
Trondheimsbasen 2022 – 
Jubileums-utgaven 
 

Denne beskrivelsen er laget til utgaven som kom i 2021 og er i en viss grad korrigert og oppdatert i forhold 

til 2022-utgaven. Alt er imidlertid ikke oppdatert. 

Den neste utgaven av Trondheimsbasen er nå klar til distribusjon. I og med at det i år er 10 år siden den 

første utgaven kom av Trondheimsbasen, kaller jeg den for Gullutgaven (09.09.2011). Vi hadde imidlertid 

gitt ut en del CD’er før dette og som dannet grunnlaget for Trondheimsbasen. Den første av disse ble 

utgitt 09.11.2007.  

Denne utgaven av Trondheimsbasen har over 4 millioner søkbare poster (4.082.151 for å være nøyaktig, 

den første i 2007 hadde 8.091 og i 2011 262.732). Det er disse søkbare postene som er den viktigste delen 

av Trondheimsbasen. Men i årenes løp har det kommet til den del andre moduler med tilleggs 

funksjonalitet som forhåpentlig etter hvert blir oppfattet som nyttig av brukerne av Trondheimsbasen. 

I tillegg til de søkbare data, har det nå i en del år vært mulig å åpne en del kilder som ennå ikke er gjort 

søkbare, men som på forskjellig vis finnes digitalt tilgjengelig. Med denne utgaven er antall bla-bare kilder 

kommet opp i nesten 2.700. Selv om disse kildene ikke dekker hele området, er tanken at det skal kunne 

gi slektsforskere og andre tips om hva som kan finnes i deres område. 

Det geografiske området for basen, startet med Lademoen tellekrets i Trondheim. Siden har området 

utvidet seg til å dekke en lang rekke kilder fra Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland. I denne utgaven 

er det også to moduler som dekker det meste av Norge, samt enkelt-kilder som også kan sies delvis å 

være landsovergripende. 

 

 



Søkbare data 
Det er over 1 mill nye poster med personopplysninger som blir søkbare i 2021 og 2022 utgaven. Disse 

kommer fra mer enn 300 forskjellige kilder. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de knappe 3,2 millioner 

poster som allerede er der og som er hentet fra ca 1500 kilder. Totalt har vi nå som nevnt over passert 4 

mill personposter. 

Kategorier data 
De søkbare kildene kan jo deles inn på forskjellige måter. En er å dele dem etter et system med 

kategorier. Med denne inndelingen får vi slik fordeling av de omkring 300 nye kildene: 

Kategori Antall 

Befolkning 7 

Fengsel 1 

Folketelling 9 

Kirkebok 214 

Kirkegård 1 

Manntall 13 

Militære ruller 12 

Diverse register 7 

Sjøinnrullering 5 

Slektsdatabase 2 

 

En liten kommentar er vel på plass for et par av disse kategoriene. Jeg har tatt med-register til enkelte 

bokverk som er flittig brukt av slektsforskere. Det gjelder Erlandsens to bøker om Geistligheten i Midt-

Norge og Nord-Norge. Videre er det laget register til noen av Svein Tore Dahls bøker om Geistligheten og 

Embetsmenn. Det er også med et register til Norges Bebyggelses bøker for Trøndelag. For alle disse 

verkene er det laget lenke til Nasjonalbiblioteket hvor bøkene finnes. 

Hornemanns slektstavler er vel godt kjent blant brukere av lesesalen ved Statsarkivet i Trondheim. Jeg har 

skannet disse bøkene og laget en kobling mellom disse bøkene og et register over hovedpersonene /de 

som starter en slektstavle) som er søkbart. Dette arbeidet er foreløpig ikke avsluttet. 

I forbindelse med gårdoversikten som er nevnt senere, er det også for de fleste matriklene som er 

grunnlag for listene, oppgitt en eller flere eiere. Disse er nå også samlet og lagt inn i Trondheimsbasen 

søkbar. 

Jeg har i denne versjonen av Trondheimsbasen tatt med to slektsbaser. Det er samlinger som 

enkeltpersoner har laget. I Trondheimsbasen ligger personene søkbare og med lenke mot en internettside 

med alle opplysningene om personene og deres slektsforhold. Den ene av disse basene er laget av Bjørn 

Flor og den andre er Fosenbasen som enkelte kanskje kjenner til. Dette strider litt mot tidligere tanker om 

at Trondheimsbasen skal inneholde kilder og avskrifter av disse. Jeg ser Trondheimsbasen i hovedsak som 

et hjelpemiddel for slektsforskere og det er ikke Trondheimsbasens opplysninger som skal være 

kildehenvisningen. Man skal bruke Trondheimsbasen som et hjelpemiddel for å finne kilder, og da blir det 

disse som skal være med i kildehenvisninger. Ut fra en slik tankegang kan private slektsbaser være 

hjelpemidler. 

Geografisk inndeling 
Det er ikke alltid lett å dele inn kildene geografisk. Flere av dem dekker mere enn et prestegjeld eller en 

kommune. Men forsøksvis kan det settes opp slik. 

Kommuner Antall 



Beitstad, Steinkjer, Stod, 
Egge, Snåsa 

20 

Flatanger, Foldereid, Fosnes, 
Grong, Jøa, Nærøy, Otterøy 

33 

Levanger, Inderøy, Skogn, 
Ytterøy, Verdal 

24 

Frosta, Åsen, Stjørdal 54 

Selbu, Tydal, Røros, 
Haltdalen 

17 

Soknedal, Støren, Singsås, 
Budal, Horg, Melhus 

30 

Trondheim, Klæbu, Børsa 13 

Bjugn, Bjørnør, Åfjord, Hitra, 
Roan, Stokksund, Ørland 

21 

Meldal, Rennebu, Kvikne, 
Hemne 

62 

Diverse 12 

 

Tidsperiode 
Til slutt kan vi dele inn kildene etter hvilken tidsperiode de dekker. Jeg har i den følgende tabellen bare 

delt i århundre. Dersom en kilde strekker seg over flere århundrer, har jeg tatt den med der det er flest år. 

Særlig hyggelig er det denne gangen å kunne presentere såpass mange kilder fra 1600 og 1700. 

Århundre Antall 

1600 61 

1700 55 

1800 91 

1900 82 

Blabare kilder 
Trondheimsbasen har de siste gangene også inkludert en lang rekke med kilder som ikke er søkbare, men 

de er skannet slik at man kan bla i dem. Hittil har det blitt lagt ut over 2600 slike kilder. De fleste av disse 

kildene er bare tilgjengelig skannet gjennom Trondheimsbasen. 

Også denne gangen vil det være med en del nye skannede kilder som burde være av interesse for mange. 

Det er foreløpig ikke klart hvor mange av de som er planlagt som jeg rekker å få med. Det som er sikkert, 

er at 21 gravstedprotokoller fra Levanger-området blir med. Dette kan for noen være en god ekstra kilde. 

Nye og endrede funksjoner 
Også denne gangen er det en del nytt på funksjonssida, noe er endret og noe er nytt. 

Søkefunksjoner 
Alle søkefunksjoner er nå samlet i eget søkebilde. Det vil si at en ikke lenger kan søke direkte i personlista. 

I søkebildet kan en nå søke på enten normaliserte eller originale navn. Dersom en ønsker å fortsette et 

søk med nye eller andre kriterier, gjøres dette også i søkebildet. 

Gårder og bygdebøker 
Jeg har laget en oversikt over alle gårdene i de fire (tre nå) fylkene som Statsarkivet i Trondheim dekker. 

Dette er hentet fra matriklene fra 1838, 1886 og utkastet fra 1950. Dessverre er ikke byene med i disse 



matriklene. Jeg har prøvd å kompensere dette noe ved hjelp av andre kilder, men det er egentlig ikke 

tilfredsstillende.  

I tillegg har jeg hentet ned offisiell adresseliste for hele området fra Kartverket. Det er en liste på over 

400.000 adresser. Problemet med disse listene er at Kartverket nå stort sett bruker veiadresse som 

identifikator i tillegg til gårds- og bruksnummer. Gårds- og bruksnavn er ikke like lett å få tak i. Jeg har 

gjort et stort stykke arbeid med å samkjøre eiendommene fra de tre matriklene med denne adresselista 

og mener vel at jeg har fått et relativt brukbart resultat. Men selvfølgelig kan feil ha oppstått. 

Sammen med Ketil Figenschou har jeg gått gjennom alle tilgjengelige bygdebøker for dette området og 

laget et register over hvor de forskjellige gårdene er omtalt. Vi har begrenset dette til å gjelde 

hovedgårdene (gårdsnummer) og ikke brukene. Det ville tatt vesentlig lenger tid. For de bygdebøkene 

som finnes tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket har vi laget en lenke dit. Dermed kan du gå direkte fra 

Trondheimsbasen til den sida i boka hvor omtale av gården begynner. For de som ikke er tilgjengelige på 

Nasjonalarkivet, får en opplyst hvilken bok som er aktuell og hvilken side en skal begynne å lete. 

Panteregister og branntakster 
Dette er to kildegrupper som jeg synes er veldig viktige for slektsforskere. Jeg har derfor tatt med noe av 

dette inn i Trondheimsbasen og med knytning mot gårdslista nevnt over. Alle panteregistrene er ikke 

med, men svært mange er det slik at man for de fleste gårder skal kunne finne et eller flere panteregistre 

som inneholde tinglyste dokumenter knyttet til gården. Når man har lært seg å bruke dette, vil man kunne 

gå videre og via andre innganger finne andre panteregistre og pantebøker med dokumentene i fulltekst. 

Branntakstene er nesten de eneste typen dokumenter som bakover i tid inneholder beskrivelse av hus. I 

forbindelse med at det ble laget forsikringsordninger for hus, måtte det også lages en beskrivelse av 

husene og med tilhørende taksering. De aller fleste av disse branntakstene er nå digitalisert og tilgjengelig 

på Digitalarkivet. 

Jeg har fra gårdslista laget lenke til en del av disse dokumentene. Når det gjelder branntakstene, er det i 

liten grad laget register til protokollene. Unntaket er gamle Trondheim kommune hvor Statsarkivet for 

mange år siden laget et register til en del av branntakstprotokollene. Dette er tatt med i 

Trondheimsbasen. Jeg har også laget en kobling mot de andre branntakstprotokollene. I og med at de ikke 

er indeksert, vil lenken gå til branntakstprotokollene for den aktuelle kommunen, og så må man bla for å 

finne den riktige taksten. Litt arbeid er jo det, men noe hjelp er det forhåpentlig i dette også. Så kan man 

jo håpe at noen, en gang i en ikke for fjern framtid kan lage de manglende registrene.  

Militære ruller 
Trondheimsbasen har gjennom de siste par utgavene hatt med en del oversikter over militære ruller med 

overgang til Arkivportalen for å kunne bestille riktige arkivstykker til Statsarkivets lesesal. I denne utgaven 

av Trondheimsbasen er dette utvidet i stor grad og dekker nå store deler av landet. Det vil også være med 

noen ekstra hjelpemidler for å kunne finne fram til aktuelle militære ruller. 

Tjenestemenn 
Jeg har laget et register over en god del tjenestemenn i vårt distrikt. Registeret inneholder nå over 6000 

navn (riktignok enkelt dubletter). Disse ligger nå i Trondheimsbasen. De er søkbare i en egen modul slik at 

men for eksempel kan finne ut hvem som var prest på et bestemt sted til en bestemt tid. Det er mange 

mangler i dette registeret, men jeg håper at det kan være til hjelp. 



Kommuneendringer 
Helt siden kommunene oppstod som følge av Formannskapsloven i 1836, har det vært større og mindre 

endringer. Jeg har prøvd å samle de aktuelle endringene for kommunene i vårt distrikt til en historisk 

oversikt. Det er ikke sikkert at alle endringer er blitt med, men alle endringer av en viss størrelse skal være 

der. Lista er oppdatert til og med 2020 slik at de siste kommune og fylkessammenslåinger er også med. 

Listene er bare laget for vårt geografiske område. 

De enkelte modulene inkludert nye i 2022 
I det følgende vil jeg gå gjennom de viktigste modulene og si litt om hva som er nytt og hvordan det er 

tenkt brukt. Jeg har valgt en annen fargesammensetning for bildene og vil gjerne ha tilbakemelding på det 

også. Det er maningen at alle modulene skal ha den samme, eller litt varierende. 

Søk 
Dette har jo alltid vært den viktigste modulen i Trondheimsbasen og som folk bruker. Det er gjort noen 

endringer her. For det første er nå alle søk samlet i et søkebilde. Tidligere kunne man søke fra dette 

søkebildet og inne fra personlista. Det er for navn to kolonner med søkefelt. I basen er det lagt opp til at 

alle navn skal kunne ha to versjoner, det originale fra avskriften og en normalisert versjon. I søkebildet 

kan man søke i det ene eller det andre. Det er ikke lurt å angi noe i begge kolonnene.  

Det er laget 5 navnefelt i Trondheimsbasen, fornavn, mellomnavn, fasrsnavn, etternavn og født navn. 

Fornavn, farsnavn og etternavn skal inneholde bare et navn. Er det i den originale avskriften flere, havner 

disse i mellomnavn-feltet.  

Stort sett er det gjennomført med å skille ut alle farsnavn i eget felt. Det gjelder selv om farsnavnet er 

brukt som fast etternavn. Det kan jeg stort sett ikke vite noe om og for enkelthet skyld er dermed alle 

navn som slutter på -sen eller lignende og -dtr eller lignende samlet her. Dessverre er ikke det helt 

gjennomført. Det er derfor laget en mulighet til å søke både i farsnavn og etternavn. Foreløpig gjelder 

dette bare normaliserte navn. 

Personer 
Dette bildet som vel kan kalles hovedbildet, er omstrukturert noe og har fått litt fornyet innhold. 

Søkeknappene øverst i bildet har for så vidt samme funksjon som tidligere, men utfylling av søkekriterier 

er flyttet til søkebildet. 

I knapperaden for den enkelte person, er det kommet en ny knapp som heter Andre. Klikker du på den får 

du opp et nytt skjermbilde hvor du kan gå til andre persondatabaser og gjøre et søk på den personen du 

har aktiv. Foreløpig er det 5 varianter listet. Dersom noen har forslag på andre, tar gjerne imot det (det er 

ikke nødvendig og forelå MH eller Geni). 

Det er laget en ny knapp på personlinja som heter Andre. Med den er det mulig å ta navn og fødselsår på 

den aktuelle personen for å gjøre søk i andre baser som Digitalarkivet og Historisk befolkningsregister. 

For øvrig tror jeg ikke det er andre vesentlige endringer her. 



Navn 
Denne modulen er ikke endret. Den inneholder en mulighet til å søk på de forskjellige navnefeltene for å 

se hvordan de er normalisert og så søke fram lister over personer som har de forskjellige variantene. Det 

store problemet her er at det mangler svært mye på normalisering av de forskjellige feltene. Forhåpentlig 

kommer jeg i mål med dette ved den endelige lanseringen. 

Kilder 
Kildemodulen er noe endret. Blant annet foregår nå søk direkte i bildet og ikke via et eget søkebilde. Jeg 

tror det vil være enklere. I tidligere versjoner var også en del andre kilder fra blant annet Digitalarkivet 

tatt med i kildelista. Disse er nå tatt bort og dermed inneholder lista bare kildene som er brukt direkte i 

Trondheimsbasen. 

Egen ID 
Denne modulen er tenkt å kunne brukes til å registrere egne opplysninger om personer som finnes i 

Trondheimsbasen, for eksempel ved å angi hvordan slektskap det er mellom personen og den som bruker 

Trondheimsbasen. Jeg har aldri hørt om at noen har brukt denne modulen tidligere, så derfor har jeg 

heller ikke gjort noen endringer her. Men jeg har selvfølgelig noen tanker om forbedringer. 

Militære ruller 
Jeg har hentet ned lista fra Digitalarkivet over militære ruller for hele landet. Denne har jeg bearbeidet og 

lagt inn i Trondheimsbasen. Det er dermed mulig å søke fram ruller fra forskjellige deler av landet og så gå 

direkte til Digitalarkivet for å bla i den enkelte rulle. Jeg har begynt på noe tilsvarende for 

sjømannsrullene, men vet ikke om jeg noe gang kommer i mål med den. 

Gårder 
Denne modulen inneholder gårdslista som er nevnt over. I det første bildet kan en søke opp gård ved 

enten å bruke gårdsnavn, bruksnavn, veiadresse eller gnr/bnr. Mange av de nye adressene inneholder 

ikke bruksnavn og en del mangler også gårdsnavn. Når man har funnet en interessant gård, klikker en på 

knappen Videre som bringer en til de neste bildene om denne gården. Disse er organisert med flere faner. 

Den første inneholder litt historisk informasjon om gården.  

Den neste fanen inneholder alle brukene på det aktuelle gårdsnummeret. Her skal vi være klar over at det 

er mange gårdsbruk som har flere hundre bruksnummer. Fra dette bildet kan en gå til panteregister 

dersom det er laget en lenke (gjelder ikke Trondheim). Man kan også gå til det offisielle kartet til Statens 

Kartverk hvor denne gården er plassert. Dessuten vil en for gatene i Trondheim, kunne gå til 

bildesamlingen som Trondheim Byarkiv på Flickr for den aktuelle gata. 

Den neste fanen lister opp den eller de bygdebøkene som den aktuelle gården er omtalt i. Dette mangler 

selvfølgelig for alle byene som ikke har noen bygdebøker. Det vil være en knapp man kan klikke og 

dersom boka er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, vil man få opp den sida hvor den gården begynner. 

Som nevnt foran gjelder dette bare gårdene, ikke brukene. 

I den neste fanen er eierne som er listet opp i matriklene for 1838, 1886 og 1950 tatt med. Disse navnene 

skal også være søkbare i Trondheimsbasen, men det er ikke laget noen kobling hit. 



De 2 neste fanene inneholder branntakstene. Den ene inneholder branntakstene for gamle Trondheim, 

mens den andre gjelder branntakster rundt i de andre kommunene. 

Kommuneendringer 
Som nevnt over inneholder denne modulen oversikter over det meste av det som har vært av 

kommuneendringer i Trondheimsbasens område som er Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland fylker. 

Listene dekker helt opp til de siste kommune- og fylkessammenslåinger som har vært. Dette kan være en 

hjelp for å finne ut av kommunestrukturen bakover i tid. Det burde vært en tilsvarende for prestegjeld og 

sogn, men det ble det ikke tid til. 

Tjenestemenn 
Dette er den siste modulen i Trondheimsbasen. Tanken er at man skal kunne søke fram hvem som hadde 

en bestemt tjeneste på et bestemt tidspunkt og sted. Lista her er ganske omfattende, men ikke så 

komplett som jeg kunne ønske meg, så her gjenstår en del arbeid. 

Adressebok 
I Adressebokmodulen er alle adressebøkene for Trondheim som finnes digitalt med. Det vil si fra 1888 og 

til og med 1966.De digitale utgavene er tilgjengelig fra forskjellige steder, men fra Trondheimsbasen er 

det laget lenker til hver enkelt bok. 

Adressebøkene består av flere seksjoner. De viktigste for slektsforskere er den alfabetiske oversikten over 

personene og gateoversikten som viser hvem som bodde i det enkelte huset. I Trondheimsbasen er det 

lenke til alle bokstavene og gatene i tillegg til året. Dersom man ønsker å se hvem som bodde i Munkegata 

13 for et år, kan man søke opp gata og året og så må man kanskje bla litt for å finne riktig hus. Og ønsker 

man å finne alle som het Karlsen i Trondheim i 1918, velger man bokstaven K og år 1918 og så må man bla 

litt til man finne de som heter Karlsen. 

Modulen har et enkelt grensesnitt hvor man søker enten etter gater eller bokstaver. Det gir ingen mening 

å søke i begge kategoriene. Men man kan legge til søk i et år.  

For gate-innførslene er det inntil 4 mulig knapper man kan klikke på: 

Adressebok – åpner den aktuelle boka på (omtrent – kan være avvik på en side) riktig side. Her vil årstall 

være viktig. 

Leksikon – Åpner Trondheim Byleksikon på den siden hvor gaten er omtalt 

Kart – Åpner Norgeskartet med en markør hvor gata befinner seg. Det kan hende at markøren står på det 

første huset i gata og ikke ute i gata. Dersom det er gater som ikke finnes på kartet i dag, har jeg forsøkt å 

finne en markering hvor gata mest sannsynlig har vært. Her kan det selvfølgelig være avvik. 

Bilde – Dette er en lenke til Trondheim Byarkiv sin bildesamling på Flickr. Den søker på det navnet som 

står i Gate norm. Dersom det navnet også framkommer i teksten som følger bildene og en kan dermed 

ende opp med bilder som ikke har noe med gatenavnet å gjøre. I og med at bildesamlingen til Byarkivet 

stort sett gjelder gater og steder i de sentrale byområdene slik at det vil bli lite treff i andre gater. 



Sjømannsruller 
I denne modulen er det meste av aktuelt materiale som finnes ved de forskjellige arkivene i Norge og som 

har med innrullering av sjømenn å gjøre. Det dekker altså hele Norge. Det kan imidlertid være avvik på 

materiale som finnes, men som ikke er blitt med i denne modulen.  

Det meste av dette materialet er ikke tilgjengelig på Digitalarkivet ennå, slik at man må oppsøke det 

enkelte arkiv for å kunne få se innholdet. Ved hjelp arkivreferansen, kan en gå inn i Arkivportalen og søke 

fram materialet og der kunne få noe mere informasjon. 

Men en god del av rullematerialet er skannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet. Når det er tilfelle, er 

det angitt med en Org-knapp til høyre i bildet. Ved å klikke på den, kommer en til den aktuelle kilden og 

kan bla i den. Det er veldig lite av dette materialet som er skrevet av og dermed gjort søkbart. 

Nærmere beskrivelse av dette materialet og hvordan det kan brukes, kommer som hjelpetekst som en får 

tilgang ved hjelp av ?-knappen øverst i bildet. 


