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Slik leter du selv
Det finnes mange måter å gå fram på hvis du selv vil lete etter
slektninger i USA. Det morsomste og mest tidkrevende er å gjøre jobben
selv. Det enkleste er å leie et byrå eller en profesjonell slektsforsker,
men det er også det dyreste alternativet.
Denne oversikten konsentrerer seg utelukkende om Norge og USA. Lovgivningen og den offentlige
forvaltning er så vidt forskjellig fra land til land, at fremgangsmåten kan variere sterkt hvis du skal
lete i et annet land.

I NORGE
Utgangspunktet er å skaffe mest mulig personopplysninger, som alder, fødested, dato for eventuell
dåp, konfirmasjon, bryllup, død og begravelse. Du kan finne informasjon om din nærmeste familie
fra: kirkebøker, bygdebøker, slektsbøker, folkeregisteret. Glem ikke å sjekke dine nærmeste kilder:
familiemedlemmer, fotoalbum, dåpsgaver og bryllupsgaver for datoer, brev for poststempler, adresser
og datoer.

Statsarkivene gir deg informasjon fra regionale og lokale arkiver. Riksarkivet har nasjonale arkiver.
Der finner du blant annet folketellinger fra forrige århundre. Folketellinger fra vårt århundre er
dessverre ikke offentliggjort ennå. I riksarkivet finner du blant annet emigrantlister og skipslister,
som kan fortelle deg til hvilken havn utvandrerne reiste.

Du kan også prøve avisarkiver. Norge har et imponerende utvalg av lokal- og regionaviser. Vet du
sånn noenlunde dato, kan du lete etter fødsler, bryllup, dødsfall og begravelser.

Hvis den personen du søker er død, kan du sjekke med Utenriksdepartementets konsulatenhet, i
tilfelle de har registrert arvesak fra utlandet.
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Har du et akutt behov for å etterlyse en person som er i live, har Frelsesarmeen en meget effektiv og
dyktig ettersøkelsesavdeling.
Frelsesarmeens Ettersøkelsesavdeling
Borggt. 2
0650 Oslo
Tel 22674785

Ta også kontakt med lokalhistorikere eller lokale slektsforskere. De kan gi deg verdifulle tips.

Det finnes noen slektsforskningsorganisasjoner i Norge son har en del informasjon om utvandrere.
Det er lurt å spørre hva slags tjenester de har å tilby og eventuelt kostnader,
Det Norske Utvandrersenteret
Bergjelandsgate 30
4012 Stavanger
Tel: 51 89 56 44 Fax: 51 50 12 90
Norwegian Genealogical Society
c/o Lisen Wikant
Ingiersvei 16
1169 Oslo 1
Norsk Utvandrermuseum
Åkershagan
2312 Ottestad
Tel: 62 57 85 77 Fax: 62 57 84 59
e-mail: knut.djupedal@emigrant.museum.no

I USA
USA har et enormt utvalg av nasjonale og regionale arkiver. Du bør vite hvilken delstat du vil lete i.
Statsadministrasjonen i hver enkelt delstat vil gi deg adresse og telefonnummer til de enkelte aktuelle
arkiver. For å få nummeret til delstatsadministrasjonen: Prøv nummeropplysning utland, eller
informasjonstjenesten ved Den amerikanske ambassaden i Oslo.
Du kommer neppe utenom mormonerkirken, som har mer enn 2000 slektsforskersentra over hele
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verden. Deres arkiver er fenomenale. Du må foreta søkingen selv på et av sentrene, men får god
hjelp. Tjenesten er gratis, du betaler bare for kopier og porto. Mormonerne har også avdeling i Oslo.
[Hekkveien 9: tlf. 22 35 77 69]
Family History Library
35 North West Temple Street
Salt Lake City, UT 84150
USA.

Vesterheim Genealogical Center: Et søk koster 12 dollar for medlemmer og 20 USD (ca 150 NOK)
for ikke-medlemmer.
Vesterheim Genealogical Center
415 West Main Street
Madison, WI 53703
USA.

Genealogical & Biographical Societies, sleksforskningsforeninger finnes i de fleste stater. De er
dyktige til å søke, men du må tegne medlemskap for å få hjelp.

Public Libraries, folkebiblioteker, har i de største byene egne avdelinger for slektsforskning, med
adgang til enkelte offentlige arkiver, blant annet gamle telefonkataloger, hvor en kan finne adresser.

Department of Health and Human Services gir deg informasjon om en nær slektning har mottatt
sosialytelser, såfremt du kan dokumentere slektskap.
Department of Health and Human Services, Social Security Administration
(Attention: Freedom of Information Officer)
4-J-9 West High Rise Bldg.,
6401 Security Blvd.
Baltimore, MD 21295
USA.

Profesjonelle ettersøkningsbyråer. De er dyktige og vet i hvordan eller hvor de skal lete. Men en
timepris på 150-100 NOK er ikke uvanlig, og mange firmaer regner tre til fem timer som minimum.
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Da kan tusenlappene fort fly. Du er heller ikke garantert noe resultat. Fordelen med byråene er at de
har adgang til arkiver som du kanskje ikke visste eksisterte.

Sist, men ikke minst: Internet. Har du mulighet for å benytte deg av Internett, så sett av minst en
fridag eller to til å lete på nettet. Det finnes utallige hjemmesider for slektsforskning. Du kan søke
etter telefonnummer, finne navn og adresser, og kommunisere med slektsforskere i USA som kan
være til hjelp. [Hvis du leter etter noen som er død siden 60-tallet: www.ancestry.com/ssdi/main.htm]

Husk også at hvis du søker amerikanske arkiver, må du dokumentere ditt slektsskap og behov. Sørg
for å skaffe deg engelskspråklige attester fra Folkeregistret i Norge.
Vær forberedt på at letingen tar tid. Mange arkiver tar ikke imot telefonhenvendelser.
Noen steder kan du betale med ekpress-sjekk. Gebyrene er overkommelige.

Sakset fra VG
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