
GRAVMINNEBASEN 

Slekt og Datas gravminnebase er basert på frivillighet og er en stor pågående dugnad. Målet er å 
dokumentere viktige kulturminner og å hjelpe deg å finne fødsels- og dødsdatoen til dine forfedre og 
stedet hvor de er gravlagt. Mer informasjon om gravminnebasen kan du finne her: 
https://www.slektogdata.no/gravminner/om-gravminnebasen. 
 
I vårt område mangler vi fortsatt en del registrering. I første omgang ønsker vi å få hjelp til fotografering 
av gravminner. Informasjon om hvordan fotograferingen kan foretas finnes her: 
https://www.slektogdata.no/nb/bli-med-pa-dugnaden. 
 
Det er veldig forskjellig hva vi mangler på ulike steder, men bykommunene peker seg spesielt ut. Hvert år 
slettes det graver, og disse er da tapt for vårt arbeid for alltid. På den annen side kommer det også til nye 
graver hvert år, så det vil stadig være behov for ny fotografering. 
 
Nedenfor er det listet opp hvor det er behov for fotografering: 
 
Lillehammer – Lillehammer, Nordre Ål og Nordre gravlund – alt mangler 
                           Vingrom – mangler bilder etter september 2004  
                           Saksumdal – mangler bilder etter april 2006 
                           Fåberg – mangler bilder etter 2008 
                           Søre Ål – mangler bilder etter 2013                            
Gjøvik – Biri, Bråstad, Gjøvik, Hunn, Nykirke, Seegård og Vardal – det meste mangler. For Vardal er det 
registrert en del bilder, men det mangler en god del eldre. 
Dovre – det mangler bilder etter mai 2005 for både Dombås og Dovre. 
Gausdal  - Østre Gausdal – mangler alt 
                  Follebu – mangler bilder etter august 2008 
                  Vestre Gausdal – mangler bilder etter 2009 
                  Aulstad og Svatsum – mangler bilder etter august 2010 
Lesja – Lesjaskog og Lesjaverk – mangler bilder etter sommeren 2004 
             Lesja – mangler bilder etter april 2005 
Lom – Bøverdalen og Garmo – mangler bilder etter 2010 
            Lom – mangler bilder etter sommeren 2011 
Nord-Fron – Sødorp – mangler alle bilder 
                       Kvikne og Skåbu – mangler bilder etter 2008, men det er også en del hull i eldre bilder 
                       Sødorp gamle – mangler bilder etter mai 2009 
                       Kvam – mangler bilder etter 2020, men også noen eldre 
Ringebu – Ringebu – mangler alt 
                   Venabygd – mangler bilder etter 2005 
                   Fåvang – mangler bilder etter juni 2008 
Sel – Nord-Sel – mangler bilder etter mai 2005 
         Sel – mangler bilder etter juni 2006 
         Heidal – mangler bilder etter 2009 
Skjåk – Nordberg – mangler bilder etter 2009 
              Skjåk – mangler bilder etter 2010 
Sør-Fron – Sør-Fron – mangler bilder etter juli 2009 
                    Espedal – siste grav/bilde er fra 2002, usikker på om det er nyere graver her 
Vågå – mangler bilder etter 2015 
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Øyer- Bruvin, Tretten og Øyer – all fotografering er ajour pr. 2020/2021 
Nordre Land – Åmot, Kinn, Lunde, Vølstad og Østsinni – mangler alt 
                           Åsli – mangler bilder fra 1992 
                           Haugner – mangler bilder etter 2005 
                           Nordsinni – mangler bilder etter 2006 
Søndre Land – Enger – mangler bilder etter april 2007 
                           Skute – mangler bilder etter oktober 2007 
                           Landåsbygda – mangler bilder etter 2007 
                           Fluberg – mangler bilder etter januar 2009 
                           Hov – mangler bilder etter mars 2018 
Vestre Toten – Ås – mangler alt 
                            Bakkerud, Eina og Raufoss – mangler nyere bilder fra de siste to årene 
Østre Toten – har det meste av bilder fram til siste år 
Etnedal – Nord-Etnedal – mangler bilder etter 2003 
                  Bruflat – mangler bilder etter juni 2006 
Nord-Aurdal – Ulnes – mangler bilder etter 2004 
                           Skrautvål og Strand – mangler bilder etter april 2006 
                           Aurdal – mangler bilder etter 2006 
                           Tingnes – mangler bilder etter 2007 
                           Tisleidalen – mangler bilder etter sommer 2020 
Sør-Aurdal – Begnadalen – mangler alt 
                       Leirskogen – mangler bilder etter 2003 
                       Reinli – mangler bilder etter 2005 
                       Bagn – mangler bilder etter februar 2008 
                       Hedalen – mangler bilder etter 2009 
Vang – Høre – mangler bilder etter 2005 
             Heensåsen og Øye – mangler bilder etter 2010 
             Vang – mangler bilder etter 2011 
Vestre Slidre – Øyjar – mangler bilder etter 2003 
                           Lomen og Røn – mangler bilder etter juli 2011 
                           Vestre Slidre – mangler bilder etter 2012 
Øystre Slidre – Hegge og Volbu – mangler bilder etter 2010 
                           Lidar og Rogne – mangler bilder etter 2011 
Gran – Moen  og Tingelstad – mangler alt 
             Ål – mangler en del bilder, spesielt eldre 
             Grymyr og Sørum – mangler bilder etter 2007 
             Granavold – mangler bilder etter august 2011 
             Nes – mangler bilder etter mars 2016 
 
Hvis det er flere personer på samme gravminne, må det tas nytt bilde dersom sist avdøde er påført 
steinen etter dato angitt for hva vi mangler. 
 
Ta kontakt dersom du har mulighet til å bidra med fotografering – gravreg@op.slektogdata.no eller på 
telefon 91307178, så blir vi enige om hvem som fotograferer hva. 
 
Neste medlemsmøte blir 04.05. der tema vil være gravminner. Det sendes ut egen informasjon om dette 
møtet, men hadde vært fint om så mange som mulig hadde anledning til å delta her – fysisk eller på 
Teams. 
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