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BE SKYT TEL SE: 
Hans ker be skyt ter 
de gam le bø ke ne 
mot sli ta sje.

TV-pro gram mer som Anno og Hvem tror du at du er? har bi dratt til å 
øke nord menns in ter es se for slekts grans king. Mye av din slekts his to rie 

lig ger lett til gjen ge lig – hvis du bare vet hvor du skal lete.
TeksT: Kjers ti Bus te rud  FoTo: Hei ko Jun ge/NTB scan pix

Jak ten på  
din egen his to rie

Slik kan du bli SlektS granS ker
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SLEKTS FORS KE RE: 
Liv Ofs dal og Carl Bir ger 
van der Hagen er beg ge 
er far ne slekts fors ke re 
og flit ti ge bru ke re av det 
mang fol di ge ar ki vet hos 
Oslo by ar kiv.

En hans ke kledd hånd glir 
vant ned over en gul net 
bok si de i Kristianias 
kom mu na le fol ke tel lin

gen fra 1910.
– Nei, jeg fin ner hen ne ikke. 

Kan skje hun flyt tet? spør Liv 
Ofs dal og hen ter frem ut flyt
tings pro to kol len for Kris tia nia 
for å fort set te jak ten der.

Oslo by ar kiv er et av man ge 
ste der hvor slekts fors ke re bok
sta ve lig talt kan bla seg til ba ke i 
his to ri en. Og en av de iv ri ge bru
ker ne er Ofs dal, som har holdt på 
med slekts forsk ning i 15 år.

– In ter es sen for slekts forsk
ning ble vek ket da min mor 
spur te meg om det gikk an å 
fin ne ut hvor dan det had de gått 
med bes te for eld re ne hen nes i 
Ame ri ka. Hen nes mor voks te 
nem lig opp i pleie fa mi lie og 
had de all tid fått høre at for eld
re ne reis te til Ame ri ka og et ter
lot de seks bar na sine i Norge, 
for tel ler hun.

Ofs dal had de da ny lig hørt 
om en side på In ter nett hvor man 
kun ne et ter ly se slekt nin ger. Og 
der fikk hun raskt til svar at mo
rens bes te for eld re ne nok ald ri 
had de reist til Ame ri ka.

– Det vis te seg at min ol de
mor døde da hen nes yng ste barn 

var tre år. Ol de far kun ne ikke ta 
vare på de seks bar na ale ne, så 
de ble satt bort, for tel ler hun.

Der med var in ter es sen vek
ket for alt det slekts forsk ning 
kan rom me av dra ma tis ke his
to ri er og nye opp da gel ser. I dag 
job ber Ofs dal blant an net som 
kon su lent for Slekt og Data, 
Nor ges stør ste or ga ni sa sjon for 
slekts fors ke re.

Sy Ste ma ti Ser  
in for ma SJo nen
En an nen er fa ren slekts grans
ker er Carl Bir ger van der 
Hagen, som sit ter i sty ret i Oslo/
Akers husav de lin gen av Slekt 
og Data. Han hol der kurs for 
ny be gyn ne re og er en av fle re i 
or ga ni sa sjo nen som hver tors
dag stil ler opp i Oslo by ar kiv 
som fri vil lig hjel per for uer far
ne slekts grans ke re.

Hans før s te og bes te råd til 
dem som vil star te med slekts
forsk ning, er å snak ke med 
gjen le ven de slekt nin ger.

– Lag en lis te med spørs mål 
til for eld re, bes te for eld re el ler 
and re i den eld ste ge ne ra sjo nen, 
sier han.

Å sør ge for å ta vare på bil der 
og and re do ku men ter er også 
vik tig. Al le re de fra star ten av er 

det vik tig å do ku men te re alt du 
fin ner ut, al ler helst i et da ta pro
gram for slekts forsk ning.

– Pro gram me ne gjør det 
enk le re å hol de over sikt, sier 
van der Hagen.

Per son lig fore trek ker han 
pro gram me ne Le ga cy el ler 
Brother’s Keep er hvis du har 
PC med Win dows, og Re uni on 
hvis du har Mac. Alle dis se fin
nes i norsk ut ga ve og har man ge 
nors ke bru ke re, slik at det er 
mu lig både å gå på kurs og å få 
hjelp av and re bru ke re der som 
man står fast.

ar ki ver på in ter nett
In ter nett har gjort slekts grans
king enk le re. For eks em pel er 
man ge kil der scannet og gjort 
til gjen ge lig på Ar kiv ver kets 
nett si der. Noen kil der er også 
søk ba re, blant an net fol ke tel lin
ge ne. Der med kan man en kelt 
søke opp for eks em pel et be

stemt et ter navn. I folktetellin
gene fin ner man både fød sels år, 
fø de sted, bo sted, yrke, navn på 
alle i hus stan den og slekts for
hol det mel lom dem, så al le re de 
der er man godt på vei i jak ten.

Vil du dri ve med se ri øs 
slekts forsk ning, er kil de kri tikk 
vik tig. Før s te hånds kil der som 
for eks em pel kir ke bø ker el ler 
skif te pro to kol ler er van lig vis 
de mest på li te li ge. Men også 
dis se kan in ne hol de feil.

Van der Hagen rå der fers ke 
slekts fors ke re til å un der sø ke 
alle opp lys nin ger de har fun net 
på In ter nett el ler fått fra and re.

– Feil kan lett spre seg for di 
man bare ko pi e rer and res funn. 
Sjekk alle opp lys nin ger med 
ori gi nal kil de ne. Og husk å no
te re ned hvor du fant opp lys nin
ge ne dine, slik at du kan gå til
ba ke se ne re, rå der han.

En god del kil der må frem
de les opp sø kes fy sisk, som fle re 

AD RES SE BØ KER: Os los 
gam le ad res se bø ker er en 
nyt tig kil de for man ge.

feil kan lett Spre Seg  
for di man bare ko pi e rer  

and reS funn. SJekk alle  
opp lyS nin ger med ori gi nal kil de ne.

CARL BIR gER VAN DER HAgEN
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Bøker  
om slekts- 
forskning

På sporet av familien:  
Kilder og metoder  
i slektsgransking  

av Liv Marit Haakenstad.

Våre røtter.  
Slektsgransking som hobby  

av Nils Johan Stoa og  
Lars Jørgen Sandberg.

Innføring i slektsforskning. 
Grunnprinsipper og kildebruk  

av Rune Nedrud.  
Kurshefte utgitt av  

Norsk Slektshistorisk Forening. 
Kan kjøpes på genealogi.no

SLiK KoM MeR du i gaNg
✓  Skriv ned opp lys nin ger du selv sit ter på, og snakk 

med eld re slekt nin ger. Sjekk opp lys nin ge ne så langt 
det er mu lig – folk hus ker ofte feil. Husk at hver dags
his to ri er og skild rin ger av per so ner også kan være 
verdt å skri ve ned.

✓  Start gjer ne le tin gen på Di gi tal ar ki vet, på In ter nett
ad res sen www.arkivverket.no/di gi tal ar ki vet. Der  
lig ger man ge av Ar kiv ver kets kil der lett til gjen ge lig. 
Noen av dem er også søk ba re. Husk at navn på  
én og sam me per son tid li ge re kun ne bli skre vet på 
fle re uli ke må ter. Man ge ar ki ver er sper ret for  
of fent lig inn syn i et visst an tall år, blant an net har 
fol ke tel lin ge ne 100 års sper re frist.

✓  Sjekk alle opp lys nin ger med de ori gi na le kil de ne. 
Opp lys nin ger du fin ner på In ter nett el ler får av  
and re, er ikke all tid kor rek te.

✓  Sy ste ma ti ser opp lys nin ge ne du fin ner. No ter også 
hvil ke kil der som er be nyt tet, slik at du kan lete 
dem frem igjen se ne re. Bruk gjer ne et slekts forsk
nings pro gram, det gjør ar bei det enk le re.

✓  Or ga ni sa sjo ner som Slekt og Data og Norsk 
Slekts his to risk Forening har lo kal av de lin ger man ge 
ste der i lan det. De til byr kurs, fore drag og slekt s
kafe er og kan hjel pe deg med slekts grans kin gen på 
and re må ter.

✓  Både Slekt og Data og Ar kiv ver ket har fo ru mer  
på In ter nett hvor man kan få hjelp av and re slekts
fors ke re. Se disnorge.no/slekts fo rum el ler  
forum.arkivverket.no.

KIL DER: DISNORgE.NO, SLEKt.NO Og WI KI PE DIA

KiLdeR på iNteRNett
✓  Arkivverket.no: På Arkivverkets nettsider finner du 

mange viktige kilder, blant annet folketellinger og 
manntall fra perioden 1664–1910, kirkebøker, skatte
lister og matrikler, pantebøker og panteregistre, retts
protokoller, branntakster, militære ruller og sjømanns
registre.

✓  Disnorge.no: Slekt og Data er Norges største organi
sasjon for slektsforskere. På deres hjemmeside finner 
du blant annet en omfattende samling av lenker til 
slektshistoriske kilder i Norge, disnorge.no/genress. 
Du får også tips til hvordan du kan komme i gang med 
slektsforskning.

✓  Slekt.no: Nettsted om slektsforskning som både gir 
tips til nyttige kilder og råd til deg som er nybegynner.

✓  Genealogi.no: Hjemmesiden til Norsk Slektshistorisk 
Forening. Inneholder mye informasjon som kan hjelpe 
deg videre i granskingen.

✓  Bokhylla.no: Mange kommuner og bygder har bygde
bøker. En del av disse finner du i Nasjonalbibliotekets 
digitale bokhylle.

✓  Familysearch.org: Her får du tilgang til et stort antall 
kilder fra mange deler av verden, også norske.

✓  Ancestry.com: Amerikansk nettsted med mange  
nyttige databaser for slektsforskere. Abonnement 
koster penger, men du kan prøve siden gratis.

✓  MyHeritage.com: Her kan du registrere ditt familietre 
og legge ut bilder. Opplysningene kan du dele med  
andre i din slekt og vennskapskrets.

✓  Gotiskhaandskrift.arkivverket.no: Gotisk håndskrift 
var vanlig i Norge frem til andre halvdel av 1800tallet. 
Arkivverket har laget en gratis app som hjelper deg å 
lære å tyde slik skrift.

av re gist re ne hos Oslo by ar kiv. 
– Har man slekt fra Oslo, er man 
hel dig. Her er det fle re kil der enn 
and re ste der i lan det, blant an net 
ad res se bø ker helt til ba ke til 
1800tal let, for tel ler han.

  Med lem me ne i Slekt og 
Data job ber med å gjø re enda 
fle re kil der til gjen ge lig.

 – Blant an net fo to gra fe rer vi 
grav ste der og leg ger dem inn i en 
søk bar da ta ba se. Den er vel dig 
mye brukt, sier van der Hagen.

puS le Spill brik ker
– Slekts grans king er som å leg
ge et pus le spill. Det nyt ter ikke 
å tvin ge brik ke ne sam men, sier 
Liv Ma rit Haakenstad. Hun har 
lang er fa ring som slekts grans
ker og har sett hvor mye feil 
som gjø res.

– Start gjer ne med å sam le 
inn his to ri er, do ku men ter, gjen
stan der, bil der og film fra nær
mes te fa mi lie. Men husk å gå 
bredt ut – ikke bare snakk med 
for eld re og bes te for eld re, men 
også onk ler, tan ter og and re i 
fa mi li en. De vil sann syn lig vis 
ha uli ke ver sjo ner av sam me 
hen del se, sier Haakenstad.

Hun har skre vet fle re bø ker 
om slekts grans king, blant an net 
På spo ret av fa mi li en. Kil der og 
me to der i slekts gransk ning. Hun 
har også bi dratt som kon su lent i 
NRKpro gram met Anno og den 
bri tis ke all menn kring kas te ren 
BBCs pro gram Who Do You 
Think You Are? – ori gi nal kon sep
tet som NRKpro gram met Hvem 
tror du at du er? er ba sert på.

– I alle fa mi li er har man his

SPENNING: Å lete i gamle arki-
ver kan gi spenning og uventede 
oppdagelser.

to ri er som blir for talt, men det 
er ikke sik kert de stem mer. Ut
ford rin gen er å fin ne do ku men
ta sjon på det slekt nin ger for tel
ler, sier hun.

Hun an be fa ler å ta et kurs el
ler få en er fa ren slekts grans ker 
til å gå gjen nom det du fin ner 
ut, for å sjek ke om det er rik tig.

Jakt på aner med dna
tek no lo gi en gir sta dig nye mu
lig he ter for slekts fors ke re. Van 
der Hagen er ge ne ti ker av yrke 
og an be fa ler slekts in ter es ser te 
å få tatt DNAprø ver av de eld
ste i slek ten.

– DNA blir sta dig vik ti ge re i 
slekts forsk nin gen. DNAet kan 
leg ges inn i da ta ba ser som kan 
mat che din DNApro fil med 
and res. Det kan også med en 
viss sann syn lig het si hvor i ver
den du stam mer fra, for tel ler 
van der Hagen.

Han re kla me rer for slekts
grans king som en evig va ren de 
hob by.

– Man blir ald ri fer dig. Hel
dig vis! sier han. •

 hjemmet@egmont.com


