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Släktforska i Norge 
 

Att forska i de norska arkiven skiljer sig från svensk forskning främst genom att det är endast är 
staten som tillhandahåller skannade kyrkböcker. Till viss del finns det skannade materialet även 
på Ancestry och MyHeritage. Men att forska direkt på www.digitalarkivet.no är gratis.  
I Norge finns det inga husförhörs- eller församlingsböcker, endast folkräkningar upprättade med 
ungefär tioårsintervall. I stort påminner kyrkobokföringen mer om det danska upplägget.  

 

Norge – organisatorisk indelning 

Motsvarigheten till våra svenska län heter Fylke i Norge.  

Historiskt har de benämnts: 

 Len, från 1308 

 Amt, från 1662 

 Fylke, från 1919 

 

Från år 2020 har antalet fylke reducerats till 11 

Länsindelning – Fylke

2019 – 18 fylke 2020 – 11 fylke
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http://www.digitalarkivet.no/
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Fylke – Kommun – Sogn 

Norge - indelning

 Fylke
Herred
Kommun
Prestegjeld
Sogn
By, Landsby
Gard, sted, eiendom

2  

 

Norska arkiv 
 

Åldersgränser 

 Fødte og døpte tom 1929 
 Adopsjon 100 år 
 Konfirmerte tom 1934 
 Viede – ingen åldersgräns, men i praktiken 60 år då böckerna är delade med andra källor 
 Døde o begravde 80 år 
 Folketellinger 100 år  

 

Arkivverket 

www.arkivverket.no  

 hjälp och handledningar  

Digitalarkivet  

www.digitalarkivet.no  

 sökbart och transkriberat från skannade dokument 
 söksidor med person, period, geografi och kategori och med många olika sökalternativ 
 gratis att söka  

https://media.digitalarkivet.no/  

 sök, bläddra och läs i det inskannade arkivmaterialet 

  

http://www.arkivverket.no/
http://www.digitalarkivet.no/
https://media.digitalarkivet.no/
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Kyrkböcker (Kirkebøker) 

 Fødte og døpte  
 Konfirmerate 
 Viede 
 Døde og begravde 
 Inn- og utflyttede 
  

Døde 1951 – 2014   
www.digitalarkivet.no/search/119/108008  

Uppgifterna är hämtade från Folkehelseinstituttet i Norge 

 

Folkräkningar (Folketellinger) 

 1769 
 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865 
 1870, 1875, 1885, 1891 
 1900, 1910, 1920 
 Kommunale og lokale folketellinger  

vissa av åren täcker endast delar av Norge  

Mantalslängder (Manntall) 

 fra 1660-tallet og 1701 

 

Tips på länkar 
 

Föreningen Slekt og Data  

https://www.slektogdata.no/   

 Gravminnebasen (3 milj. gravar) fd. DIS-Norge 
 Finns bra hjälpsidor för att komma igång med Slektgranskning 
 Mycket av materialet är dock bakom betalvägg/medlemssidor 

Nasjonalbiblioteket   

https://www.nb.no/  

 Foto, Böcker, Tidningar, Privatarkiv mm. (allt är inte tillgängligt från Sverige) 

Bygdebøker og slektsbøker 

https://slekt1.com/  

 Förteckning samt beskrivning av bygde- och släktböcker 

http://www.digitalarkivet.no/search/119/108008
https://www.slektogdata.no/
https://www.nb.no/
https://slekt1.com/
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Norsk Slektshistorisk Forening (NSF)  

www.genealogi.no   

 Flera bra sidor om släktforskning 

Slektshistoriewiki 

www.genealogi.no/wiki   

 wiki för släktforskare 

Norgekartor 

www.norgeskart.no 

 olika kartor, flygbilder, vägkartor, historiska kartor, tomtkartor samt koordinater mm. 

 

 

Handböcker 
 

Släktforskning i Norge 

 Finns att köpa i Rötters webbshop, 195 kr (medlemspris) 

 

http://www.genealogi.no/
http://www.genealogi.no/wiki
http://www.norgeskart.no/

