
   

Skannet materiale: 
  
Ft1910 kommer i skannet versjon nå i 2022: 
https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=19&text= 
  
Dødsfallsprotokoller i lensmannsarkivene under Skiftemateriale er åpne t.o.m. 1934. Inneholder ofte 
arvinger/slektninger av den døde: 
https://media.digitalarkivet.no/sk/browse?start_year=&end_year=1934&text=d%C3%B8dsfallsproto
koll 
  
Folkeregisterkortene er åpne t.o.m. 1921. De fleste av disse eldste fra de store byene. Her fra 
Statsarkivet i Oslo: 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=41&start_year=&end_year=1921&ta
gs%5B%5D=371&text= 
  
Statsarkivet i Hamar har skannet spesielt mange Inn- og utflyttede 1901- fra lensmannsarkivene. 
Finnes også fra resten av landet. 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?page=1&depository%5B0%5D=33&start_year=&end_yea
r=&text=flytting 
  
Statsarkivet i Hamar har også skannet Borgerlige vielser 1920-1949 fra de samme arkivene. Finnes 
også fra resten av landet. 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=33&start_year=&end_year=&tags%5
B%5D=50&text= 
  
Digitalarkivet har hatt mange skannede sjømannsruller i mange år, men Statsarkivet i Trondheim sine 
har manglet. Etterskannet nå: 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=45&start_year=&end_year=&tags%5
B%5D=68&text= 
  
Landssvikarkivet er hovedsatsing for skanning i regi av Arkivverket i 2022. Navn på dømte født i 1901 
eller tidligere vises: 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=393&text= 
For å få se taushetsbelagte dokumenter må man søke om innsyn. 
For å få se øvrige dokumenter (etter innlogging) er det nok å søke om tilgang. Gjøres her på 
arkivverket.no: 
https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning/landssvik#!/form/0 
  
En del materiale fra Forsvarets krigshistoriske avdeling (FKA) er skannet og grundig indeksert: 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&text=Forsvarets+krigshistoriske 
Slik også fra Forsvarets overkommando. Se spesielt Questionnaires av tyske okkupasjonsstyrker: 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&text=Forsvarets+overkommand
o 
  
Fra den politiske arena er arkivet etter Statsrådssekretariatet med de kongelige resolusjonene 
(kgl.res.) fra statsrådsmøtene skannet: 



https://media.digitalarkivet.no/db/browse?page=1&archives%5B0%5D=no-a1450-
01000001330861&start_year=&end_year=&text= 
Det berømte dokumentet «Kongens nei» fra 
10.04.1940:  https://media.digitalarkivet.no/view/39875/18 
  
Det er skannet en del firmaregistre fra hele landet i arkiv etter sorenskrivere, byfogder og tingretter. 
Mest i serier 1890-1943 og 1944-1990. En forløper til Brønnøysundregistrene i dag. 
https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=107&text= 
  
  

Transkribert/søkbart materiale: 
  
Status for utlegging av ft1920 per 31. mars 2022. Vil trolig snart bli oppdatert. 
https://xml.arkivverket.no/artikler/1920status.pdf 
  
Folketellingen i byene i 1870 er transkribert av AMF (Ancestry, MyHeritage, FamilySearch) og legges 
nå ut i DA etter noe korrektur: 
https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&jt%5B%5D
=6 
  
«Folkemengdens bevegelse» er Statistisk sentralbyrås (SSB) innsamlede oversikter prestene og andre 
instanser over fødte, viede og døde. Inneholder dissentere og skal være mer komplett enn 
kirkebøkene. Døde 1928-1946 for hele landet er nå transkribert av AMF. Perioden 1947-1960 følger 
senere i år. Åpne data. 
https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=folkemengdens+bevegelse&from=&to=&format=ta
b_ftr&archive_key= 
  
Den nær komplette listen over Døde 1951-2014 er dere vel kjent med og bruker. De tre siste årene vi 
har på lager 2015-2017 vil trolig bli føyd til med det 
første.  https://www.digitalarkivet.no/search/119/108008 
  
  
Takk til kollega Kristian Hunskaar for gode tips. 
  
Med vennlig hilsen 
Lars Nygaard 
seniorrådgiver 
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