
Slekta på nettet
Publisering av slektsfil på internett



Tanker før man starter

• Hvorfor ønsker jeg å 
publisere slekta på internett? 

• Hva har jeg lov til å 
publisere? 

• Hvor mye ønsker jeg å 
publisere? 

• Hvor skal jeg publisere? 

• Har jeg andre muligheter?



Hvorfor ønsker jeg å 
publisere slekta på internett?

Hvis man ønsker at andre skal få ta del i det arbeidet 
man har gjort, er publisering på internett en 
forholdsvis enkel måte å gjøre dette på. 

Man øker også sjansen for å komme i kontakt med 
ny slekt. Etter TV-programmer som «Hvem tror du 
at du er» går mennesker ut på nettet og søker etter 
familie - har du liggende ute søkbar informasjon er 
det sjanse for nye bekjentskap.



Hva har jeg 
lov til å 

publisere?



• «Slekta på nett» lever i en gråsone og man bør lese seg litt opp og selv 
finne ut hvor man vil legge seg.  

• Personopplysningsloven regulerer hva man kan publisere om andre, 
nålevende personer. 

• Egen slektsforskning (som lagres på egen PC og som kun gis videre til 
egen familie eller en lukket gruppe slektsforskere, som for eksempel et 
historielag der noen titalls personer deler en database) reguleres ikke av 
personopplysningsloven i det hele tatt. 

• Det betyr at du står fritt til å lagre sensitiv informasjon om andre, både 
nålevende og døde. Om du får noen andre til å gjøre slektsforskningen 
for deg, er du like fri til å lagre sensitiv informasjon. Men, dersom dette 
skal publiseres på en eller annen måte, trer personopplysningsloven 
inn. 
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• All informasjon som man finner åpent tilgjengelig, kan man publisere. 
Dersom opplysninger om levende personer er kjent informasjon, det 
vil si at man finner det på internett, offentlige arkiver eller i aviser, er 
det greit å bringe det videre. Men det er likevel fornuftig å bruke sunn 
fornuft. 

• Derimot må man være veldig varsom med å legge ut bilder av 
nålevende personer, 

• Når det gjelder publisering av bilder er åndsverksloven en streng herre. 
For det første eier personer retten til sitt eget bilde. Man skal med 
andre ord spørre folk om det er greit at man bruker dem, og fortelle 
hvilken kontekst man skal bruke bildene i. Dessuten er det personen 
som har tatt bildet som eier rettighetene til det. Man må med andre 
ord spørre også dem. Har du tatt bildene selv, er det noen unntak. 
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• Også her gjelder regelen om offentlig interesse. Er onkelen din 
ordfører, trenger du ikke be om lov til å publisere et bilde av 
ham. I tillegg er det slik at dersom bildet er tatt i en offisiell 
sammenheng, som en demonstrasjon eller et 17.mai-tog. Da 
kan man publisere bildet uten å be om lov. Men, vær forsiktig 
med å beskjære bildet slik at det blir et portrett av det. 

• 15 år etter personens død er man fri til å publisere bilde av 
ham – dersom du har tatt bildet eller opphavsmannen er død 
for 75 år siden. 

• Man bør sette seg inn i diverse sperregrenser, f.eks. endel 
informasjon fra folketellinger har 100 års sperregrense, mens 
annen informasjon har kortere grenser. 
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Hvor mye 
ønsker jeg å 
publisere?



Trimme databasen

• Man kan gjøre et 
utvalg fra databasen, 
ved å markere deler 
av databasen og 
eksportere disse som 
en ny familiefil. Bruk 
denne som grunnlag 
for publiseringen på 
nettet.





Klargjøre databasen

• Gå nøye igjennom databasen og fjern sensitiv informasjon. Husk at 
all slik data kan settes innen for valgte klammer f.eks. <>. Disse 
settes opp under Valg/Privacy & Sensitivity Preferences/Sensitivity 

• Få med alle «Alias» til personene i databasen. Under «Fakta» kan 
man legge inn navn etter giftemål. Husk at folk kan søke på 
forskjellige variabler av navnet på personer i din database. 

• Sjekk rettskriving, stedsnavn og alle kilder. 

• Fyll ut «Kommentarer» feltet på bildene. Legg f.eks. inn navn på 
personer, hvor de står i forhold til hverandre, når bildet er tatt og 
hvor, samt annen interessant informasjon du kan ha.



Oppsett for eksport
• Under «Valg» finner man  

«Web Valg». Her bør man gå 
igjennom alle mulighetene på 
«Rapporter» og «Stiler». Man 
legger inn kontaktinformasjon, 
info til forsiden, hvordan 
Reunion behandler filer og 
setter opp websidene. Under 
«Stiler» finner man ønsket 
utseende på websiden.





Hvor  
skal jeg 

publisere?



• De fleste har en internett leverandør og de fleste 
tilbyr en webside til sine kunder. Det vil si en 
begrenset plass på en server, der man kan publisere 
data tilpasset for nettet. 

• Dette vil passe for en database med ikke alt for 
mange og eller store bilder. Bilder tar mye mer plass 
enn bare «tekst» data. 

• Har man ønsker om en større database med mange 
og muligens litt større bilder må man se seg om etter 
et webhotell og man må kjøpe seg et domene f.eks. 
minslekt.com



• Din nettleverandør har enten på 
sine hjemmesider en innlogging til 
«Dine sider» med informasjon eller 
så mottok man informasjon om 
hvordan man kobler seg til 
«nettsiden» sin når man inngikk 
samarbeidet med dem. 

• Her finner man URL’en til sin side 
og informasjon om innlogging og 
passord for å laste opp nettside 
data’en via en FTP-klient. Kan 
anbefale «CyberDuck», som er en 
enkel og grei shareware FTP-klient. 

• Denne informasjonen må vi ha 
tilgjengelig til neste gang, da man 
skal gjøre dette i praksis.

https://cyberduck.io


Har jeg 
andre 

muligheter?



Det finnes flere 
muligheter

• Bruker selv Ancestry. Her kan man opprette en gratis profil 
og legge ut familien ved å laste opp en Gedcom-fil. For å få 
mer ut av tjenesten tilbyr de forskjellige typer abonnement. 
Disse er forholdsvis dyre. 

• I tillegg finnes det tjenester som Geni og MyHeritage, begge 
eid av samme selskap. Disse er kritisert endel for hvordan 
data kan kobles sammen etc. Hvis man velger å bruke disse 
tjenestene må man uansett sjekke og dobbelsjekke all data  
og finne kildene. Dette er også i utgangspunktet gratis,  
men disse tilbyr også abonement for å få flere muligheter. 

• Har man lyst til å ta det et skritt videre kan man bruke  
en slektsdatabase som heter The Next Generation of  
Genealogy Sitebuilding (TNG). Her må man ha et eget 
domene og det kreves litt mer datakunnskap. Bruker også 
denne og den har mange flotte egenskaper.

http://www.ancestry.com
http://www.tngsitebuilding.com

