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Innledning 

Ver.3 

Dette heftet er en oppgradering av det første heftet som ble utgitt i 2002. Det er lagt inn en del 

nye opplysninger, samtidig som lenker til internettsteder som kan være viktige er forsøkt 

oppdatert.  

Dette er ikke ett komplett kurs i hvordan du driver slektsforsking. For slike kurs anbefales å ta 

kontakt med ditt lokallag av Slekt og Data Norge, landets største forening for slektsforskere 

med lokallag over hele landet.  

Når det gjelder datadelen er den hverken stor eller komplett. Dersom det skulle vært tilfellet 

måtte heftet ha vært laget for internett og bli oppdatert hver time. Så fort går nemlig 

utviklingen i våre dager. I dette heftet finner du derfor noe få programomtaler og noen 

adresser som hjelper deg videre på internett.  

Det er vårt håp at dette heftet er en god starthjelp for den som går med tanker om å finne og 

registrere sin og andres slektskap. Det er også vårt håp at tipsene kan være nyttige for deg 

som allerede har samlet en del, men føler at du trenger hjelp for å komme deg videre.  

Bakgrunnen for heftet er vår egen slektsforsking og de erfaringer jeg har gjort gjennom mitt 

medlemskap og mine tillitsverv i det som het DIS-Norge (nå Slekt og Data Norge). Erfaringer 

som mange ganger har vært uvurderlige for meg og som jeg håper og tror kan være til nytte 

for andre.  

Om du, som leser, finner at heftet er vel verd å ta vare og fortelle andre om så gjør gjerne det. 

Om du finner at det er ting som mangler eller kunne vært gjort annerledes så setter jeg stor 

pris på om du kontakter meg på epost sogd@dordalnord.net 

 

 

Sørreisa 

03.12.2017 

Eirik Dørdal Nord 
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Hvordan starter vi? 
 

Tradisjonellt har selktsforsking vært noe for «finere» familier. Det dreier seg stort sett om 

embedsmenn adelige storbønder og godseiere.  

På 1990-tallet ble det en endring i dette. Mange begynte etter hvert å lete etter sine røtter og særlig 

de siste ti årene har det vært mange muligheter for å finne frem til kilder som kan hjelpe oss å få 

slekta på papiret. Kunsten er bare at man må vite litt om hvor man skal begynne og hvordan man går 

videre.  

Alle nordmenn er på en eller annen måte registrert i flere offentlige arkiver i løpet av sin levetid. Ikke 

alle arkvier eksisterer lenger f.es. på grunn av branner, flom og andre ting. Allikevel kan vi, om ett 

arkvi mangler, ganske sikkert finne ett annet arkiv fra samme tidsrom og derfor finne de 

opplysningene vi leter etter.  

 

Opplysningene 
Ja hva mener vi egentlig med kilder i denne sammenheng? 

Ett grunnleggende krav til en kilde er at den er pålitelig. Vi sier gjerne at at du skal begynner med de 

nærmeste for å få samlet historien fra de som har opplevd den. Det vil med andre ord si at vi 

begynner med å snakke med foreldre, besteforeldre kanskje til og med oldeforeldre om vi er så 

heldige. Husk at selv om de tilsynelatende er der bestandig så kommer det en dag de ikke lenger kan 

fortelle. Ha derfor alltid med deg en notisblokk eller en båndopptaker dersom du skal i 

familieselskap. Ja det er jo til og med mange telefoner som i dag har opptaksmuligheter, så lær deg å 

bruke den.  

 

Intervjuet 
Hvordan foreta ett intervju og hva er de rette spørsmålene?  

Tinge du kan få bruk for er: 

• Bok eller studieblokk med huller for å notere 

• Blyant og penn i forskjellige farger, minst 2 (rød og blå)  

• Fotoalbum med gamle fotografier du antar vedkommende kan kjenne til. 

• Slektsbøker som omhandler personer vedkommen er i slekt med eller som du antar er 

kjente. 

• Fotoapparat og film. 

• Smart-telefon 

( dagens smarttelefoner har jo både opptaksmuligheter og kamera, lær å bruke disse)  
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En del spørsmål som kan være aktuelle å stille. 

• Hvem var din far? 

• Når og hvor ble han født, døpt, konfirmert og eventuelt når døde han av hva og hvor 

ble han gravlagt? 

• De samme spørsmålene for din mor 

• Når ble de gift og hvor? Hvem var forlovere? 

• Hvem var deres foreldre (dine besteforeldre) og de samme spørsmålene. 

• Når er du født, døpt, konfirmert? 

• Hvem var dine faddere? 

• Når ble du gift? (Om det er flere ekteskap så ta også med disse) 

• Hvem giftet du deg med? Hvem var forlovere?  

• Når ble din ektefelle født, døpt og konfirmert og hvem var faddere? 

• Hvem var vedkommendes foreldre? 

• Hva er ditt yrke 

• Hva slags utdannelse har du? 

• Er det spesielle historier du vil ha med i en slektsbok? 

• Har du spesielle historier om dine foreldre eller besteforeldre? 

 

Denne type kilde er av en art som vi, selv om det er personens egen historie IKKE av typen vi 

kan kalle sikre kilder. Derimot er er egenopplevd historie noe som er med å gir oss «kjøtt på 

bena» i en slektshistorisk bok. På den måten unngår vi at det bare blir en oppramsing av navn 

og vi får en levende slektshistorie.  

Slektsforsking dreier seg først og fremst om personalhistoriske kilder. Selve grunnlaget for 

slektsforskingen er nettopp kilde, kildekunnskap og kildebruk. 

 

Vi kan godt avgrense var slektsgransking med de mest grunnleggende spørsmål som navn, 

fødsel, dåp, vigsel og død. Det går nok ikke lang tid før vi oppdager at denne rent 

genealogiske oppramsingen nok ikke tilfredsstiller vår søken etter slektshistorien. Vi vil jo 

gjerne vite mer om slekta. Ha litt «kjøtt på bena», vite litt om hvordan de levde. Eller sagt på 

en annen måte: Hva drev de med til daglig? Hva levde de av og hvordan? Var min forfar en 

husmann? Kanskje anleggsarbeider? Det er slike ting som forteller mer om vår bakgrunn. 

Neste spørsmål blir da: Hvor finner slike opplysninger.  
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Kilder 
 

Vi deler kildene inn i muntlige kilder, primærkilder og sekundærkilder. 

1. Muntlige kilder er rett og slett at vi snakker med eldre slektninger. Mange eldre kan gi mye 

opplysninger om det som har skjedd. Det er mange ting fra en del år tilbake for eksempel at 

ett bryllup fant sted ett annet sted enn det man skulle tro var naturlig. Eller at den personen 

vi i alle år har kalt onkel egentlig ikke er slekt, men ble «tatt til seg» av forskjellige gruner og 

senere kanskje ble adoptert.  

Det spennende med slike familiehistorier er jo nettopp at det kan dukke opp mye nytt i 

familiehistorien. Ting som vi ikke visste det minste om. Noe av det viktigste med disse kildene 

er at vi noterer hva som ble sagt av hvem og når og hvor.  

2. For å få de muntlige kildene verifisert må vi imidlertid gå til primærkildene og kanskej også 

sekundærkildene.  

3. Primærkilder for en slektsforsker er ofte kirkebøker, folketellinger, rettsprotokoller,skifter 

osv. 

4. Sekundærkilder er trykt litteratur, som bygedebøker og slektshistorier. 

Av disse kildene er det uten tvil primærkildene som er de viktigste. De er nedtegnet samtidig, kanskje 

til og med den dagen det skjedde. Sekundærkildene, som bygdebøker, kan mene at ett ektepar fikk 

tre barn, mens de i både kirkebøker og folketellinger fremgår at de fikk seks bran. Dette er feil som 

kan forekommer kanskej spesielt i bygdebøker og slekts-/ættesoger osv. Ikke fordi forfatteren har 

gjrot en dårlig jobb, men heller fordi vi i dag har en helt annen tilgang til kildene. Noe som gjør at vi 

kan lete oss frem mye enklere og se sammenhenger som ikke fremkom den gang boka ble skrevet. 

Den samme usikkerheten har vi med de muntlige kildene. Her skal vi kuske at det som kan kalle 

«erindringsforskyvning» kan forekomme, med eller uten viten og vilje. Det er tross alt ikke alle som 

vil at alt i familiehistorien skal bli kjent. 

Primærkilder 
Også en kirkebok kan inneholde feil. Det kan være rene skrivefeil, eller andre måter å skrive navn på 

enn vi gjør i dag. Det kan være en feil dato. Det kan også være at den som er skrevet som far er en 

annen enn den kirkeboka oppgir. Dette er ting som i ettertid kan vise seg meget vanskelig å 

kontrollere, men ved å sjekke flere primærkilder mot hverandre finner vi mange ganger løsningen. 

Som en grunnregel kan vi si at når flere kilder og opplysninger bekrefter hverandre øker 

sannsynligheten og dermed sikkerheten for at opplysningen er riktige 

Aldersopplysninger 
Aldersopplysninger kan gi grunnlag for feil i tyding i ettertid.  

I eldre kilder kan slike opplysninger være svært unøyaktige. Folketellingen 1801 viser for eksempel en 

klar overvekt aldersangivelser på hele tiår. Det kan tyde på at de som førte listene i stor grad har 

anslått alderen. Ett kjent eksempel på dette er han som ble kalt «Myllarguten». Han flyttet i 1830 fra 

Sauherad til Vinje for å gifte seg. I utflyttingslistene fra Sauherad står han oppført som 30 år ,mens 

Vinjepresten ett par dager senere førte ham som 29 år ved tilflytting og ved vigselen 4 mnd. senere 

er han ført som 28 år. Det må derfor advares mot å ta slik e opplysninger for god fisk selv om 

forskjellene i dette eksemplet er ganske små. I enkelte tilfeller har det vært forskjeller på både 10 og 

15 år. Det er derfor større sikkerhet for alder dersom det er oppgitt fødselsår. I kirkebøkene finner vi 

gjerne fødselsdato oppgitt på 1800-tallet, mens folketellingen 1865 for en stor del angir fødselsår og i 

noen grad alder.  
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Navneskikk i eldre tider 
Det kan nesten sies at vi har hatt tre forskjellige navnetradisjoner gjennom tidene. Døpenavnet, eller 

fornavnet, var det viktigste. De fleste ble omtalt med døpenavnet. Det var først på1800-tallet det ble 

vanlig med dobbelt fornavn. Før den tid var det vanlgiste et enkelt navn, men det finnes selvsagt også 

doble fornavn før denne tid.  

I tillegg til døpenvanet ble de fleste identifisert med patronymikon som er fars navnet tillagt endelser 

som -son/-sen/hos guttebarn eller -datter/-dottir for pikebarn. Det var først på slutten av 1800-tallet 

disse navnene «stivnet» og ble mer eller mindre faste. I tillegg fikk vi navneloven av 1924 som gjorde 

at alle skulle beholde det navnet de hadde som slektsnavn.  

Det tredje navnet var noe som skulle fortelle hvor vedkommende bodde. Dette navnet endret seg 

dermed etter hvor vedkommende bodde. Det er derfor ikke uvanlig at man kan ha både 4 og 5 slike 

gårdsnavn som fortalte hvor vedkommende bodde. Dette kan jo fort gi oss noen nøtter som 

slektsforskere siden vi i Norge hadde en del flytting gjerne innen samme området både som husmenn 

og tjenestefolk av en eller annen grad. 

I byene var ikke dette så vanlig, men det var mange som tok navnet etter den siste gården de bodde 

på før de flytt til en by. På den måten kan navnet i byen kanskje gi en pekepinn på hvor innflyttere 

kom fra.  

Adelen og embetsmenn tok gjerne faste navn allerede fra rundt 160. Kvinnene i disse familiene 

behold gjerne pikenavnet også når de giftet seg. Presten gjorde i mange tilfelle det kunststykket å 

«oversett» navnet til latin Det mest kjente tilfellet er nok Bruby som ble Pontoppidan ( latin: 

pons=bru, oppidum = by) eller som i skuespillet Erasmus Montanus ( Rasmus Berge) Håndverkere 

som kom til Norge tok i mange tilfeller sin yrkesbetegnelse som etternavn Schreiner = snekker, 

Muller (Møller) Smith (Smed) osv. 

Det finnes mange oppslagsverk for navnetradisjoner i Norge. 

 

Fødte og døpte 
Når en person skal oppspores kan det mange ganger lønne seg å starte med dåpsinnførslene. Vi må 

da værenoenlunde sikre på det vi allerede vet; omtrentlig fødselsår og i hvilket område 

vedkommende er født.  

I de eldste kirkebøkene finner vi bare hvilken dag, ikke dato, på fødsel samt gjerne også en merknad 

om det har vært hjemmedøpt. Om barnet ikke er hjemmedøpt kan det være en tommelfingerregel at 

barnet bare er noen dager eller uker gammelt ved kirkedåpen. Det er heller ikke uvanlig at presten 

har innført navnet på barn og fader, mens moren er utelatt. Derimot er fadderne notert. De nevnes 

da gjerne som sponsores eller testes (vitner)  

I 1812 ble det en endring. Vi finner da fødselsdato, navn,stand/yrke og bosted for foreldrene og 

fadderne. Fra 1877 får vi også med foreldrenes fødselsår eller alder.  

Mangler i kirkebøkene kan skyldes at presten bare noterte på en lapp og glemte å føre dem inn 

senere. Mange ganger ser vi at presten oppdager dette og foretar en oppsummering ved årets slutt. 

Slike uteglemmelser kunne oppdages så sent som ved konfirmasjonen, da det var krav om 

aldersattest.  Vi kan også oppdage det dersom vi sammenholder ministerialboka med klokkerboka 

som ble ført som en parallell til ministerialboka. Ett tips kan være at dersom vi ikke finner en person i 

dåpslistene så kan vedkommende finnes i konfirmasjonslistene. 
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«Uekte» fødsler 
 

I mange eldre kirkebøker kan vi se at presten har anmerket at barnet var «uekte». Disse kan også 

være samlet i egen lister f.eks. på slutten av året. Betegnelsen uekte er kommet som en forkortelse 

for «utenfor ekteskap». I 1820 ble det innført egen avmerking for dette i kirkebøkene. At uekte barn 

er døopt kan vi også se ved at moren står oppgitt først og, som regel, « den utlagte barnefar» eller 

den moren oppga som barnefar. Vi kan også finne eksempler på at presten har understreket dette 

både en og flere ganger. Nesten som ett signal om at dette ikke var høvelig oppførsel.  

OBS!  

Vi kan støte på ett særskilt problem i fødselslistene etter 1917. Da kom lov om arverett for uekte 

barn, iflg denne skulle moren oppgi barnets far. Vedkommende ble da innført i kirkeboka. Om dette 

senere ble omstøtt ved f.eks. en rettsak eller av andre grunner så er det ikke sikkert at det ble rettet i 

kirkeboka. Ettersom domsprotokoller i farskapssaker ikke er tilgjengelige før etter 80 år kan det 

skape utfordringer for en slektsforsker. 

 

 

Kirkeboken  
Eller Ministerialboken som er det rette navnet er protokollen hvor prseten skrev inn de forskjellige 

embetshandlinger han utførte. I disse bøkene finner vi blant annet oversikt over døpte, konfirmerte, 

vielser og jordfeste/begravelser. Dette kan vi kalle de genealogiske grunnopplysninger.  

I kirkeboka finner vi også en del andre opplysninger som f.eks. ut og innflyttede, men vi finner ikke 

alle opplysninger om en og samme person samlet på ett sted. Innførslene skjedde kronologisk slik at 

vi finne dåpsinnførsler ett sted, mens vi må lete andre steder for å finne konfirmasjoner og vielser 

selv om det er i samme boka (protokollen)  

På midten av 1700-tallet ble det mer faste poster å skrive inn. Protokollen ble da delt inn i egne 

avsnitt for dåp, trolovelse, vigsel og begravelse. En inndeling som letter arbeidet for 

slektsgranskeren.  

For 1800 tallet kan kirkebøkene brukes parallelt med folketellingene. Vi sjekker opplysningene mot 

hverandre, mens før den tid er det viktig å kontrollere kirkeboka mot skifteprotokoller. I praksis kan 

vi si at det å føre kirkebøker kom fra Tyskland sent på 1500-tallet. I 1668 ble presten bedt om å føre 

en «riktig bok» over dåp og vigsel. Det finnes enkelte kirkebøker før dette og den eldste vi finner i 

Norge er fra 1623 i Andebu Fra tiden før 1700 er det bevart bøker fra ca 100 prestegjeld, mens det 

etter den tid er bevart fra de fleste prestegjeld i landet. Noen er dessverre gått tapt på grunn av 

brann, flom og liknende.  

Senere på 1800-tallet, fikk vi mer skjematiske bøker. Det ble standardiserte kirkebøker der de 

forskjellige handlingene ble ført på fastsatte skjema med rubrikker. Skjemaene kom først i 1812 og 

ble endret i 1820 og 1877.  

Bøkene fra 1812 har trykte skjema med hjelpetekster. Det er egne skjema for fødsel/dåp, døde( 

begravede, vigde, konfirmerte avgang (fraflyttet), tilgang (tilflyttet og jevnføringsregister ( alfabetisk 

hovedregister).  

Under fødte/døpte/konfirmerte finner vi kvinner og menn ført hver for seg.  
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I 1820 kom den nye bestemmelser. Ferdigtrykte skjemaer skulle ikke lenger være påbudt, men 

bøkene skulle likevel føres i ett fastsatt mønster. Samtidig ble jevnføringsregisteret tatt bort, men det 

ble innført nye avdelinger for vaksinerte og dødfødte. Det ble også innført et dagregister, som 

egentlig var en dagbok for presten. Vi finner allikevel at de ferdigtrykte skjemaene ble brukt i mange 

år etter 1820.  

Nye endringer kom i 1877. Nok engang var disse trykt. Det var egne skjemaer for levende fødte, 

dødfødte, konfirmerte, viede, døde, inn- og utflyttede, inn og utmeldte av statskirken samt 

dagsregister. På nytt ble det ført egen liste for kvinner og menn ved dåp, konfirmasjon og 

begravelser. Selv om endringen kom i 1877 ble den først obligatorisk i 1887 så i mellomtiden kan vi 

finne bøker med begge typer føringer.  

 

Tilgjengelighet 
Kirkebøkene er klausuler i 60 år etter siste innførsel. Dvs at de nyeste vi finner åpne i dag er fra ca 

1930. For kirkebøkene gjelder normalt at de overføres til statsarkivene 80 år etter at de er utskrevet. 

Yngre bøkler er normalt å finne på prestekontorene. For en slektsforsker av i dag vil det si at de 

bøkene som er «åpne» for en stor del kan finnes på digitalarkivet.no hvor de er digitalisert og for de 

meste søkbare på en enkel måte. Om de ikke er direkte søkbare kan vi allikevel finne opplysninger, 

da protokollene også for en stor del er skannet inn slik at vi faktisk kan bla i dem. I tillegg til dette kan 

vi finne mikrofilm for hoveddelen av kirkebøkene frem til 1910 – 1920. Disse mikrofilmene finnes på 

statsarkivene, riksarkivet og også i kirkene til «de siste dagers hellige» eller mormonkirken som det 

kalles i det daglige.  

 

Gotisk håndskrift 
Overskriften her er ikke det vi kaller gotisk, men ett lite eksempel på en ren og pen skrift som er lett å 

lese. Noe som ikke bestandig kan sies om prester og andre embedsmenn som første protokoller for 

en offentlig myndighet.  

I de eldste kirkebøkene kan vi finne denne type skrift. De fleste (fra midten av 1800-tallet) er 

imidlertid ikke gotisk, men håndskrift av varierende type og lesbarhet.  

For å kunne lese det som er innført gjelder det kun øvelse. De første gangene du finner en 

tilsynelatende uleselig skrift kan det lønne seg å lese andre steder i protokollen for å lære seg 

hvordan presten skrev. Alle kan lære seg å lese denne skriften og det tar heller ikke all verdens tid, 

selv om det kan by på utfordringer.  Før i tiden, som nå, var det stor forskjell på pen og slurvete 

håndskrift. Selv den mest erfarne kan komme over skrift som kan virke uleselig.  

Den trykte gotiske skriften kjenner vi fra gamle bibler og andre trykksaker. Den var i bruk til innpå 

1900-tallet. Heldigvis er det slik at navn osv gjerne er skrevet med latinske bokstaver som vi kjenner i 

det daglige. En grei måte å lære på er rett og slett å skrive det gotiske alfabet noen ganger selv. Det 

gir en føling med hvordan bokstavene er formet. Vi ser at mange av dem er greie, mens andre kan 

være vanskeligere fordi de ligner på hverandre. Neste skitt er å transkribere teksten. Det vil si at vi 

skriver teksten med latinske bokstaver.  

For den som vil lære mer om temaet finnes ett kurs på http://www.hist.uib.no/gotisk/  

 

http://www.hist.uib.no/gotisk/
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Eksempler på minsterialboksider.  

 

SAKO, Andebu kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1829-1856, s. 2-3  

,  

 

Dåp 1862 
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Dåp 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Nummersystem for anetavler. 
Nybegynneren tror han skal klare å holde oversikten over alle personer. Den viderekomne lager 

kanskje sitt eget nummersystem. Etter en tid finner man ut at det enkleste er å bruke ett av følgende 

systemer:  

Kekule von Stradonitz system 

Rollers system 
 

I utgangpunktet kan det være naturlig å tro at man kan holde oversikten over aner og slektninger. I 

dag er utviklingen kommet så langt at det er dataprogrammet som holder orden på rekkefølgen. 

Inntil anetavlen skal skrives ut.  

Enten du velger å bruke ett dataprogram eller «løsbladsystem» følger her en liten oversikt over de 

meste brukte systemene.  

Kekule von Stradonitz system.  
I dette systemet nummereres anene fortløpende. Probanden ( utgangspunktet) blir nr 1, faren nr 2, 

moren nr 3 og videre. Dvs at oldeforeldre får nummer fra nr 8 ( farfars far) til 16 (mormors mor)  

Hver generasjon begynner med ett tall som forteller hvor mange det er i denne generasjonen. Eks. 

Oldeforeldregenerasjonen strater med 8 og det er 8 i denne generasjonen. I dette systemet for menn 

liketall, mens kvinner får oddetall.  

Det var den tyske genealogen Stephan Kekule von Stradonitz ( 1863 – 1933) som tok i bruik dette 

systemet i 1898. Han fant ut at det tidligere hadde vært brukt av den spanske genealogen 

Hieronymus de Sisa på 1600-tallet. Systemet var også i bruk i 1590 av tyskeren Michael Eizinger og 

det kan være tenkelig at det har vært brukt av andre før Stradonitz gjenoppdaget det. 

Rollers system 
Dette systemet ligner på det forrige, men probanden får ikke eget nummer. Det vil si at probandens 

far blir nummer 1, hans mor nummer 2. Besteforeldre får da nummer 3 – 6, mens oldeforeldrene får 

nummer 7 -14. Dessuten betegnes generasjonene med romertall, og foreldregenerasjonen beregnes 

som generasjon 1. Probandens farfars mor blir derfor betegnet som 111:8 I dette systemet får altså 

mennene oddetall, mens kvinnene får like tall.  

Det finnes også flere andre systemer, men disse kan være til dels kompliserte. Om det er av interesse 

er disse: f.eks. Hagers sytem og Lorenz system.  

Hvilket system bør brukes?  
Jeg har ingen spesiell anbefaling når det gjelder system, slik at det er opptil den enkelte hva man 

foretrekker. En annen ting er at i dagens slektsprogrammer er det forhåndsvalgte systemer og man 

slipper å tenke på til dels kompliserte nummersystemer.  
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Myntenheter i Norge. 
 

1537 1 riksdaler 3 mark 48 skilling 

1582 1 riksdaler 4 mark 64 skilling 

1602 1 riksdaler 4 mark 66 skilling 

1609 1 riksdaler 4 mark 68 skilling 

1610 1 riksdaler 4 mark 74 skilling 

1616 1 riksdaler 4 mark 80 skilling 

1618 1 riksdaler  84 skilling 

1624 1 riksdaler  100 skilling 

1625 1 riksdaler 6 mark 4 ort 96 skilling 

 

Riksdaler kroner 

Kronemynt ble innført i 1618 

1 krone = 1 ½ riksdaler species = 126 skilling. I 1625 ble kronen redusert og tilsvarte da 1 1/3 

riksdaler species. Kronebetegnelsen gikk da over til halvkrone,også kalt slettdaler.  

Riksdaler kurant 

Kurantdaler ble tatt i bruk som regneenhet i 1625. 1 riksdaler kurant var lik en sum i 

småmynter med pålydende  verdi lik det offisielt fastsatte antall skilling i en speciedaler. Av 

den grunn kunne verdiforholdet mellom species og kurant endres over tid.  

1813 – 1816 Riksbankdaler  

Da Riksbanken ble opprettet i 1813 ble det innført en ny myntenhet, riksbankdaler. Dens 

verdi ble satt til ½ speciedaler, men kursen for en riksbankdaler sank hurtig. 

1816-1857 Speciedaler, ort og skilling 

Norges Bank ble opprett i 1816 og fra samme år gjaldt ett nytt myntsystem.  

1 speciedaler = 5 ort = 120 skilling. Ved overganger til krone som myntenhet ble en 

speciedaler satt til 4 kroner. 

Fra 1875 Kroner og øre.  

I oktober 1875 sluttet Norge seg til den skandinaviske myntunion. Myntenheten ble 1 krone = 

100 øre.  
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Lokalstyret i Norge gjennom tidene. 
 

Ca 1500 – 1660 

Omkring 1530 var de 4 hovedlen i Norge: Båhus, Akershus, Bergenshus ( med Nord-Norge) og 

Trondhjem. Innfor disse var det ca 30 smålen i tillegg til selve slottslenene.  

1660  

Norge hadde nå ni hovedlen. Akershus,Tøsnberg,Bratsberg(Skien) Agdesiden, Stavanger, Bergenshus, 

Trondhjem, Nordlandene og Vardøhus. Antallet smålen var nå redusert til 17.  

Fogden arbeidet frem til 1630-årene for lensherren. Fogden hadde blant annet ansvar for 

skatteutskrivinger. Han hadde påtalemyndighet og han var administrator av bygdetinget. I 1630 ble 

fogden kongelig tjenestemann og landet ble inndelt i fogderier.  

Ved en forordning av 31 juli 1591 ble sorenskriverstillingen opprettet. Sorenskriveren var da bare 

tingskriver, mens han fra 1630 også ble dommer. 

Fra 1630-årene var fogd, sorenskriver og prest kjernen i lokalforvaltningen. Omrking 1630 var det 50- 

60 fogder og sorenskrivere i Norge. 

1662  

Ved forordning av 1 februar 1662 ble begrepet len erstattem med amt og fra 1671 ble Norge inndelt i 

4 hovedamt eller stiftsamt med åtte underliggende amt: 

Hovedamt Amt 

Akershus Smålenene og Brunla 

Agdesiden ( Kristiansand) Bratsberg og Stavanger 

Bergenhus Halsnøy klostergods 
Hardanger 
Nordlandene 

Trondhjem Romsdalen og Vardøhus 

 

Følgende endringer er gjort i Amtsinndelingen:  

1673  

Brunla amt blir delt i grevskapene Laurvigen og Griffenfeld (senre Jarlsberg)  

 

 1685 

Buskerud, Nedenes, Lister og Mandal ble skilt ut som egne amt. Stiftsamtmannen for Agdesiden blir 

flyttet fra Stavanger til Kristiansand 

1757 

Opplandenes amt blir skilt ut som eget amt i Akershus stiftsamt. 

 

1763 

Bergenshus amt blir delt i Sløndre og Nordre Bergenshus amt. 

 

1781 

Opplandenes amt blir delt i Kristians amt ( Oppland) og Hedemarken. 
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1784  

Senja, Tromsø og Vardøhus blir slått sammen til Finnmarkens amt.  

 

1804: 

Trondhjem stiftsamt blir delt i Søndre og Nordre Trondhjems amt. 

 

1821 

Grevskapene blir slått sammen til Jarlsberg og Larvik amt. 

 

Etter 1660 ble amtmannen ( i hovedamtene stifsamtmannen) lensherrenes arvtaker. Fogden var 

ansvarlig for all oppebørsel i fogderiet og hadde offenltig påtalemynduighet og politm,yndighet. 

Bondelensmannen var fogdens betjent i det enkelte bygdelag. Sorenskriveren var dommer, 

stiftsforvalter og notarius pubilcus i sitt distrikt. Fra 1660 var det 38 fogderier i Norge. 

 

Etter 1814.  
Grunnloven av 184 inneholdt ingen bestemmelser om styret på bygdene og i byene. Derfor fortsatte 

lokalforvaltningen stort sett uendret også etter 1814 

Med formannskapslovene i 1837 ble det opprette nye folkevalgte organer i både bygd og by. Landet 

ble da inndelt i 355 herredskommuner og 37 bykommuner. Ved siden av disse primærkommunene 

ble det opprett amtskommuner som skulle omfatte alle herredene i ett amt. 

Amtsinndelingen besto i hovedtrekk uendret på hel 1800-tallet, inntil Tromsø ble skilt ut fra 

Finnmarken i 1866. Det ble da 20 amt:  

Kristiania 

Smålenene 

Akershus, Hedemarken ,Kristians, Buskerud, Jarlsberg og Larvik, Bratsberg, Nedenes, Lister og 

Mandal, Stavanger, Søndre Bergenhus, Bergen, Nordre Bergenhus, Romsdal, Søndre Trondhjem. 

Trondhjem, Nordre Trondhjem, Nordland, Troms og Finnmark. 

 

I 198 ble amtsbetegnelsen byttet ut med Fylke og de fleste fylker fikk nye navn, slik vi kjenner dem i 

dag. I skrivende stund er det en debatt på gang om inndeling i regioner, men dette gjenstår enda å 

se. 

Bergen gikk inn i Hordaland fylke i 1972.  
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Ord og uttrykk som ofte brukes i slektsforsking 
 

 

Adopsjon: 
 

ta til seg en annens barn som sitt eget og gi det rettslig 
stilling i samsvar med dette. 
 

Agnat Slektning på mannsiden. Mannlige eller kvinnelige 
slektninger der mellomliggende slektsledd utgjøres av 
menn. Se også Kognat 

Agnatisk slektskap Slektning på mannssiden Se også kognatisk slektskap 

Alen Lengdemål: 62,57 cm 1 alen = 2 fot = 24 tommer 

Amt Embedsdistrikt i Norge og Danmark fra 1662. I Norge 
avløst av fylker i 1919. 

Aner Forfedre 

Aneforskyvning Dette er en spesiell form for anesammefall. Frekommer 
når samme person forekommer flere steder i en 
anetavle. Ved f.eks. ekteskap mellom en mann og hans 
kusines datter vil deres barn ha ett sett oldeforeldre 
som samtidig er ett av deres tippoldeforeldrepar. 

Anesammenfall Fremkommer ved at personer opptrer mer enn en gang i 
sammeanetre og skylde ekteskap mellom slektninger. 
Hvis to søskenbarn gifter seg vil deres barn ha bare 6 og 
ikke 8 personer som oldeforeldre. Anesammenfall kalles 
også anetap. 

Scendanter De mennesker en person stammer fraq. Forfedre, aner. 
Gjelder slektninger i rett stigende linje. Far, farfar, 
oldefar osv Se også Descendenter. 

  

Baptister Engelsk sekt som forkaster barnedåpen. Utbredt i 
Europa og USA. I Norge fra 1857 

Baron Adelig grad under Greve 

Beneficium Privilegium, forret, offentlig begunstigelse, offentlig 
gave 

Beneficeret gods A) Gods tillagt en kirke eller ett embete som 
embetsinnehaveren selv brukte eller hadde 
leieinntekter av. 

B) Begunstiget, offentlig gave 

Bibliografi Bokfortegnelse. For eksempel. En oversikt over samtlige 
bøker en forfatter har utgitt. 

Biografi Levnetshistorie. Omtale av en person liv 

Borger  Person som har borgerskap i en kjøpstad og dermed 
adgang til å drive slik handel og håndverk som bare 
kunnedrives i byene. 

Bygdeting I Landsloven (1274) framstår det dels som et organ for 
statlig styring av bygde-Norge og dels som et 
bygdekommunalt selvstyreorgan. Men først og sist var det 
gamle tinget lokalsamfunnets offentlige sentrum. Der 
måtte kongemakten bekjentgjøre sine beslutninger om de 
skulle være bindende for bygdefolket, der 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Landsloven
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/1274
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foretok sysselmannen våpeninspeksjon, der ble det krevd 
inn skatter, og der ble det forhandlet med bygdefolket om 
dette og hint 

Bøkker Håndverker som laget tønner og kar.  
 

C Romertall 100 

Caveringsmann Forlover, en som fgaranterer at at brud og brudgom ikke 
er bundet av tidligere ektsekap. Ordet kavere beytr 
garantere eller gåd god for.  
 

Copulere Vie. Se også kopulere. 

  

  

D Romertall 500 

Datum ut supra Dato som ovenfor 

Descendenter Avkom, etterkommere 

Diplom Betegnelse for brev og andre dokumenter fra 
middelalderen 

Diplomatarium Norvegicum Samling av dokumenter DN er en kildeserie som ordrett 
og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter 
som er eldre enn 1570. i 1998 var det 150 år siden det 
første bindet utkom. Det er totalt 22 bind i serien som 
inneholder ca 20000 brev fra norsk middelalder. DN er 
også søkbar på internett: 
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_hjelp.html 

Dominica Søndag 

Etterslektstavle Slektstavle som viser en persons etterkommere. 

  

  

Fogd. På 1500 og 1600-tallet tjenesemann for lensherrene. 
Han hadde blant annet påtalemyndighet og var 
administator for bygdetinget. Fra 1630-årene var fogden 
kongelig tjenestemann. Landet ble da delt inn i 
fogderier. Se også eget kapittel om lokalstyret i Norge. 

Fylke Administrativ enhet. Det er i dag 19 fylker i Norge. Disse 
ble opprett i 1918. Før den tid var landet inndelt i amt 
og før 1662 i len. 

  

  

Genealog Slektsforsker av de greske ordene genea (herkomst) og 
logos (lære) 

Genealogi Dette er navnet på den vitenskapelige disiplin som 
omfatter slektsforsking. Læren om de enkelte slekters 
opprinnelse og sammenheng. Genealogiske oversikter 
kan settes opp på flere måter.: 
Anetavle, stamtavle (agnatisk etterslekt) og 
etterslektstavle som også omfatter den kognatiske 
slekten. 

  

  

  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sysselmann
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Hagers system Nummersystem for anetavler. 

  

  

Kavere Gå god for, garantere 

Kaveringsmann Forlover som garanterer at brudeparet ikke er bundet av 
tidligere ekteskap 

Kekule von Stradonitz Tysk genealog. Utviklet nummersystem for anetavler. 

Kognat Slektning hvor mellomliggende slektsledd er kvinner ( 
slektning på morssiden) 

Kognatisk slektskap Beslektet på kvinnesiden 

Kopulere Vie 

Krone  Myntenhet fra 1875 

Kurant Regneenhet fra 1695 ( se eget kapittel om myntenheter) 

  

  

L Romertall 50 

Lorentz system Nummersystem for anetavler 

  

  

M Romertall 1000 

Mark 1. Myne fra 1500-tallet og fremover. Marken 
hadde gjennom tidene ulik verdi i forhold til 
riksdaler og skilling. ( se eget kapittel) 

2. Vektenhet.  
Før 1550 = 214,3 gram 
Fra 1604 =  257,2 gram 

  

  

Oblit Han/hun døde ( Latin) Er ofte beskrevet med ett tillegg. 
Eks. Oblit infants= død som barn 
         Oblit juvensis= død som ung. 

Odel Arvet eiendom eller forkjøpsrett til jordeiendom. 
Odelsloven har til hensyn å forhindre at jordeiendom 
går ut av slekten. 

Olsok Olavsdagen. 29 juli 

Opsloe Gammel skrivemåte for Oslo.  

  

  

Proband Person det blir satt opp anetavle for. Person som 
sammen med sin familie blir studert i forbindelse med 
arvelig egenskap 

  

  

Riksdaler Tidligere betegenlse på alle myntenheter i Norge. 
Riksdaler var betalingsmiddel 1544 - 1813 

Riksbankdaler  Norsk myntenhet i tidsrommet 1813 – 1816 

Rollers system Nummersystem for anetavler. 
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Romertall Romeren brukte bokstaver for å betegne tall. Enheten 
ble beskrevet med biokstaven I; fem enheter ble slått 
sammen til en enhet av neste rang og betegnet med V, 
ti enheter mer X o 

I 
Ii 
Iii 
Iv 
V 
X 
L 
C 
D 
M 
 

1 
2 
3 
4 
5 
10 
50 
100 
500 
1000 

  

  

Skilling Mynt fra 1400-tallet og fremover. Endret over tid verdi i 
forhold til mark og riksdaler 

Sorenskriver Ved forordning er 31 juli 1591 ble sorenskriverstillingen 
opprettet. Sorneskriver var da bare en tingskriver Fra 
1630 ble han også dommer 

Slettdaler Betegnelse på halvkrone fra 1625 

Speciedaler Navn på to myntenheter i Norge. Riksdaler species var 
hovedmynt i Danmark – Norge i åperioden 1544 -1813. I 
tidsrommet 1816 – 1875 var speciedaler hoveenheten i 
myntsystemet. 

Stradonitz, kekule von Tysk genealog som utviklet nummersystem for 
anetavler. 

  

  

V Romertall 5 

  

  

X Romertall 10 
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Internett i slektsforsking 
 

Som nybegynner kan det være lett å tro at nesten alt som finnes av opplysninger finnes ute på 

Internett. Eller sagt på en annen måte: Her er det bare å trykke på noen knapper så kommer anetreet 

ferdig ut fra skriveren. Særlig de siste årenes utvikling med såkalte «verdenstre» som samles inn av 

både kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner har gjort at dette inntrykket har festet seg. 

Vi kan se TV-reklamer hvor tilfeldig forbipasserende får se hele slekten sin i løpet av noen sekunder 

på en skjerm. 

Selv om mye er dataregistrert i en eller annen form og lagt ut på Internett er det nok langt fra 

sannheten. Før vi går løs på disse adressen kan det imidlertid være lurt å se litt på hvordan vi 

organiserer nettleseren, uansett hva den heter.  

I nettleseren har du noe som heter Favortitter / Bookmarks eller lignende. Det mest effektive der kan 

være å lage en egen mappe som f.eks. kalles slektssider. Her kan du da plassere de stedene du finner 

som angår slektsforskingen. Du kan selvsagt også lage egen undermapper for «slektssøkere» hvor du 

kan plassere alle de forskjellige søkesteder som finens for genealoger. Det er nemlig ganske mange 

etter hvert som har sett verdien i at opplysninger fra alle verdens protokoller finnes tilgjengelige på 

Internett. 

 

Her er noen eksempler på slike adresser som du kan besøke. 

 

Slekt og Data 
Norge 

https://slektogdata.no/  

Norsk 
Slektshistorisk 
forening 

http://www.genealogi.no/  

DIS-Nord https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-nord/slekt-og-data-der-du-
bor/nord/slekt-og-data-tromso 

 

Grenland 
Ættehistorielag 

https://www.grenlandslekt.no/  

Slektsregister 
Midt-Troms 

http://jarlegp.net/index2.htm  

Slektshistoriske 
kilder – Troms 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/slektshistoriske-
kilder-i-troms/ 

 

Digitalarkivet i 
Norge 

https://www.digitalarkivet.no/  

Norske gård og 
stedsnavn 

http://www.arild-hauge.com/gardsnavn.htm  

Norske 
Gaardnavne           
( O.Rygh) 

http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html  

Kvenske 
immigranet til 
nord-norge 

http://www.kvenkultursenter.no/kvenske-emigranter-til-nord-
norge.4841210-171063.html 

 

   

   

http://jarlegp.net/index2.htm
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Utenlandske nettsider som er vel verd å besøke 

Tittel Adresse 

  

De dro til 
Amerika 

http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~norway/na3.html 

Emigration 
from Norway 

http://www.norwaydc.org/genealogy/resources/ships-passenger-lists 

THE SOLEM, 
SWIGGUM & 
AUSTHEIM 
SHIP INDEX 
 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~norway/borge.htm 

Norwegian 
Heritage 

http://www.norwayheritage.com/ 

Vesterheim 
genealogical 
center 
 

http://www.nagcnl.org/ 

Cindys list https://www.cyndislist.com/ 
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Slektsprogrammer 
 

Det finnes mange forskjellige programmer som kan kalles slektsprogrammer. De siste årene har det 

kommet noen av typen som legger alt ut på internett direkte og hvor nær sagt hvem som helst kan 

koble seg til. I utgangspunktet er dette en fin tanke, men det skaper fort en del problemer for den 

som vil ha et slektstre som er korrekt. Utfordringen på disse (My Heritage, Ancetors, Geni osv.) er at 

mange jobber med den samme slekta og ikke alle er så sikre på kildene, eller å oppgi kildene. Dermed 

er også feilmulighetene store. 

For å unngå mange, for ikke å si de fleste, av disse problemene anbefales derfor på det sterkeste at 

man tar i bruk det tradisjonelle slektsprogrammet. Disse er lagret lokal på egen pc, feilkildene er 

dermed reduserte til det du selv gjør feil. (Og feil blir det uansett) de fleste av disse programmene 

har gratisversjoner som kan benyttes i årevis. De har selvsagt også utgaver som man betaler for som 

har noen flere muligheter enn gratisutgavene. 

Eksempler på programmer med gratisutgaver: 

Brothers Keepers ett amerikansk utviklet program, men kommer i norsk utgave. Nettopp det at det er 

mulighet for å endre språk bør være ett grunnleggende krav til et slektsprogram.  

Ett annet krav er at det bør kunne produsere såkalte gedkom-filer*.1 

Legacy 

Også ett amerikansk utviklet program med norsk utgave. (Vi har brukt dette som hovedprogram i 

mange år og er meget godt fornøyd) 

Det finnes også noe vi kan kalle nytteprogrammer. Det kan være programmer som omregner datoer 

slik at vi finner hvilken dag en bestemt dato var. Det kan også være programmer som forteller hvilken 

dag spesielle kirkelige betegnelser knyttes til.  

Når du er kommet langt i ditt arbeid med slekten kan det også være aktuelt å bruke spsielle 

overføringsprogrammer som FTP-programmer, men dette kan nok sies å tilhøre det videregående 

arbeidet 😊 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Gedkom= filformat som er felles for de fleste slektsprogrammer. Dermed kan opplysningene utveksles med 
andre som forsker på samme slekt, selv om de bruker ett annet program 
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Kildeliste: 
 

For å sette sammen dette heftet i grunnleggende slektsforsking er for en stor del brukt internettsider 

som verktøy. Siden adressene på disse kan endre seg over tid nevnes disse bare med tittel. 

 

Slekt og Datas hjemmesider. 

L.M. Hakenstad: Slektsgransking, Orion forlag,  

G. Thorvaldsen: Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata. Tanum / Aschehoug. 

Stoa / Sandberg: Våre røtter Cappelen 

P. Sandal: På leit etter slekta, Det norske Samlaget 

G. Christie Wasberg: ABC I slektsgransking 

 Norges historie, bind 15 Cappelen 

 

 


