Hadeland
Kilder for slektsgranskere

Hadelandskommunene
Hadeland består av de tre kommunene
Gran, Lunner og Jevnaker. Gran
kommune ble i 1897 delt i Gran og
Brandbu som ble slått sammen igjen i
1962. Den opprinnelige Jevnaker
kommune ble delt i Jevnaker og Lunner i
1898.

Kirkebøker
• Kirkebøkene for Gran starter i 1707 og er ført samlet for
hele prestegjeldet ut 1879. Alle kirkebøkene er bevart.
• Fra 1880 er det ført separate kirkebøker for Gran
hovedsogn, Branbu anneks og Tingelstad anneks.
• Brandbu med Tingelstad anneks ble skilt ut som eget
prestegjeld med virkning fra 1.1.1897.
• Kirkebøkene for Gran er mikrofilmet til og med 1935, for
Brandbu til og med 1937 og for Tingelstad til og med
1902.
• Fram til 1777 tilhørte Skrukkelia Gran prestegjeld men
ble da overført til Hurdal.

• Kirkebøkene for Jevnaker starter i 1718. Lunner
ble skilt ut som eget prestegjeld med virkning fra
1.7.1906. Det ble ført separate kirkebøker for
Jevnaker og Lunner fra og med 1890.
• Kirkebøkene for Jevnaker er mikrofilmet til og
med 1913. En klokkerbok med viede og
begravede er mikrofilmet til og med 1930.
• Kirkebøkene for Lunner er mikrofilmet til og med
1933.

Folketellinger
• Folketellingen 1801 finnes på
mikrofilmkort. Dette er ikke film av
originalen men utskrift fra en database ved
Universitetet i Bergen.
• Folketellingene fra 1865 og 1875 er
mikrofilmet i sin helhet.

Skifteprotokoller
• Skifteprotokollene for Hadeland, Land og Valdres starter
i 1659. Mange årganger har gått tapt. Den første
protokollen går fram til mai 1666 og den neste starer ikke
før i 1697. Videre mangler årgangene 1710-1715, 17571782. Valdres ble skilt ut som eget sorenskriveri i 1786.
Skifteprotokollene for Hadeland og Land er mikrofilmet
fram til 1868.
• Statsarkivets registerkort for skifter for Hadeland og
Land er mikrofilmet i en egen serie.
• Det er verdt å merke seg at i tiden 1685-1695 er skifter
for Hadeland, Land og Valdres ført i samme protokoll
som Toten, Vardal og Biri. Disse er også ført på
registerkort i serien for Toten, Vardal og Biri.

Pantebøker
• Pantebøkene for Hadeland, Land og
Valdres starter i 1689. Årgangene 16951696 og hele perioden 1770-1780
mangler. Valdres er ført i egne protokoller
fra 1786. Pantebøkene for Hadeland og
Land er mikrofilmet til og med 1854.

Tingbøker
• Tingbøkene for Hadeland, Land og Valdres
starter i 1651 og er mikrofilmet til og med 1780.
Årgangene 1781-1786 er ikke bevart og de
nyere protokollene er ikke mikrofilmet. Det er
også en rekke huller i serien, følgende årganger
er ikke bevart: 1668-1669, 1672, 1675-1678,
1695, 1699-1700, 1707-1708, 1710-1711, 17241727.
• Året 1684 er ført i samme protokoll som Toten,
Vardal og Biri.

Lensregnskaper
• Lensregnskapene for Akershus len som
inneholder skattelister og fogderegnskaper er
mikrofilmet fra 1577 og ut 1661 da
lensordningen opphørte. De eldste skattelistene
for Hadeland er fra 1612/1613.
• Eldre regnskaper er også mikrofilmet, men det
er ikke mye som er bevart. Komplette
regnskaper for 1557/1558 og 1560/1561 er
bevart, samt gjengjerdsmanntallet 1528 og
restanse på gjengjerden 1514.

Amtsregnskaper
• Amtsregnskapene for Akershus stiftsamt
er mikrofilmet fra starten i 1661 og til 1677.
Disse inneholder skattelister og
fogderegnskaper på samme måte som
lensregnskapene.

Matriker
• Matriklene for årene 1661, 1665 og 1723
er mikrofilmet.

Manntall
• Prestens manntall fra 1664 og 1666 og
fogdens manntall fra 1665 er mikrofilmet.
Vestoppland slektshistorielag har også
utgitt disse som trykte publikasjoner.

Bygdebøker
• Det er utgitt bygdebøker for Hadeland i fire
bind. Disse inneholder kun generell
bygdehistorie. Gards- og slektshistorie
finnes ikke.

Hadeland Folkemuseum
•

Hadeland Folkemuseum på Halvdanshaugen i Tingelstad har et
omfattende dokumentasjons-senter med mange spennende kilder
for slektsgranskere. Noe av det viktigste er bygdeboksarkivet. Dette
er notater foretatt under forberedelsen til bygdebøker med gards- og
slektshistorie. Bøkene ble aldri fullført men arkivet er en rikholdig
kilde med bl.a. notater fra tingbøker og pantebøker ordnet på
gardsnavn, notater fra skifter og avskrifter av de eldste kirkebøkene.

•

Hadeland Folkemuseum oppebevarer også de historiske arkivene
for Gran kommune og Brandbu kommune. Innsyn i disse må søkes
hos Gran kommune.

•

Ved museet finnes også en samling om utvandrede til Amerika som
er innsamlet av Kontaktforum Hadeland-Amerika.

Statsarkivet Hamar
• Statsarkivet på Hamar har ansvar for å ta vare på
historiske arkiver for statsforvaltningens lokale
funksjoner i fylkene Oppland og Hedmark. Foruten det
mest kjente materialet som er mikrofilmet, finnes det
bl.a. arkivet etter sogneprestene, lensmenn, fogder,
amtmenn og mye annet.
• En kilde som er verdt å merke seg er lensmennens
dødsfallsprotokoller. Disse er bevart fra slutten av 1800tallet og framover. De kan være nyttige der kirkebøkene
ikke er mikrofilmet. Dessuten inneholder de ofte
opplysninger om arvinger, også der det ikke er blitt
avholdt offentlig skifte.

Digitalarkivet
Digitalarkivet (www.digitalarkivet.no) inneholder en rekke databaser
med avskrifter fra viktige kilder for slektsgranskere. For Hadelands
vedkommende kan følgende nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manntallene 1664-1666
Folketellingen 1801
Folketellingen 1865
Folketellingen 1875 (kun for Jevnaker)
Folketellingen 1900
Kirkebøker Gran, døpte fra 1787
Kirkebøker Jevnaker, viede fra 1837
Kirkebøker Gran, utflyttede 1825-1900 og Jevnaker, utflyttede 18371901
Emigranter fra Oslo 1867-1930

