
        Til eiere av gårder i Bardu! 
 
 
Bardu kommune er i gang med å utarbeide bygdebok med gårds- og slektshistorie 
for hele kommunen. I dette arbeidet trenger vi hjelp fra dere som står som eiere av 
en gård. 
 
For å få ei så fullstendig bok som mulig, er det viktig at flest mulig svarer på dette 
spørreskjemaet. Ei mest mulig korrekt og komplett bygdebok krever et samarbeid 
mellom bygdeboknemnda, grendekontakter og forfattere på den ene siden, og 
kommunens innbyggere på den andre.  
 
Bygdeboknemnda definerer en gård i Bardu som: En eiendom der det står eller har 
stått en driftsbygning (fjøs). 
 
Vi ønsker at dere fyller ut skjemaet så godt det lar seg gjøre. 
 
Vi ønsker å gi ut en interessant bok, gjerne med kuriositeter fra de forskjellige 
gårdene. 
Vi ønsker også å vite om dere har gamle bilder av gården/ andre gårder, som vi kan 
få avfotografere og bruke i boka. 
 
Dersom dere har spørsmål om skjemaet eller prosjektet kan dere ta kontakt med 
forfatter Elin Torsetnes på tlf 47 46 41 32, e-post: 
elin.torsetnes@bardu.kommune.no,  
eller leder av bygdeboknemnda på tlf 950 81 111, e-post: 
toralf.heimdal@nordixnett.no 
 
Vi ønsker at dere leverer skjemaet innen 1 måned.  
På forhånd takk for deres bidrag! 
 
 
Spørreskjemaet kan lastes ned i Word på 
www.bardu.kommune.no/index.php?id=4642876 og leveres elektronisk til 
elin.torsetnes@bardu.kommune.no, leveres/ sendes til følgende adresse: 
 
Bardu kommune 
Avdeling Kultur 
Postboks 401 
9365 Bardu 
 
 
 
 
 
 
 



Bardu Bygdebok – Spørreskjema – Gård 

Gårdens navn: 
 

Gårdsnr: Bruksnr: 

Eier: 
 

Født: Telefonnr: 

Når ble gården ryddet? Er gården i drift i dag? Evt. siste år med 
husdyrhold? 
 

 

1. Kjenner du til noen arkeologiske funn på gården? Ja    Nei    

Beskrivelse:           

2. Hva er opphavet til navnet på gården?      

            

3. Hvem har tidligere drevet gården?      

           

           

           

            

4. Hvilke andre bruk eller tomter er fradelt gården?    

           

            

5. Fra hvilken gård er bruket fradelt?       

6. Hvilken type drift er det på gården i dag?     

           

            

7. Hvilke bygninger er det på gården i dag?     

           

           

            



8. Kjenner du til hvilke bygninger som har vært i tilknytning til gården før? 

           

           

            

9. Har gården hatt seter og hvor lenge var denne i drift?    

            

10. Hvordan var jakt, fiske og fangst en viktig næringsvei på gården tidligere?

           

            

11. Kjenner du til om det har vært husmenn tilknyttet gården?   

            

12. Kjenner du til om gården har hatt: Sagbruk, kvern, båtstø, tjære eller kølmile, 

smie, stabbur, stampe, surhøyhøl, brønn eller lignende?   

           

            

13. Har du gamle bilder av gården eller andre gamle bilder du mener vi kan ha 

nytte av? Ja   Nei  

14. Tilleggsopplysninger som du mener kan ha betydning:   

           

           

           

            

 

Jeg bekrefter at opplysningene kan brukes i Bardu Bygdebok 

            
Underskrift, dato 

 


