
   
         Til innbyggere 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 innbyggere. 
 
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. Persondata før 1930 er offentlige, mens vi 
fram til våre dager må basere oss på innbyggernes velvilje. 
 
Bygdeboka tar utgangspunkt i gårds- og bruksnummer, slik at alle som eier en bolig 
eller har foreldre som har/ har hatt bolig i Bardu skal med boka. Vi vil understreke at 
det er frivillig å sende inn skjemaet, men vi håper på at dere vil være med å bidra 
med opplysninger som vil lette arbeidet. 
 
Vi ønsker at alle voksne personer deltar i spørreundersøkelsen. Alle par må levere 
hvert sitt skjema. Dette er for å få med begges foreldre.  Enslige foreldre velger selv 
hvorvidt de ønsker å føre opp den andre av foreldrene. Barn der bare en av dere er 
foreldre, kan dere føre opp som særkullsbarn. Adoptivbarn føres opp som felles barn. 
 
Dere kan også komme med tilleggsopplysninger, som dere mener kan ha betydning 
for arbeidet. 
 
Vi ønsker også å vite om dere har gamle bilder, 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 – Slekt 

Navn: 
 

Født: E-post: 

Adresse: Yrke: Telefonnr: 

Gårdsnr: Bruksnr: Gårdens navn: 

Oppvekstssted: Kommune: 

 
Ektemake  Samboer : 
Navn: 

Født: Giftedato: 

Oppvekstssted: Kommune: Død/ skilt, år: 

 
Navn, felles barn: 
 

Født: Bosted/kommune: 

   

   

   

   

   

   

 
Navn, særkullsbarn: 
 

Født: Bosted/kommune: Far/ mor: 

    

    

 
Din mors navn: 
 

Født: Bosted/kommune: Evt. død dato/ år: 

Oppvokst i Bardu? Ja  Nei  Gårdsnavn/ veinavn (i Bardu): Gnr: Bnr: 

Din fars navn: 
 

Født: Bosted/kommune: Evt. død dato/ år: 

Oppvokst i Bardu? Ja  Nei  Gårdsnavn/ veinavn (i Bardu): Gnr: Bnr: 

 
Tilleggsopplysninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du gamle bilder som vi kan kopiere?    Ja        Nei  

 

Jeg bekrefter at opplysningene kan brukes i Bardu Bygdebok 

        
Underskrift, dato 


