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Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2020  
Året har vært preget av viruset som angrep samfunnet i mars. Etter medlemsmøte/årsmøte 4. mars 

2020 ble alle medlemsmøter avlyst ut kalenderåret. Mange andre aktiviteter som slektskafeer, 

brukergrupper, kurs og lokale grupper ble også hardt rammet av pandemien og avlyst. 

Slektsforskerdagen ble et digitalt arrangement og sommerturen avlyst.  

Likevel har vi hatt stor aktivitet, takket være alt som skjer hjemme og ute. Antall timer frivillighet er 

over ti tusen i foreningen. 

 
Styrets sammensetning har etter årsmøtet 4. mars 2020 vært:  
Leder: Sigbjørn Elvebakken  
Nestleder: Else Edvinsen Granum  
Kasserer: Dag Anders Kjærnes  
Sekretær: Karin Arnesen 
Styremedlem: Christiane Hunsbedt  
Styremedlem: Sissel Marit Bue  
Styremedlem: Carl Birger van der Hagen  
Varamedlem: Jan Edner 
Varamedlem: Svein L. Rasch 

Styremøter  
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2020 og styret har behandlet 101 styresaker. 6 styremøter har 

skjedd i våre lokaler i Øvre Slottsgate 2 B og 3 har vært holdt på Teams.  

Økonomi  
Økonomien i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært god i 2020.  Vi har mottatt kr. 137.50 per medlem 
i støtte fra hovedorganisasjonen, Slekt og Data. Regnskapet har gått med overskudd. Overskuddet 
legges til kapitalen vår.  

Medlemsutvikling  
Slekt og Data Oslo/Akershus hadde 2538 medlemmer 1. januar 2020 og 2676 medlemmer 31. 
desember 2020. 260 av disse var innmeldt i løpet av kalenderåret. De viktigste årsakene til de nye 
medlemmene kan være nye Gravminner og webseminarer.  
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Aktiviteter 
Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært representert med mange deltakere på  

• Boklansering Oslo byarkiv «En stjerne i margen» 5. mars 2020 

• Kulturarvkonferansen 13.-14. mars 2020 

• Tobiaslansering, Deichman bibliotek Bjørvika 6. november 2020 

 

Sigbjørn Elvebakken representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på følgende arrangement: 

Dato Sted Emne 

11. februar 
2020 

Statsarkivet i 
Kongsberg 

Slektsforskning i Oslo (foredrag sammen med Johanne 
Bergkvist) 

 

Carl Birger van der Hagen representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på følgende arrangementer: 

Dato Sted Emne 
12 kursdager Ullern kultursenter Slektsforskning viderekomne 
5 kursdager vår 2020 Th. Løvstads vei 48 Nybegynnergruppe i slektsforskning 

 

WEBGRUPPA: 

Slekt og Data Oslo/Akershus har en Webgruppe som i 2020 besto av Sigbjørn Elvebakken, 

webmaster, Liv Ofsdal, webredaktør og Sissel Marit Bue, webfunksjonær. 

Denne gruppa har ansvaret for Slekt og Data Oslo/Akershus sin hjemmeside og arkiv. 

Gruppa har hatt et møte vår og et høst.  

Hjemmesida: 

På hjemmesida har alle grupper og lag mulighet til å få lagt inn det de ønsker. Det er i webmaster 

som for det meste legger ut stoff.  

Webmaster har ansvar for at artikler, kilder, historier mm kommer ut på hjemmesida.  

Webfunksjonær har ansvar for arrangementskalenderen.  Det var i 2020 registrert nærmere 150 

arrangementer.  

Webredaktøren tar seg av det som har med Disputten og hjemmesida og gjøre. 

Hjemmesida er ikke og skal ikke være statisk. Den skal hele tiden være under utvikling og endring. 

Det må vi alle tillitsvalgte i organisasjonen være med på. En del skjedde i 2020, bl.a. gravminnebasens 

tilknytting. 

Arkivet: 

Office365 er implantert i organisasjonen. Outlook brukes av de fleste tillitsvalgte, derved arkiveres e-

postene fra og til den enkeltes tillitvalgtfunksjon. Videre har Slekt og Data Oslo/Akershus utarbeidet 

en arkivplan for alle sine dokumenter under SharePoint -> Dokumenter. Her skal dokumentene til 

grupper og lag arkiveres. Det har i 2020 blitt noe framdrift, men det er et stykke igjen. 
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Landsmøte Slekt og Data  
Slekt og Datas landsmøte på Lillehammer ble utsatt fra april til 10.-11. oktober 2020. Slekt og Data 
Oslo/Akershus delegasjon skulle egentlig vært på 14 stemmeberettige, men ble redusert til 2 på 
grunn av pandemien. Sigbjørn Elvebakken og Else Edvinsen Granum stilte med fullmakter.  
 

Ledersamling  

Sigbjørn Elvebakken representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på den digitale ledersamlingen 
på Teams 19.-20. oktober 2019. 
 

Medlemsbladet Disputten  

                       

Disputten fra første til siste nummer 

Det ble sendt ut 3 eksemplarer av Disputten i 2020: 

Dobbeltnummeret 1-2/2020 ble utsendt til medlemmene på forsommeren. 

Nummer 3/2020 ble utsendt i oktober 2020. 

Nummer 4/2020 ble utsendt til jul 2020.  

Liv Ofsdal har vært redaktør og setter av alle utgaver.  

Oslo Byarkiv har vært en viktig bidragsyter som vi har et godt samarbeid med.  

Foruten bidrag fra styret har også medlemmer kommet med flotte bidrag i både tekst og bilder. 

Kontakten med styremedlem Sissel Marit Bue (Disputtens styrekontakt) har også vært både nyttig og 

viktig.  

Styremedlem Carl Birger van der Hagen har lest korrektur.  

Redaksjonsjobben består i å innhente artikler, kontakt og avtale med artikkelforfattere, finne 

passende illustrasjoner før bladet settes i Adobe InDesign.  

Deretter sendes bladet til trykking og innlasting på nettsiden. 
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Disputten ble også i 2020 sendt som e-post til alle medlemmene. Disputten ligger også søkbare på 

nettsiden til Slekt og Data Oslo/Akershus under arkfanen «Medlemsblad». Der kan alle utgaver av 

Disputten fra tidenes morgen (fra 1994) leses på nett og lastes ned. 

I tillegg blir Disputten sendt gratis til alle bibliotek i Oslo og tidligere Akershus kommuner. 

Liv Ofsdal. 

 

Kurs 
Kursvirksomheten for medlemmer har hatt med totalt 73 antall deltagere fordelt på 5 ulike kurs.  
 

Januar-februar 2020 
Lær om 
slektsforskning 18 Sigbjørn Elvebakken 

Februar Reunion 19 Bjarne Tveiten 

Februar-mars 2020 Gotisk Håndskrift del 1 22 

Carl Birger van der 
Hagen og Christiane 
Hunsbedt 

07.03.2020 Brothers Keeper 7 
Otto Jørgensen, Lars 
Lund og Else Granum 

September-november 
2020 

Lær mer om 
slektsforskning 12 

Sigbjørn Elvebakken 

Oktober-november 
2020 

Gotisk for 
transkribenter 14 

Christian Hunsbedt og 
Carl Birger van der 
Hagen 
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Medlemsmøter 
Slekt og Data inngikk avtale med Arkivverket i løpet av 2017, som medførte at distriktslagene får 
bruke Arkivverkets lokaler gratis. Vi takker for dette.  
Betingelsene skal være at møtene er åpne for alle og at distriktslagene bidrar med søkehjelp og 
veiledning for Arkivverkets besøkende.  
Dette medførte annonsering av våre medlemsmøter også på Arkivverkets nettsider.  
 
På grunn av pandemien ble siste medlemsmøte arrangert 4. mars 2020. Riksarkivets lokaler ble 
stengt etter dette.  
 

 
 

     
     
Våre foredragsholdere i kronologisk rekkefølge i forhold til når de kom på besøk til Wergelandsalen 

 

Tema Foredragsholder Dato 

Arbeiderminner og folkeminner Kathrine Klinkenberg 8. januar 2020 

Husmenn i Aker, en nesten glemt yrkesgruppe Knut Bryn 5. februar 2020 

Revider ditt slektstre Rune Nedrud 4. mars 2020 

 
Referat fra medlemsmøtene: https://slektogdata.no/nb/vare-aktiviteter/medlemsmoter-med-

foredrag 

  

https://slektogdata.no/nb/vare-aktiviteter/medlemsmoter-med-foredrag
https://slektogdata.no/nb/vare-aktiviteter/medlemsmoter-med-foredrag
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Slektsforskerdagen 

 

Riksarkivar Inga Bolstad hilste til landets slektsforskere og Sigbjørn Elvebakken var dagens 

konferansier.  

Det ble Slektsforskerdag i år også, bare litt annerledes enn tidligere år. 

Årets komite har bestått av Sven Rasch, (leder) fra Slekt og Data O/A Kjell Brastad fra Slekt og Data 

O/A Else Edvinsen Granum fra Slekt og Data O/A Jon Are Vøien fra Arkivverket Johanne Bergkvist 

fra Oslo byarkiv 

Planleggingen startet som tidligere år, allerede i april/mai 

I slutten av mai ble det sendt invitasjon til utstillere. 

Det ble også tatt kontakt med eventuelle foredragsholdere. 

Det var ikke så mange utstillere som meldte seg, de fleste innså vel at det ville bli problematisk å 

gjennomføre arrangementet. Vi innså ikke dette før i september. 

Da vi skjønte at vi ikke kunne ha foredragsholdere, publikum og utstillere i Riksarkivbygningen 

foreslo Svein Rasch at vi skulle sende foredragene digitalt. 

Jon Are Vøien tok da kontakt med Kjetil Sviland, Arkivverket, som hjalp oss med gjennomføring av 

vår første digitale Slektsforskerdag. 

Kjetil Sviland sammen med to fra Bedriftskommunikasjon AS sto for opptak og redigering. Vi brukte 

en hel dag på Riksarkivet. 

Alle foredragsholderne stilte sporty opp på Riksarkivet og holdt sine foredrag foran et kamera og ikke 

en fullsatt Werglandssal. 

Resultatet ble meget bra, veldig bra kvalitet på opptakene. Vi har fått bare positive tilbakemeldinger på 

den digitale utgaven av Slektsforskerdagen. 

«Slektsforskerdagen 2020» ble lagt ut på YouTube: Slektsforskerdagen 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=hFuHppUPDxE&t=963s
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,  og den har vært vist 1438 ganger. Til sammenligning hadde vi i 2019 kun 234 besøkende på 

Riksarkivet. 

For at utstillerne også skulle få «delta» la vi ut link til hjemmesidene til alle utstillerne, dette ble lagt ut 

på hjemmesiden til Slekt og Data O/A. 

All annonsering av Slektsforskerdagen skjedde på sosiale media, hjemmeside og Facebook samt 

nyhetsbrev til alle medlemmer. 

Skulle det igjen bli aktuelt og ha slektsforskerdagen digitalt bør foredragene spilles inn og sendes 

enkeltvis. 

Komiteen for Slektsforskerdagen 
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Slektskaféer  

 

Leder av Slekt og Data Oslo/Akershus Sigbjørn og Caroline Juterud fra Oslo byarkiv på slektskafeen i 

august 2020 (foto Johanne Bergkvist) 

Det ble arrangert slektskafé siste lørdag i januar, februar og august. Oslo byarkiv deltok med egen 

stand på slektskaféene i januar og august.  

Antall registrerte gjester på slektskaféene har vært fra 2 til 28, totalt 51 gjester på de fire 

arrangementene.  
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Samarbeid med Oslo byarkiv 
 

  
 
Unn Hovdhaugen, Sissel Marit Bue og Johanne Bergkvist viser hvordan vi løser slektshjelp på 
lesesalen på Oslo byarkiv.  
 
Året 2020 ble et annerledes år. Vi startet første torsdagen i 2020 og den 12. mars 2020 var det bom 

stopp. Det ble avholdt samarbeidsmøte 16. januar 2020. Byarkivets Andrea Dietrichson og Johanne 

Bergkvist var til stede på årets første slektskafé 25. januar 2020 i Kulturvernets hus. Den 5. mars 2020 

hadde vi stand på Byarkivet i forbindelse med de fattige og stemmeretten. Det var også 

boklanseringen for «En stjerne i margen» som historikerne Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen 

har skrevet. 

Dugnaden startet opp igjen 3. september 2020 og denne gangen varte det til 5.november 2020. Kurs- 

og konferanserommet ble brukt til veiledningen for å få avstand mellom den som ble veiledet og 

veileder. Veiledningen ble vist på egen skjerm. I denne perioden valgte vi å kun ha en veileder på 

formiddagen og en på ettermiddagen. Vi vurderte behovet for hjelp ikke større enn at det skulle gi 

tilbud til alle som møtte opp. 

Samarbeidet på og med Byarkivet er meget godt. Det er Sissel Marit Bue som setter opp dugnadslista 

på Byarkivet og har med det praktiske å gjøre. 

Få slektshjelp på Byarkivet: 

Carl Birger van der Hagen, Thorun M. Huuse, Sigbjørn Elvebakken, Sissel Marit Bue, Karin E. Arnesen, 

Jan Edner, Zara Vighardt Karlsen, Arne Mathisen og Dag Anders Kjærnes var veiledere i 2020. De som 

var veiledere 2020 har til sammen utført ca 162 timer dugnad. Seks av ni har har levert 

dugnadsregnskap. Resten er beregnet ut fra dugnadslista. Det er selvfølgelig mindre enn i et 

«normalår». Antallet som fikk veiledning i 2020 var 61 personer / slektsforskere. 
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Digitalisering av arkivmateriale: 

Jan Edner og Sissel Marit Bue har gått i gang med å digitalisere «Adresseregistreringskort for 

ligningsvesenet i Aker kommune» (Villaregisteret). Dette kan etter hvert hjelpe slektsforskere å finne 

steder hvor slektninger bodde. Arkivet er utarbeidet i hovedsak mellomskrigstia 1920-1940. Her 

framkommer navnet på huset som var datidens adresse. Det er i 2020 registrert ca 2.000 kort. 

Mange artige navn: «Boella», «Capella», «Citadella», «Dajo», «De Fleurs» og «Exelsior». 

 

Tilfeldig utvalgt kort fra Villaregisteret 

Samarbeid med Riksarkivet og statsarkivet i Oslo 

Slektshjelp på Riksarkivet 

6-8 frivillige fra Slekt og Data O/A er til stede på Riksarkivet første mandag hver måned, men ikke i 

år. 

Det ble kun 3 «mandager» i 2020, januar, februar og mars. Så stengte Norge og det ble ikke mere 

slektshjelp på Riksarkivet. 

Antall besøkende varierer veldig og vi får mye forskjellige forespørsler. Noen vil finne sine biologiske 

foreldre og tror vi kan «trykke på knappen». Har hatt besøk av noen som var født rundt 1940 og blitt 

bortadoptert. 

Vi får også høre mange slektshistorier, både de gledelige og de som ikke er så hyggelig. 

Nå håper vi på vaksine og åpne lesesaler på Riksarkivet, byarkivet og bibliotekene. 

Else Edvinsen Granum 
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O/A-stua  
Vi har fortsatt med tilbudet om å bruke våre PC’er og databaser:  

• ArkivDigital 

• ancestry.com 

• Aftenpostens arkiv 

• Trondheimsbasen 

• EmiWeb 

• MyHeritage 

• skiftedatabaser fra DIS-Salten (Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen) 

• militære ruller fra DIS-Vestfold  

• Sveriges Dödbok 1901-2006  

• Svenska Ättartal 1885-1908 

• flere svenske folketellinger (1970, 1980 og 1990) 

• Dödboken 1901- 2013  

• Rotemannen 2 (Rotemansarkivet).  
 
Kontoret er fortsatt åpent for bruk av medlemmer i kontortiden til Slekt og Data og på slektskaféene.  

Slekt og Data Oslo/Akershus på Facebook  
Facebook-siden til Slekt og Data Oslo/Akershus hadde 1037 følgere pr 31.12.2020. Den er et 

supplement til våre andre informasjonskanaler. Vi legger ut linker til nyheter, påminnelse om 

arrangementer og linker til artikler og nettsider som kan være av interesse for medlemmene. 

Sigbjørn Elvebakken, Sissel Marit Bue og Liv Ofsdal er redaktører. 
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Kilderegistrering i Oslo og Akershus 
Det er en kilderegistreringsgruppe som sorterer under styret. Denne gruppa besto i 2020 av Sissel 

Marit Bue som kildekoordinator, Kjell Evensen som kirkebokkordinator, Arne Mathisen som 

gravminnekoordinator og Liv Ofsdal som folketellingskoordinator. 

Gruppa har hatt to møter i 2020, da er alltid leder Sigbjørn Elvebakken med. 

Kirkebokregisterering/transkribering 

 

 

Transkriberingsgruppe i arbeid i Kulturvernets hus 

Vi må kunne si at det er tilfredsstillende å se at kirkebokgruppa i Slekt og Data Oslo/Akershus i løpet 

av året 2020 har oppnådd å få publisert over 40 kirkeboklister av forskjellige typer. Det betyr at vi i 

løpet av året har gjort rundt 50.000 nye kirkehendelser i Oslo/Akershus søkbart tilgjengelige i 

Digitalarkivet. Det er pr. dato 29 lister under arbeid. Gruppa har ved utgangen av året 37 registrerte 

medlemmer (6 medlemmer innmeldt og 4 medlemmer utmeldt i løpet av året), og medlemmene har 

rapportert inn 4.900 timer totalt medgått tid til transkribering, korrekturlesing, kurs og 

møtevirksomhet. 

Året har vært spesielt for hele samfunnet, også i vår sammenheng. Normalt har vi løpet av et år 

gjennomført rundt 17-18 møter med utveksling av informasjon, hjelp til tyding og hyggelig samvær. I 

2020 har vi på grunn av smittevernrestriksjonene vært nødt til å begrense dette til syv møter. Det er 

nok ikke å ta for hardt i å si at møtene har vært savnet! 
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Kirkebokside fra 1731 

På forsommeren 2020 kom det beskjed fra Arkivverket om at deres transkriberingssamarbeid med 

Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF) nærmet seg fullførelse og at Arkivverket dermed ikke 

ønsket at transkribentene i Norge skulle påbegynne flere kirkeboklister av de aktuelle typene (Fødte 

og døpte, Viede og Døde og begravde etter 1800). Nyheten ble mottatt med litt blandede følelser i 

gruppa, men vi oppdaget fort at det var nok av arbeid tilbake å ta av, rundt regnet 5-600 lister av 

forskjellige typer for Oslo/Akershus. Fokus ble snart dreiet mot lister fra før 1800 og gjenværende 

lister over konfirmerte etter 1814. For å hjelpe på situasjon spanderte styret i Slekt og Data O/A kurs 

i tyding av gotisk håndskrift for 12 deltakere fra gruppa over fem kvelder i høst, sterkt gjennomført av 

deltakere og kursledere. Tilretteleggingen vil fortsette utover i det nye året. Arkivverket har dessuten 

annonsert at det er behov for korrekturlesing av AMF-arbeidene, så her har vi nok en oppgave å ta 

fatt i for de som ønsker.  

 

Kulturminister Abid Raja sammen med kirkebokkoordinator Kjell Karlsen i Riksarkivbygningen. 
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Vi fikk 29.10 i forbindelse med kulturminister Abid Raja sitt besøk på Riksarkivet anledning til å 

representere og kort presentere det frivillighetsarbeidet som utføres for Arkivverket med hensyn til 

kirkebok-, gravminne- og folketellingsregistrering. 

Det har også i år vært et godt og tett samarbeid med publikumskontaktene i 

Arkivverket/Digitalarkivet, og vi takker for oppfølgingen og alle oppklaringer. 

Vår hovedaktivitet, transkriberingen, er heldigvis ikke påvirket av smittevernrestriksjonene, så vi kan 

forhåpentligvis se frem mot mange nye publiserte lister i det nye året. 

 

Kjell Evensen  

Kirkebokkoordinator Oslo/Akershus 

 

Gravminner 

Arne Mathisen overtok i mai som gravminne-koordinator etter Kari Talsnes, som har hatt denne 
oppgaven i mer enn 15 år. Stor takk til Kari for fremragende innsats! Kari gir seg ikke helt, men 
fortsetter som registrator og ressursperson. 

 

Arne Mathisen og Kari Talsnes, nåværende og tidligere gravminne-koordinator 

Den nye gravminne-databasen ble lansert i august med en langt mer morderne og brukervennlig 

løsning. Både for den enkelte bruker, men ikke minst for fotografer og registratorer som nå arbeider 

direkte opp mot databasen og slipper omfattende arbeide med registrering i Excel-ark. Noe som gjør 

det frivillige arbeidet enklere og mer interessant. 

Som ny gravminne-koordinator ble det en bratt lærekurve å overta ansvaret for koordinering av 

arbeidet med 118 gravplasser i Oslo og Akershus. 98 av gravplassene er i stadig bruk, mens de øvrige 
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20 er enten nedlagte eller private. Det tok noe tid med å sette seg inn i hvem som var aktive fotografer 

og registratorer og hvor oppdaterte de enkelte gravplassene var. 

Oversikten ved årsskiftet viser 31 aktive frivillige fotografer og/eller registratorer. Et antall fotografer 

har takket av eller er falt fra i løpet av året. Det er stort behov for nye fotografer, særlig i Oslo hvor 

flere gravplasser står uten fast fotograf. Det er langt bedre dekning i Akershus, men også der er det for 

enkelte kommuner eller gravplasser behov for nye krefter. For å gjøre det letter å kunne påtas seg 

oppgaven som fotograf, særlig på de store gravplassene i Oslo, vil man kunne få tildelte én eller et 

antall felt. 

Kontakten med kirkevergene og gravferds-administrasjonene i kommunene er en viktig del av 

oppgaven som koordinator. Etter at den nye gravminne-databasen ble lansert, har vi mottatt oppdaterte 

opplysninger om gravlagte ved 21 gravplasser i Akershus. 

Lanseringen av den nye gravminne-databasen utløste en del tidkrevende manuelt arbeide med 

oppdatering og overføring av opplysninger som ikke kunne utføres maskinelt, bl.a. overføring av data 

fra logg, samt opprettelse av «hjemmesider» for den enkelte gravplass. 

Stor takk til alle frivillige fotografer og registratorer som gjør en fantastisk jobb med å gjøre 

gravminner tilgjengelig for slektsforskning, samtidig som de utfører en stor kulturhistorisk oppgave 

ved å dokumentere unike gravminner. 

Arne Mathisen 

 

Bekkelaget kirke 
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Folketellinger 

Dugnaden med transkribering av folketellingen 1920 var det Digitalarkivet som arrangerte. Vi vet at 

det var flere fra Slekt og Data Oslo/Akershus som deltok i dette transkriberingsarbeidet. 

Alle personsedler ble skannet og disse ble lagt ut 1, desember 2020. Transkriberingsarbeidet tok 

lenger tid enn forventet så det blir sluttført i andre kvartal 2021. 

  
 

 

KRAFT 1923: 

Folketellingene for Kristiania og Aker 1923. Dette er et arbeid som har pågått lenge, altfor lenge. Det 

er en gruppe bak dette som består av Lars Nygaard fra Arkivverket, Liv Ofsdal fra Slekt og Data, Bjørn 

Haaland, en fra Oslo byarkiv og kildekoordinator. Det er vanskelig å få tak i hvordan arbeidet på går 

og det er enda vanskeligere å få avholdt et koordinerende møte. 

På Digitalarkivet ligger en midlertidig søkbar versjon for Kristiania. 

Det arbeides nå med Aker og det er Bjørn Haaland som gjennomfører dugnadsarbeidet. Han har 

arbeidet med transkribering fra personlister i Aker kommune 1923 og oppbygging av databasen for 

KraFt1923. I år har han brukt 510 timer, og registrert 12964 personer i Aker. 

Digitalarkivet ønsker at transkriberte folketellinger også skal korrekturleses før de blir godkjent. Noe 

er lagt ut som uferdige.   

 

Sissel Marit Bue 
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Lokallag og –grupper 

Slekt og Data Øvre Romerike 

 

 

 

Slekt og Data Øvre Romerike har i 2020 kun hatt fem arbeidsmøter før 12. mars og et møte i 

begynnelsen av november. De resterende planlagte møter (to møter) ble avlyst på grunn av økende 

koronasmitte. 

Det var planlagt et to dagers kurs i MyHeritage, men det måtte avlyses på grunn av Covid-19 virus. 

Arbeidsgruppen i 2020 har bestått av Solveig Bergh, Bodil Fagertun, Reidun Engh og Tom Sletholt 

Hansen.  

Solveig Bergh 

Slekt og Data Follo 

 

 

Ivrige slektsforskere på biblioteket i Vestby 

Vi er en gruppe på 5-6 personer som møtes i hver torsdag på Vestby bibliotek. Der hjelper vi 

hverandre og alle som ønsker å komme i gang med slektsforskning. Det kommer stadig «nye» som 

ønsker hjelp. Det kan noen torsdager være 10-12 personer til stede som har en «slektsnøtt». 

Vi har hatt besøk både fra Oslo og Nesodden. 
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Vi startet året som vanlig allerede 9. januar. Det var bra oppmøte i januar og februar, men så ble det jo 

bråstopp. 

3. september forsøkte vi å starte opp igjen og møttes noen få ganger. Det viste seg vanskelig å få alle 

til å skjønne at vi måtte holde avstand og at vi ikke kunne hjelpe hverandre slik vi var vant til. 

Nå håper vi på lysere tider og vaksine slik at vi kan møtes på biblioteket igjen. 

Else Edvinsen Granum 

 

Samarbeid med Frogn historielag 

 

Slektsforum på Frogn bibliotek fortsatte i 2020, med møter den fjerde onsdagen i måneden når 

biblioteket tillot møter med Else Edvinsen Granum og Sigbjørn Elvebakken til stede. I tillegg har 

det vært selvdrevne treff andre onsdagen i samme tidsrom.  

Dato Foreleser Tema 

22. januar Sigbjørn Elvebakken Folkeminner og arbeiderminner 

27. februar Sigbjørn Elvebakken Dødsfall- og skifteprotokoller 

23. september Else Edvinsen Granum Nye Gravminner 

28. oktober Sigbjørn Elvebakken nb.no 

 

Sigbjørn Elvebakken 
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Slekt og Data Aurskog-Høland 

 

 

Nyttig bruk av en tom togstasjon. Frivilligsentarlen på Bjørkelanger har flyttet til nye lokaler. 

Slektsforskergruppa i Aurskog-Høland har nå passert 10 års drift. Dette er et samarbeide mellom 

Aurskog, Setskog og Høland historielag og Høland historielag drifter gruppa. Fra og med 2016 har vi 

vært tilsluttet Slekt og Data Oslo/Akershus under navnet Slekt og Data Aurskog-Høland. Kommunen 

vår ble utvidet med Rømskog kommune fra 1. januar 2020, men på grunn av dagens situasjon har vi 

ikke etablert formell kontakt. 

2020 ble et spesielt år på grunn av koronaen da mye av vårhalvåret ble stengt ned. Vi har likevel 

gjennomført 13 møter med et gjennomsnitt på 7 personer hver gang. Dette er noe lavere enn i 2019, 

men dette kan i noen grad tilskrives forsiktighet i forhold til koronaen. 

Vi har vårt eget Historierom i Frivilligsentralen på Bjørkelangen hvor også Høland historielag har sitt 

bibliotek med slektsbøker etc. Men Frivilligsentralen flytter til Bjørkelangen stasjon til sommeren og 

vi følger med på lasset til en gammel togstasjon med mye historie i veggene. Det blir noen 

utfordringer da Høland historielag har et stort privatarkiv, men dette må det jobbes med til våren. 

Vi har i løpet av året igjen hatt flere felles gjennomganger av «det nye» Digitalarkivet Noen av 

slektsforskergruppas medlemmer har igjen meldt seg til oppdatering av Gravminner i kommunen og 

her er også Rømskog inkludert. Et medlem har også meldt seg til registrering av kirkebøker. I tillegg 

mottar vi en del forespørsler om slekt i bygdene og det prøves å gi best mulig svar og veiledning til 

videre forskning. 

Ellers jobber vi med egne slekter og hjelper hverandre så godt vi kan når utfordringene dukker opp. Vi 

tar oss også tid til en kaffepause og praten går alltid lett og lystig rundt bordet. 
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Brukergrupper 

Brother’s Keeper 

 

I 2020 startet vi med møter i brukergruppen 2. tirsdag i januar, februar og mars – så traff pandemien 

oss og alt ble avlyst. 

Vi startet opp igjen i september og oktober, men måtte deretter avlyse alle møter ut året. 

Det har vært jevnt fremmøte på de møtene vi hadde i 2020. Det ble orientert om nyheter i Brother’s 

Keeper. Videre har det vært orientering om spesielle tema som de fremmøte ønsket å ta opp. I tillegg 

ytes det mye assistanse av ulik karakter for den enkelte bruker knyttet til problemer den enkelte har, 

men også generell slektsgransking og kildesøk. 

Mye god dialog skapes om forhold som også kan tilbakeføres produsenten. 

Dessverre ble det ingen kurs i 2020, delvis grunnet pandemien. 

Mye aktivitet har vært knyttet til den nye versjonen av programmet (BK7) så det har vært en del ekstra 

bistand knyttet til konvertering fra BK6 til BK7. På fem møtekvelder som brukergruppen har hatt, har 

det møtt opp 44 besøkende med meget varierende behov, alt fra grunnleggende til mer avanserte 

oppgaver. 

I år ble det ikke noen deltagelse på Slektsforskerdagen, den gikk som kjent digitalt. 

John Morten Malerbakken yter fjernhjelp som er et godt supplement i disse tider. 

BK-gruppen og dens aktivitet har vært gjennomført ved hjelp av Otto Jørgensen, Else Edvinsen 

Granum, Lars Lund og Arild Bjørn Talm. 

Otto Jørgensen 
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Legacy 

 

 

 

Presentasjon av anerapporter fra Legacy. 

Gruppa holdt møter i februar og mars før stengningen. Da deltok det som vanlig omlag 15 personer. 

Vi tok opp aktiviteten igjen med møter i Øvre Slottsgate i september med fallende deltakerantall ned 

til 4 i november. I desember konverterte vi til digitalt møte, og da spratt deltakerantallet opp til før-

corona nivå igjen. 

Temaer har vært å søke i databaser fra Legacy, registrering av stedsnavn etter kommunereformen, 

ikke-biologiske forbindelser, dele opp en feilaktig personregistrering som viser seg å omfatte 2 

personer, anerapporter, og registrering av kilder som viser feil informasjon. Vi har også hjulpet 

enkeltpersoner med ymse Legacy-trøbbel og forsøkt å hjelpe til med å knekke slektsnøtter. 

Jens Kaasbøll 
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Reunion 

 

 

Fra verdens aller første Reunion kurs på norsk februar 2020 

Reunion er et slektsregistreringsprogram for MacIntosh datamaskiner. Reunion brukergruppe har 

normalt hatt møter hver 2. torsdag i måneden, men i 2020 ble det pga pandemien bare 3 (januar, 

februar og oktober). Det har jevnlig møtt opp ca. 10-15 brukere hver gang. På møtene har det gjerne 

vært et lite foredrag om bruk av MacIntosh maskiner eller om Reunion, fulgt av generell brukerstøtte. 

Temaer av allmenn interesse har vært diskutert i plenum, mens mer individuelle problemer brukerne 

har kommet med, har vært diskutert på tomannshånd. Pga smittefare ble møtet i oktober flyttet til et 

større møterom, noe som også vil bli benyttet for fremtidige møter. 

Møteinnkalling sendes for tiden ut til 126 personer innen Oslo/Akershus (en økning på 22 siden 2019), 

i tillegg til 8 personer utenfor O/A som har ønsket å bli holdt informert om møtene. 

Det har lenge vært et ønske fra brukere om et grunnkurs i Reunion og det første kurset ble avholdt i 

februar med 19 deltakere. Kurset vil bli oppdatert og gjentatt når det igjen er mulig å holde kurs. 

Deltakerne var også interesserte i et mer videregående kurs, noe som er under evaluering. 

Brukermiljøet for Reunion i Norge er lite sammenliknet med PC-baserte programmer og Reunion 

brukergruppe i Oslo/Akershus er så vidt vi vet langt det største miljøet i landet. Vi har hatt noen 

henvendelser fra utenfor O/A og har et ønske om å kunne være et ressurssenter for Reunion brukere i 

hele landet. Derfor har vi, i tillegg til å ha en enkel web-side innen Slekt og Data O/A, bidratt til en 



25 
 

mer generell og aktiv brukerside (www.reunion.no) hvor brukere kan finne hjelp, presentasjoner og 

annet materiale på norsk. 

Bjarne Tveiten 

 

Embla 

 

Embla brukergruppe har kun hatt to møter i 2020.  På møtene ble årsplaner for 2020 lagt med 

fordeling av informasjonsansvar til hvert av temaene. 

Da Norge stengte ned i mars, ble alle møter lagt på vent. Vi hadde et håp om snarlig møtemuligheter 

igjen, men det ble det dessverre ikke anledning til dette året! 

Etter konferanse med flere gruppemedlemmer, gikk vi derfor for å nedlegge møtevirksomheten resten 

av året. 

Håpet er at møtevirksomheten igjen kan tas opp i løpet av 2021! Vi følger det som blir bestemt av 

sentrale myndigheter og styret i Slekt og Data, Oslo/Akershus! 

Dag Halgard     

DNA-brukergruppe 

Det har vært avholdt to møter i DNA-gruppa i løpet av 2020.  

Carl Birger van der Hagen 

Annet 
Liv Ofsdal er ansatt i 25 % stilling hos Slekt og Data Oslo/Akershus fra sommeren 2019 og har gjort en 

stor innsats, både som redaktør av Disputten og når det gjelder den store kursaktiviteten vår. 

Våre møtelokaler ligger i Øvre Slottsgate 2 B. Vi vil gjerne gi honnør til administrasjonen i Slekt og 

Data for det gode samarbeidet i 2019.  

 

 

 


