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Norsk historisk befolkningsregister
► Åpent register histreg.no, med avdøde, under utvikling

► Nasjonal forskningsinfrastruktur

▪ Oversikt over den norske befolkningen, 

▪ Så langt tilbake vi har kilder, men hovedsakelig fra 1800

▪ Forskningsrådet finansierer videreutvikling 2022-2028

► Også et lukket register med nålevende koblet Folkeregisteret fra 1964

► Driftes av Arkivverket, utleveres fra Arkivverket, SSB og RHD/UiT

► Utvikles av: 

▪ RHD/UiT, Arkivverket, SSB, Folkehelseinstituttet, Norsk Regnesentral, 

Nasjonalbiblioteket, NHH

► Formål:

▪ Forskning innen historie, samfunnsfag, medisin,…

▪ Viktig for kultur, lokalhistorie, slektsforskning…
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Histreg.no, åpen del, avdøde, 1800-

► Bygger på alle kildene i Digitalarkivet.no, ca 75 mill. 

kildefork.

▪ Folketellinger 1801, 1965, 1875, 1891, 1910,1920 

▪ kirkebøker, emigrantarkiv…

▪ Nyeste store kilder: døde i Norge 1951-2014

► Aviser: 600.000 døde, ekteskap, jubileer fra 

Aftenposten 1950-2000
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Lenke sammen ulike kilder

► Har laget

▪ >12 mill. lenker mellom samme person i ulike kilder

▪ >12 mill. familierelasjoner (partnere, foreldre-barn) i ulike kilder

► Inviterer til dugnad på histreg.no (>170 bidragsytere)

▪ Bidrar med ca 30.000 lenker/mnd, tilsvarende ca 2 mndverk/mnd

► Ønsker å gjøre mest mulig transparent, åpen

▪ Samarbeide med andre kilder og oversikter, ikke erstatte disse

► Gir alle personer som har levd i Norge etter 1800 en unik ID  

tilsvarende personnummeret

► Utviklet av NR, driftet av Arkivverket
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Tematiske registre

► Fanger.no, norske fanger 1940-1945

▪ Gir mer innhold til livshistoriene og øker interesse i histreg

▪ Hisreg.no har lenker til og dermed økt bruk av fanger.no

▪ Fanger.no kan ha lenker til histreg for å dokumentere livet til 

fangen

► Ønsker tilsvarende samarbeid med andre registre

▪ SIKT: politikerregister

▪ Arkivet: Krigsseilerregister
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Forskjellen mellom histreg.no og lignende databaser

► Det fins mange databaser over den historiske befolkningen i 

Norge. Histreg.no skiller seg fra de andre ved:

▪ Hele befolkningen (dvs. ALLE personer som er registrert i en

folketelling eller kirkebok) 

▪ Del av en forskningsinfrastruktur

◦ De sentrale norske aktørene bygger database

◦ Tilrettelegges for alle typer forskning

◦ Forskningen vil bidra til en bedring av kvaliteten over tid

▪ Skal kobles til flest mulig andre historiske registre (åpne/lukket)

◦ F.eks. Fanger.no (åpent, fanger 2. verdenskrig), kreftregisteret

▪ Åpent og gratis
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Konkurrerer det med andre databaser 
for slektsforskning?   

► Gjør det lettere å starte og få god kvalitet

▪ Stimulerer til økt interesse

▪ Lettere å få tilgang til flere kilder

► Aktive slektsforskere vil like å ha sin egen oversikt over 

familien der de har full kontroll

▪ Fokus på egen familie

▪ Lengre tilbake, til utlandet

▪ Selv bestemmer kildegrunnlaget

▪ Lay out, grafikk mm som man selv ønsker.
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Forsiden

Histreg.no
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Søkesiden
Nesten samme søk som i DA

Inkluderer 0,6 mill fra Aftenposten

Søker på

Fornavn: Bjørn*

Etternavn:  Bjørnson

Fødselsår fra 1800

Kan også søke i DA og kopiere ID
pf01038027021750
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Søkeresultat        
Sortere

Antall kilder for 

denne personen

Lenke 

til DA
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Personside 

Bjørnstjerne Bjørnson
Folketellingene 1865, 1875 og1900

Dåp for datter Dagny

Biografi og merknader

Kan forklare lenkingen

Lokalhistoriewiki

Referanse
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Referanser til andre kilder 
Lenker begge veier, oversikt over ulike kilder 

Eksempler:

Andre nettsteder

Tidsskrift

Bygdebøker

Museer

Aviser

Utenlandske kilder
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Statistikk over antall brukere, 

lenker, lenkede personer mm
Oversikt over siste endringer
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Oversikt over døde fra Aftenposten, 0,6 mill
Også ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse

Lenke til Aftenpostens arkiv og til Nasjonalbiblioteket
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Abonnenter kan se dødsannonser og lese 
nekrologer. Må åpne en eavis først
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Ønsker samarbeid med museer
Kan lenke til museet og til personene som 
omtales i museet i histreg
Dokumentasjon, finne bosteder og familie



Ønsker samarbeid og bidrag fra

► Personer og lokalhistorielag som vil lenke sitt område

► Eiere av kilder som vil koble disse til histreg.no

▪ Avisarkiv, museer,…

▪ Oversikter over sjømenn, emigranter, prester,…

► Personer som vil bidra i lenkingsdugnaden

► Forskere som vil bruke befolkningsregisteret
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Bruksanvisning for bidrag til histreg

Krever innlogging
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Lenke fra søkeresultat,      finn samme person
Kryss av            Legg i personkurv

x

x
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Personkurv på søkesiden  
Kryss av viktigste kilde                                      

Lenke sammen personer i kurven Fjerne person
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Kan også legge i personkurv 
fra Personside
Trykk på «Legg i personkurv»



23

Personkurv
Trykk  her for 
lenking

Marker viktigste kilde.
Ellers velges nederste

Marker hvis usikker Kan fjerne 
fra kurv
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Personside med 4 kilder
Folketelling 1875, 1910, 
dåp, barn og kirkebok begravelse
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Personside
Kan fjerne kilder
Kan markere om usikker



26

Personside
Kan endre navn, 
fødested og -tid
dødssted og -tid
Endrer ikke kildene
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Personside, nederste del
Kan skrive biografi og merknader. 
Trykk på lagring etterpå
Kan lage referanser og markere som 
kjent eller som eksempel



28

Personside
Kan legge i familiekurv
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Familiekurv
Markert far og 3 barn
Trykk for å koble familie

Marker 
familierolle
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Mulighet til å fjerne alle lenker og/eller 

familiekoblinger til en kildeforekomst.
Oppgi ID f.eks. pf01038027021750
En kilde er hovedkilde og de andre kildene er knyttet til denne. 

Hvis hovedkilde oppgis, fjernes alle lenker til personen. Ellers 

fjernes bare denne kilden fra personen. Hovedkilden er kilden 

som vises på søkesiden 

Det kan oppstå feilsituasjoner der sider 

låser seg og det ikke rettes opp ved å 

vente noe. Denne siden kan løse opp 

feil i lenkingen.
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Personalia fra aviser
Jubileer, ekteskap, døde og 
hendelser av allmenn interesse

Antall døde 
som er 
registrert fra 
ulike aviser

Trykk her
for 
registrering



32

Registrering av døde fra avis

Øverste del av skjema
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Registrering av døde fra avis

Nederste del av skjema

Må oppgi avis, dato, side, 

utgave.

Kan markere at alle fra denne 

utgaven er registrert



Oppsummering, histreg.no

► Åpent tilgjengelig på internett, dekker hele befolkningen

► Avdøde etter 1800-, ikke lenke nålevende

► Bygger på Digitalarkivet, ca 75 mill. personforekomster

► Ønsker samarbeid med eiere av andre kilder

▪ Vil samarbeide med og ikke erstatte andre oversikter

► Dugnad for å lenke, ønsker personer og foreninger

▪ Send epost til histreg@nr.no for å få bruker og passord

▪ Oppdaterte beskrivelser: søk på «historisk befolkningsregister» og 

«Lars Holden» eller «Gunnar Thorvaldsen»

► Mål som forskningsinfrastruktur:

Lengst levetid og brukes av flest forskningsmiljøer
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