standard måte å sortere resultatet av alle søk. 

Dette kan overstyres ved denne knappen. Følgende bilde kommer fram: 

 

Den sorteringsrekkefølge som er valgt, står i høyre felt. SorterNavn er et felt i 

databasen som inneholder alle feltene som inngår i standard sortering. Dette 

må tas bort (clear) om en ønsker å utføre en annen sortering. Når det er gjort 

kan en velge andre felt som skal brukes ved sortering. Hvilken rekkefølge 

feltene blir valgt har selvfølgelig stor betydning. 

På venstre side står feltene som finnes i Personbildet. I tillegg kan man i feltet 

hvor det står Current Layout angi at man ønsker å bruke felt fra Current Table i 

stedet. En vil da få en god del andre felt som kan brukes ved sortering. En må 
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imidlertid være oppmerksom på at dersom man velger felt som ikke finnes 

under Current Layout, vil sorteringsfeltene ikke vises i skjermbildet.  

De felt man ønsker flyttes (Move) til den store boksen på høyre side. Til slutt 

klikkes i boksen Sorter og en vil gå tilbake til personbildet med treffene sortert 

slik en nå har angitt. Går man ut av personbildet og gjør et nytt søk, er 

sorteringsrekkefølge tilbake til standard. 

 

KNAPPER PÅ TREFFLISTA 

 

På hver av linjene med treff på søk er det fire ekstra knapper. De har viktige 

tilleggsfunksjoner som blir forklart i det følgende. 

ALT 

Dette gir et bilde som gir et sammendrag av en del av de opplysningene som 

ikke finnes i hovedbildet. 
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ORG 

Denne knappen bringer en for de fleste treffene til en skannet original eller 

avskrift for denne posten. Er treffet fra en kirkebok, vil knappen bringe en til 

den siden i den aktuelle kirkeboken hvor hendelsen er skrevet inn. 

I svært mange tilfeller er det ganske viktig å gå til postens originale kilde fordi 

avskriften av kilden kan inneholde feil, eller det kan være informasjon i 

originalen som ikke er blitt med i avskriften. For eksempel vil de fleste 

avskriftene av dåps-innførsler ikke ta med faddere. Dette kan imidlertid være 

viktig informasjon som vi bør gå til originalen for å få med oss. 

 

 

HENDELSE 

Denne knappen viser et nytt bilde hvor alle de personene som er knyttet til den 

aktuelle hendelsen er listet opp. Ved en dåp vil i tillegg til dåpsbarnet også vise 

foreldrene og dersom faddere er skrevet av vil de også vises. 
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ANDRE 

Det hender at når en har gjort et søk og funnet noen interessante personer, 

kan det være ønskelig å søke andre steder også etter samme person. Den 

informasjonen som blir sendt videre til andre databaser står øverst. Her er fem 

mulige databaser man kan søke i: 

• Digitalarkivet 

• Historisk Befolkningsregister 

• Family Search 

• Ancestry 

• Google 

 

En er selvfølgelig ikke garantert treff. Det er jo mulig at navn er registrert 

annerledes i det andre systemet. Men i noen tilfelle kan dette være en hjelp. 

For FamilySearch kreves det at en er innlogget for å få se resultat. Dersom en 

ikke har en konto, er det enkelt å opprette en og det er gratis for alle. 

Ancestry er en betalingstjeneste, men det er sansynligvis mulig å gjøre enkle 

søk uten å ha en konto, men en vil ikke se mye opplysninger. Det er mulig å 

kjøpe seg kortvarige abonnement slik at man kan gjøre intensive søk i en kort 

periode. 
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NAVN 

 

 

 

Som nevnt er det gjort en del normaliseringsforsøk når det gjelder navn. Slik 

normalisering kan gjøres på mange måter og i Trondheimsbasen er det valgt et 

alternativ. Normalisering er gjort kun for å gjøre søk lettere. Hva som skal være 

riktig skrivemåte for navn, må den enkelte bestemme selv etter å ha konferert 

med originalen og andre kilder. 

Denne modulen gir en mulighet til å se hvordan navn er normalisert. Ved å 

bruke søkeknappen og angi et navn under Originalens navn, vil en ved å trykke 

ENTER få en liste over andre navn som er normalisert på samme måte. Det 

første bildet man kommer til viser fornavn. Øverst i bildet kan en velge de 

andre navnefeltene. 

Har man funnet et navn og så klikker på knappen Personliste, får en ei liste over 

de navnene som har denne normalisering. 
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GÅRDER 

 

 

Denne modulen inneholder alle bebodde eiendommer i Møre og Romsdal, 

Trøndelag og Nordland fylker pr 31.12.2020. Lista er basert på Statens 

Kartverks adresseinformasjon. Dessverre inneholder denne lista ikke 

informasjon om Gårds- og Bruks navn. Disse er derfor når de vises i listene 

hentet fra andre kilder. Gnr og Bnr finnes imidlertid bortsett fra dersom det er 

eiendommer eller plasser som ikke lenger er bebodd. 

I tillegg til adresselista fra Kartverket, inneholder lista også alle eiendommer fra 

matriklene i 1838, 1886 og 1950. Disse vil kunne være med på å skaffe til veie 

en del historisk informasjon om eiendommene. 

I og med at vi siden 1950 har hatt en rekke kommuneendringer, er det angitt 

tre forskjellige kommunetilknytninger for den enkelt eiendom. Selv om det er 

lagt et betydelig stykke arbeid i å få dette rett, kan det hende at noen 

kommunetilknytninger er feil. 

Statens kartverk har veiadresse på de fleste eiendommer i Norge. Disse er med 

i listen over. Det er noen eiendommer som ikke har slik adresse. Da kan man 

lete på nærliggende eiendommer. 

Fra dette bildet er det mulig å komme til en modul med svært mye annen 

informasjon knyttet til eiendommen. Har man funnet en eiendom en ønsker å 

studere nærmere, klikker en på knappen VIDERE. 
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OPPLYSNINGER OM GÅRDEN 

 

Dette bildet gir litt sammendragsinformasjon for eiendommen. Det meste av 

dette finnes også på lista som var i forrige bilde. 

BRUK 

 

Ved å velge fanen Bruk vil bildet over vises. Det inneholder informasjon hentet 

fra Gårdsregisteret og viser dersom eiendommen fantes i tidligere matrikler 

også dette. 

Knappen KART bringer en til Statens Kartverk sitt kart Se Eiendom. Der kan en 

få en god del informasjon fra matrikkelen om eiendommen og man kan gå 
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videre til kartet hvor eiendommen er avmerket. Eiendommer som ikke har Gnr 

og Bnr (større enn 0) har ingen kartkobling i og med at det er dette sammen 

med gjeldende kommunenummer som er lenke. 

 

BYGDEBOK 

 

Det er gjort et stort arbeid med å lage en kobling mellom eiendommene til 

eksisterende bygdebøker på Nasjonalbiblioteket. Koblingen går til gård og ikke 

til bruk, så dersom det er store gårder kan det bli en del blaing. 

Dersom det ikke er tilgjengelig bygdebok hvor eiendommen er omtalt, vil 

knappen ikke vises. Dersom bygdebok finnes, men ikke er tilgjengelig ennå, vil 

aktuelt sidetall være angitt. 
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EIER

 

Dette bildet inneholder opplysninger om eier fra matriklene. Statens kartverks 

adresseliste gir ikke informasjon om eier. Fra deres kartløsning Se Eiendom som 

også Trondheimbasen bruker kan en gå til Grunnboka. En må i tilfelle logge seg 

inn med offisiell bank-id e.l. Her vil eier være angitt. 

 

 

BRANNTAKSTER TRONDHEIM 
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Dersom det finnes en kobling mellom eiendommer i gamle Trondheim og 

utførte branntakster, vil det være mulig fra dette bildet å gå til 

branntakstprotokollen og der få en masse tilleggsinformasjon om 

eiendommen. Ikke alle eiendommer har slik kobling. Branntakstene inneholder 

i tillegg til verdiangivelser, ganske detaljert beskrivelse av husene. 

 

BRANNTAKSTER KOMMUNER 

 

Det finnes tilgjengelig på Digitalarkivet en lang rekke branntakstprotokoller fra 

de fleste kommuner. Disse er imidlertid ikke indeksert, slik at det ikke kan lages 

lenke til den enkelt eiendom uten et betydelig arbeid. De lenkene som finnes 

her, går derfor til protokollene for den aktuelle kommunen. En må så selv bla 

gjennom protokollene for å se om en kan finne ønsket eiendom. 
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PANTEREGISTER 

 

Panteregister er oversikt over de dokumentene som er tinglyst på en eiendom. 

Panteregistrene og de tilhørende pantebøker fram til 1950 er tilgjengelige på 

Digitalarkivet. Gjennom Trondheimsbasen er det for en lang rekke eiendommer 

laget en kobling til et aktuelt panteregister. Det vil sikkert finnes flere og en må 

da gå til Digitalarkivet for å finne dem. 

Det har ikke med tilgjengelig tid vært mulig å lage en slik kobling for alle 

eiendommer i Gårdslista. For de tilfellene hvor den finnes, vil panteregisteret 

kunne gi en stor mengde tilleggsinformasjon om en eiendoms historie. 
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KILDER 

 

 

Trondheimsbasens søkbare database bygger på et stort antall kilder. I denne 

modulen kan en søke etter de forskjellige kildene. For hver kilde kan en få litt 

informasjon om kilden, man kan søke bare i en kilde og dersom det finnes en 

skannet utgave av kilden, kan en gå til denne og bla i kilden. Dette gjøres ved 

hjelp av knappene i enden av hver treffliste. 

I tillegg til de søkbare kildene, inneholder Trondheimsbasen en stor mengde 

med kilder som ikke er søkbare, men som er bladbare. De fleste av disse 

kildene er digitalt bare tilgjengelig gjennom Trondheimsbasen. Den første 

kolonnen i bildet inneholder en kode som er TB for søkbare kilder og TB-SK for 

skannede kilder. 
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EGNE DATA – EGEN ID 

 

 

Det er to felt i databasen hvor brukerne kan legge inn egne data. Det ene heter 

Egen ID og er ment for en kode av et eller annet slag. Det andre heter Egne 

Data og er ment for litt lengre tekster. Data kan legges inn flere steder i 

Trondheimsbasen. I dette bildet kan en søke etter egen ID og det er mulig å 

eksportere de egenregistrerte data. Dersom man skal oppgradere databasen, 

vil egenregistrerte data bli slettet. Da kan man bruke dette bildet til å 

eksportere disse data før oppgradering. Etter oppgradering benyttes Import til 

å legge tilbake data. 
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MILITÆRE RULLER 

 

 

I denne modulen kan en søke etter militære ruller for hele landet. Det man kan 

få treff på, er ruller som Digitalarkivet har skannet og lagt ut på sine sider. Det 

er ikke noe av dette som er søkbart i Trondheimsbasen. 

I øvre del av bildet er det en lenke til en oversikt over militærets historiske 

organisering basert på de plansjene som Lars Kjærland i sin tid laget. Det kan 

være nyttig å bruke disse for å finne fram til hvordan de militære styrkene var 

organisert og hva slags enheter man kan lete etter. 
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TJENESTEMENN 

 

 

Det er foretatt en registrering fra forskjellige kilder over en lang rekke med 

offentlige tjenestemenn som har tjenestegjort i Midt-Norge. I og med at data er 

hentet fra flere kilder, kan den enkelt være nevnt flere ganger. Det hadde vært 

ønskelig å utvide denne oversikten, men med over 6000 navn er den et godt 

utgangspunkt for å finne ut hvem som tjenestegjorde til enhver tid. Men det er 

klare mangler i oversikten. Prestene er vel de som er best dokumentert, selv 

om det også her er mangler for nyere tid. 
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KOMMUNEENDRINGER 

 

 

Det har skjedd store endringer i kommunestrukturen i Norge. I den modulen er 

forsøkt samlet det meste av de endringer som har skjedd fra kommunene ble 

opprettet i 1837. Det aller meste skal være med, men det kan være mindre 

endringer som har falt ut. Hovedstrukturen er imidlertid på plass. Endringene 

strekker seg fram til de siste endringene som ble foretatt i 2020. 

 


