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Aktiviteter i 2019 

Slekt og Data Oppland – Årsmøte 23. februar 2018 ble avholdt i peisestua på YK-huset i 

Lillehammer med start kl. 12.00. 

Første del var et åpent møte med ca. 20 personer til stede. Leder Kjell Helge Moe ønsket vel 

møtt og introduserte Liv Marit Haakenstad som holdt et foredrag om «Spor av Nordmenn i 

amerikanske kilder».  

Haakenstad snakket om at flere amerikanske kilder kan være med på å bekrefte om du har 

funnet rett person, og hvor vedkommende befant seg. Hun fortalte om hvilke opplysninger du 

kan finne i noen bestemte kilder. 



Etter en pause med prat, kaffe og kaker, startet årsmøtet ca. kl. 13.40. 10 medlemmer deltok. 

Årsmøteavviklinga gikk greit unna på ca. 1 time. Alle som var på valg, ble gjenvalgt. Kjell 

Helge Moe ble gjenvalgt som leder. Leder Kjell Helge Moe avsluttet med å takke Jostein 

Valved som møtedirigent samt de tre som hadde frasagt seg gjenvalg. 

 

Medlemsaktiviteter 

I 2019 har det blitt arrangert åpne kveldsmøter – «Slektsprat m/kaffe» - på YK-huset i 

Lillehammer og et dagmøte på fylkesarkivet. 

• 17. januar  1) Folketellingen 1920 og nyheter i Digitalarkivet v/ Kjell Helge Moe  

2) Oldekvarteret: Inger Reistad 

3) Veiledning for nye medlemmer 

    Antall deltagere: 20 

 

• 14. mars  1) Wilhelm Larsen Tønsagermoen (Loa-Wilhelm), en omreisende tater.    

        v/Lars Ove Wangensten. 

   2) Lensmenn i Fåberg fra 1320 -1996 v/ Per Leif Rusten 

   3) Oldekvarteret: Tobjørn Dahl 

     Antall deltagere: 27 

      

• 29. april  Hva som finnes i skolearkiver av protokoller, og hvordan 
                    protokollene bygget opp. v/Bjørg Ida Berget (på Fylkesarkivet) 
   Etter innledningen kunne en få se på protokoller som var eldre en 60år 

    Antall deltagere: 13 

 

• 19. september 1) Orientering om hva som finnes på hjemmesiden til Slekt og Data 

        v/ Ingvild Sigstad Begg og Tarald Koller  

 2)Veiledning for nye medlemmer   

      Antall deltagere: 17 

     

• 21. november 1) Ferden til 1600-tallet – og noe attåt v/ Olav Bonesmo 

2) Oldekvarteret: Kåre Tveita 

     Antall deltagere: 19 

Det var til sammen 96 deltakere på de 5 møtene. Det er en liten nedgang fra 2018 som hadde 

et snitt på 22 deltagere pr møte mot 19,2 deltagere i 2019.  

 

Legacy brukergruppe 

Det har vært avholdt 3 møter for de som bruker Legacy som slektsprogram.  Møtene har vært 

avholdt på YK-huset og på Frivilligsentralen.  Åsmund Skjeldnes har ledet disse møtene. 

 

Styremøter 

Styret har hatt 6 møter i 2019: 22. januar, 5. mars, 7. mai, 27. august, 8. oktober og 12. 

desember. Det første og siste møtet var på Cafe Stasjonen, Lillehammer. De øvrige møtene 

har vært på Lillehammer Frivilligsentral. Før det siste møtet hadde vi en enkel servering.   I 

tillegg har styret internt brukt mye e-post og telefon. Det er protokollført 78 styresaker, men 

noen temaer har vært behandlet flere ganger. 

 

 

 



Spør en slektsforsker 

I 2018 har vi gitt enkel veiledning i slektsgransking på «lokalhistorisk rom» på biblioteket i 

Lillehammer onsdager kl 16-18 i alt 15 ganger 9. januar - 24. april og 13 ganger 4. september 

- 27. november, i alt 28 onsdager. I alt 44 personer fikk hjelp i 2019. (18 personer på våren og 

26 på høsten). I 2018 og 2017 var det henholdsvis 50 og 42 personer som fikk hjelp. 

 

Kurs for veiledere og styret i ulike ressurser som bibliotekene har som kan brukes i 

slektsforskingen  

Kurset ble holdt på biblioteket den 2. oktober av bibliotekar Kristian Slaatsveen og hadde 9 

deltagere. 

Kurset gav en oversikt over lokalhistoriske ressurser og hvordan bruke disse. En fikk også en 

innføring i hvordan en skal gå fram for å se bøker og aviser som ellers bare er tilgjengelige på 

Nasjonalbiblioteket i Oslo. (Denne veiledningen ligger på hjemmesiden til Slekt og Data 

Oppland) 

 

Slektsforskerdagen lørdag 26. oktober 

Slektsforskerdagen ble arrangert på i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Til sammen ca. 40 

deltakere. Det ble holdt 2 foredrag 

 

1) «Kildekritikk i slektsforskning og om arbeid med TV-serien Hvem tror du at du er?» 

     v/ Arkivar Mari Arnekleiv Bækkelund:  

 

2) «Om å ha bakgrunn fra husmannsslekt» v/ historiker Anders Ole Hauglied 

 

I tillegg til foredragene ble det gitt veiledning i slektsforsking på 4 datamaskiner. 

 

 

Hedersprisen DIS-bjørnen til Richard Faukrud 

Hedersprisen ble utdelt på Slektsforskerdagen den 26 oktober. Richard ble tildelt prisen for 

sin langvarige innsats for slektsforskingen i Oppland.  Richard startet sin slektsforskning 

allerede som 19-åring, og er i dag ansatt som arkivassistent ved Opplandsarkivet på 

Maihaugen. Richard er en fantastisk kunnskapsrik og hjelpsom ressursperson, både for 

historikere og slektsforskere. Richard har i mange år registrert data om personer som har levd 

i Fåberg og Lillehammer, han er svært hjelpsom i å bidra med hjelp til stedets historielag, vår 

forening og privatpersoner. Han har også bidratt med sin kunnskap i forbindelse med Oppland 

fylkesarkivs digitaliseringsprosjekt. 

Det er første gang i vårt lags historie at det deles ut en slik pris. 

Tillitsvalgkonferansen 2019 

Konferansen 2019 ble holdt 6.-7. april på Quality Airport Hotel Gardermoen. Fra Oppland 

deltok Ingvild Sigstad Begg og Petter Marum. Trond Gangnes deltok som varamedlem til 

styret i Slekt og Data. Første dag ble brukt på organisasjonssaker. Andre dag var det foredrag 

om hva som skjer i Arkivverdenen og bruk av DNA i slektsforskingen. 

 

Folketellingen 1920 

Folketellingen 1920 blir offentliggjort 1 desember 2020. Det arbeides nå med å digitalisere 

disse opplysningene. Dette vil gjøre opplysningene søkbare. Flere medlemmer deltar på denne 

dugnaden med å skrive av originaldokumentene, både i Oppland og andre fylker. Deltakerne 



melder seg på direkte til Digitalarkivet, slik at vi ikke vet hvor mange an medlemmene som er 

med på arbeidet.   

 

Andre aktiviteter 
• Veiledning på Statsarkivet Hamar. Vi har sammen med andre foreninger som driver med 

slektshistorie, sittet vakt 6 dager på Statsarkivet  

 

Senioruka  

Som et innslag på senioruka holdt Tarald O. Koller et begynnerkurs i slektsforsking. Det 

deltok 15 personer. Det kom gode tilbakemeldinger på kurset.  

Trond Gangnes holdt et oppfølgingskurs den 11. oktober i Kulturhuset Banken, men da 

møtte det opp bare en person. 

 

 

Representasjon 

• Trond Gangnes er varamedlem i styret i Slekt og Data 

• Ledersamling 19.-20. oktober. Kjell Helge Moe deltok                                                                                                            

• Kjell Helge Moe, Ingvild Sigstad Begg og Synnøve Ramsrud har deltatt på 2 møter om 

veiledning på Statsarkivet Hamar  

 

Turer / besøk 

Den 29. april besøkte vi Fylkesarkivet på Lillehammer (se Medlemsaktiviteter ovenfor) 

 

 

Kontakt med medlemmene 

Det blir sendt e-post til alle medlemmer før alle møter, bibliotekkvelder o.l. Vi legger også ut 

informasjon på vår egen hjemmeside, i "Det skjer" i avisa GD og på facebook-sida vår. 

 

Det er sendt ut tilbud om opplæring til nye medlemmer. 

 

 

Slekt og Data Oppland arbeidet med 2 større prosjekter i 2019: 

 

1. Husmannsundersøkelsen i Torpa 

I samarbeid med Fylkesarkivet jobber vi med transkribering av husmannsundersøkelsen i 

Torpa. (Kjell helge Moe, Halgrim Øistad og Trond Wæhler. 

 

2. Medlemmer er i ferd med transkribering i samarbeid med Fylkesarkivet 

To grupper er i gang med å transkribere protokoller fra Biri, Fron, Folldal og Lillehammer.  

Dette er et prosjekt som går over tre år.  

 

a) Kari Nyman, Jostein Valved og Rolf Paulsen har transkribert en 

Formannskapsprotokoll fra 1829 i Lillehammer. De arbeider nå med en 

fattigkommisjonsprotokoll fra Fron som går fra 1742 til 1816. 

 

b) Synnøve N. Ramsrud og Rolf Løvdal har transkribert en Formannskapsprotokoll fra 

Biri 1837 – 1856. De har begynt på en Matrikkel fra 1860-åra i Folldal. 

 

 



 

Andre prosjekter 

Gravminner i Norge 

Vi har p.t. ingen ansvarlig for dette prosjektet i Oppland. Dette er et svært populært prosjekt, 

og både medlemmer og ikke-medlemmer har bidratt med fotografering og avskrift av 

gravsteder i Oppland. Pr.  januar 2020 er 99412 graver i fylket lagt inn i basen (I januar 2019 

var 99.415 graver). 14 kommuner har registrert graver fra alle sine gravplasser. Gravminnene 

må stadig oppdateres.  2 kommuner (Jevnaker og Øyer) mangler helt. 

  

Kirkebøker 

På Digitalarkivet er det i hele Oppland pr. januar 2020 lagt ut 725 skannede kirkebøker (som i 

januar 2019). Pr januar 2020 er 238 kirkebøker søkbare (225 kirkebøker pr januar 2019). 

 

Slekt og Data Oppland med egen Facebook-side 

Siden februar 2012 har Slekt og Data Oppland hatt sin egen Facebook-side.  Her får 

medlemmene oppdatert status om det som skjer i laget, nye kirkebøker i fylket, 

gravstedsoppdatering, ulike spørsmål som etterlysning av slekt og annet som kan interessere 

en slektsforsker. Alle medlemmer i Slekt og Data Oppland oppfordres om å legge inn nyheter 

som kan interessere våre medlemmer i Facebook-gruppen. Pr januar 2020 er det 509 

medlemmer i gruppen (455 i januar 2019). 

 

 

Slekt og Data Hadeland: 

Den lokale gruppa på Hadeland har også i 2019 ligget på is, idet det ikke har lykkes oss å 

finne medlemmer som har mulighet til å arrangere møter lokalt.  

Dersom det skulle være noen som har mulighet i 2020, ta gjerne kontakt med 

oss:  hadeland@op.slektogdata.no . Torun Sørli er kontaktperson. 

 

Medlemmer:  

Pr 31. desember 2019 hadde Slekt og Data Oppland 334 medlemmer (ink. 7 institusjoner). Ett 

år tidligere var det 320medlemmer. Det kommer stadig til nye medlemmer, men noen gamle 

medlemmer unnlater å betale eller melder seg ut.  

             

Økonomi:  

Slekt og Data Oppland hadde i 2019 et overskudd på kr 18.170. Egenkapitalen er pr 31. des. 

2019 på kr 120.412. I 2018 fikk vi kr 20.000 fra Fylkesarkivet som skal dekke våre utgifter i 

forbindelse med digitaliseringsprosjektet som går over 3 år. Det ble brukt kr 11.633 av disse i 

2018. I 2019 er det brukt kr 3425. 

. 

 

                                                 Lillehammer, 13. januar 2020 

 

 

 

Kjell Helge Moe       Ingvild Sigstad Begg   Tarald O. Koller 

        leder         nestleder      styremedlem 

 

 

 Trond Gangnes               Petter Marum                    Arne Norborg             Gunvor Jøranli 

      kasserer          sekretær                          varamedlem                varamedlem 
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