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Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2021  
 

Året har vært preget av pandemien som rammet oss i mars 2020.  
Vi har blant annet ikke hatt medlemsmøter på Riksarkivet i 2021. Årsmøtet ble holdt på Teams onsdag 3. mars 
2021.  
Mange andre aktiviteter som slektskaféer, brukergrupper, kurs og lokale grupper ble også hardt rammet av 
pandemien og delvis avlyst.  
Likevel har vi hatt stor aktivitet, takket være alt som skjer hjemme og ute.  
Antall timer frivillighet er omtrent 13 500 i foreningen for 2021. Eksakt tall er ikke mulig å registrere.  

 

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: Lars Jostein Halseth 

  
 

STYREMØTER 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2021 og styret har behandlet 85 styresaker. 5 styremøter har skjedd i våre 
lokaler i Øvre Slottsgate 2 B og 6 har vært holdt på Teams.  

  
ØKONOMI 
Økonomien i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært god i 2021. Vi har mottatt kr. 137.50 per medlem i støtte fra 
hovedorganisasjonen, Slekt og Data. Regnskapet har gått med underskudd. Underskuddet trekkes fra kapitalen 
vår.  

MEDLEMSUTVIKLING 
Vi har hatt en positiv medlemsutvikling. Slekt og Data Oslo/Akershus hadde 2676 medlemmer 1. januar 2021 og 
2961 medlemmer 31. desember 2021. 197 av disse var innmeldt i løpet av kalenderåret. Den resterende 
økningen kan være tilflytting fra andre distriktslag og geografiske endringer mellom Innlandet og Viken fylker.  
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AKTIVITETER 
 

Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært representert med deltakere på  

• Kulturarvkonferansen 3.-4. september 2021  
• Tobiaslansering, Rådhusgata 7, 4. november 2021 
• Ledersamling Slekt og Data, Gardermoen 23.-24. oktober 2021 
• Samarbeidsmøte Aftenposten Historie 23. november 2021 

WEBGRUPPE 
Webgruppen til Slekt og Data Oslo/Akershus består av Sigbjørn Elvebakken, Sissel Marit Bue og den som til hver 
tid innehar stillingen som kontormedarbeider/redaktør. Fram til april 2021 var dette Liv Ofsdal, og Vibeke Borg 
overtok dette vervet straks hun ble ansatt.  

Webgruppens funksjon er å administrere Slekt og Datas Oslo/Akershus nettsider, oppdatere møtekalender og 
legge inn og redigere innhold på nettsidene. Gruppen hadde fem møter i løpet av 2021. 

TILLITSVALGTOPPLÆRING 
Etter årsmøtet i 2021 gjennomførte vi tillitsvalgtopplæring over totalt fire kvelder på Teams. Målet var å øke 
bevisstheten om at vi er en organisasjon med felles mål, arbeidsmetoder og digitale verktøy. Det var mellom åtte 
og femten deltagere på disse sesjonene. I tillegg har Slekt og Data hatt to teamsmøter for tillitsvalgte i løpet av 
kalenderåret.  

OSLO KULTURARVSNETTVERK 
Oslo kulturarvsnettverk består av representanter fra medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet i Oslo. Dette 
samarbeidsorganet ble opprettet i 2021 og har hatt tre møter i løpet av året. Slekt og Data Oslo/Akershus har 
vært representert med Sigbjørn Elvebakken og Else Edvinsen Granum.  

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON 
Slekt og Data Oslo/Akershus har hatt en satsning på å få støtte til flest mulig av våre aktiviteter, slik som lokale 
grupper, brukergrupper, kurs og tillitsvalgtopplæring. I 2021 har vi fått støtte for totalt fem ulike aktiviteter. 
Sigbjørn Elvebakken var på fylkessamling for medlemsorganisasjoner 4. september 2021.  

SISSEL MARIT BUE PÅ LEDERSAMLING 
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ANSETTELSE KONTORMEDARBEIDER/REDAKTØR 
Liv Ofsdal valgte å gå av med pensjon fra våren 2021. I forbindelse med dette ønsket styret i Slekt og Data 
Oslo/Akershus å ansette en erstatter i 50 prosent stilling. Stillingen ble utlyst på finn.no, vi fikk 77 søkere, hvorav 
7 ble kalt inn til intervju.  

Komiteen som utførte intervjuene og skrev innstilling til styret besto av Sigbjørn Elvebakken, Else Edvinsen 
Granum og Sissel Marit Bue. På ekstraordinært styremøte 9. april ble det vedtatt at vi skulle gi tilbud til Vibeke 
Borg som aksepterte dette.  

WEBINARER 
Slekt og Data har fortsatt med webinarer for medlemmer også i 2021. Medlemmer i Slekt og Data Oslo/Akershus 
har bidratt. Vi takker Chris Nyborg, Else Edvinsen Granum, Heidi S. Fjeldvig og Sigbjørn Elvebakken for 
innsatsen for hele landet! 

MEDLEMSBLAD 
Det har kommet fire utgaver av vårt medlemsblad, som endret navn fra Disputten til Medlemsblad Slekt og Data 
Oslo/Akershus fra nummer 4-2021. Liv Ofsdal var redaktør for de to første numrene, mens Vibeke Borg hadde 
ansvaret for de to siste.  

SLEKTSKAFEER 
Vi klarte å gjennomføre tre slektskaféer i Øvre Slottsgate 2 B i løpet av høsten 2021, med stort fokus på 
smittevern for veiledere og gjester. Det kom totalt 33 gjester for å få hjelp med slektsforskning og program.  

KURS 
Det har vært svært få kurs i løpet av 2021, bare Legacy og Brothers Keeper brukergruppene har holdt 
introduksjonskurs til slektsprogrammene.  

Sigbjørn Elvebakken 
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SLEKTSFORSKERDAGEN  
 
Årets slektsforskerdag ble arrangert i samarbeid med Arkivverket i Oslo og Oslo byarkiv. 

Temaet var «På flyttefot».  

Komiteen for SFD 2021 har bestått av Else Edvinsen Granum, Jan Edner og Kjell Brastad fra Slekt og Data O/A. I 
tillegg Jon Are Vøien fra Arkivverket og Johanne Bergkvist fra Oslo byarkiv.  

På grunn av smittevern har alle komiteens møter vært på Teams, dette har fungert greit. 
Av samme grunn var det usikkert om vi kunne arrangere slektsforskerdagen fysisk på Riksarkivet. 
Dette var ikke klart før 8. oktober, noe som medførte tre travle uker.  
Utstillere fra Sverige meldte avbud på grunn av smitte-situasjonen. Det var også færre utstillere fra Norge. 
 
I år hadde vi bare 183 besøkende, dette skyldes nok også smittesituasjonen. 
 
FOREDRAG 
 
Leif Thingsrud 
«De vandret mot ulykken» 
«Slektshistoriske kilder i fattigvesenets arkiver». 
 
Jolanta Akre 
«Folkeregistre 1906-1995 og arkivene etter dem». 

Kristian Hunskaar 
«Folkeregisterarkiver i Digitalarkivet 

Chris Nyborg 
«Nasjonalbiblioteket – nye slekts-ressurser og nye metoder». 

Kai Samuel Vigardt / Johanne Bergkvist 
«De reisende i byen» 

Unn Hovdhaugen 
«Fødested Sverige. Svenske innvandrere i Kristiania rundt 1900». 

 
Det var full sal til alle foredragene. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger på foredragene. 
Foredragene ble «streamet» direkte på You Tube. Det var veldig bra billedkvalitet men dessverre ble det noe feil 
med lyden. Planen var i ettertid å legge ut foredragene enkeltvis på You Tube. Feilen på lydsporet lot seg ikke 
rette opp, noe som medførte at det ble umulig å «dele opp» foredragene.  
 
SØKEHJELP: 
Det var 13 av våre medlemmer som bisto de besøkende med søkehjelp og bistand med slektsforskning.  

ANNONSERING    
Vi fikk tegnet hele åtte annonser til Disputten.  

I tillegg fikk vi fornyet avtalen med My Heritage (MH). 

MH får gratis annonse et helt år i bytte mot at vi får tilgang til MH’s database. 
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MARKEDSFØRING: 
Plakater som medlemmene ble bedt om å sette opp i sitt nærmiljø.  

Helen Nicholson fra Riksarkivet sørget for at NTB laget en liten sak om Slektsforskerdagen og sendte denne ut til 
lokalavisene.  

FACEBOOK:  
Både Slekt og Data Oslo/Akershus, Oslo byarkiv og Riksarkivet promoterte arrangementet.   

Gjennomføring 
Antall besøkende var 183. Det var 12 eksterne utstillere i tillegg til åtte av våre interne grupper. 

Kvelden før stilte ansatte fra Riksarkivet og medlemmer fra Slekt og Data opp og fikk alt på plass, så som 
plassering av bord og stoler, henge opp plakater etc. Noen av utstillerne møtte også opp for å få sine ting på 
plass. 
Det var cirka 35 av våre medlemmer som stilte opp for å hjelpe til på dagen. 

Blomster og gaver: 
Det ble innkjøpt blomsterbuketter til foredragsholderne.  
Alle medhjelperne fra Slekt og Data O/A fikk gavekort.  
 
Oppsummering:  
Dagen var vellykket, bare gode tilbakemeldinger på foredragene. 
Alle medhjelperne fra Slekt og Data O/A gjorde en fantastisk jobb.  
 
Else Edvinsen Granum 
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OSLO BYARKIV 
 

 
INGER JOHANNE BERGKVIST OG CARL BIRGER VAN DER HAGEN PÅ SLEKTSKAFÉ 

 

Året 2021 ble nok et annerledes år i vårt samarbeid med Byarkivet. 
Byarkivet var våren 2021 ikke tilgjengelig for publikum. Derfor var det heller ikke slektsveiledning fra Slekt og Data 
Oslo/Akershus (SD O/A). 

Byarkivet var på høstens første slektskafé i Kulturvernets hus 28. august 2021. 

Veiledningen startet første torsdagen i september 2021 og fortsatte ut 2021. 2. september 2021 hadde Øystein 
Vestre sin første veiledningsdag. Velkommen i gruppa! 
 
Samme ettermiddag ble det avholdt samarbeidsmøte med Byarkivet.  Disse er alltid konstruktive og lærerike. 
 
Kurs- og konferanserommet ble brukt til veiledningen for å få avstand mellom den som ble veiledet og veileder. 
Veiledningen ble vist på egen skjerm.  
Vi fortsatte med å ha kun en veileder på formiddagen og en på ettermiddagen. Til sammen var det 21 
veiledninger på Byarkivet høsten 2021.  

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» utgjør Øystein Vestre, Thorun M. 
Huuse, Sigbjørn Elvebakken, Sissel Marit Bue, Karin E. Arnesen, Jan Edner, Arne Mathisen og Dag Anders 
Kjærnes var veiledere i 2021. De som var veiledere høsten 2021 har til sammen utført 84 timer dugnad.  

Torsdag 4. november 2021 var flere med på «TOBIAS»-lanseringen i Gamle raadhus i Rådhusgata 7 i Oslo 
sentrum. 

Sissel Marit Bue. 
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KILDEREGISTRERING 
 

Kilderegistrering sorterer under styret i Slekt og Data Oslo/Akershus (SD O/A). Kilderegistreringsgruppa besto i 
2021 av Sissel Marit Bue som kildekoordinator. Kjell Evensen som koordinator kirkebøker, Arne Mathisen som 
koordinator gravminner og Liv Ofsdal som koordinator folketellinger. Gruppa har ikke hatt møter i 2021. Det 
skyldes pandemien, men også at arbeidet har gått sin gang uten overordnet styring. 

Det har lenge et ønske om at enkelt personer og grupper i SD O/A sender inn kilder som kan være nyttig for 
slektsforskere / medlemmer i sin forskning. Det har heller kommet lite for utlegging på hjemmesida. 

FOLKETELLINGER. 
Liv Ofsdal er fortsatt koordinator folketellinger, også etter hun sluttet som redaktør av «Disputten». 
Arbeidet her handler om for SD O/A Kraft 1923: Kristiania og Aker folketelling 1923. Dette arbeidet fortsatte i 2021 
etter mange års arbeid. Bjørn Haaland har også i 2021 gjort en formidabel innsats med transkribering av 
folketellingen Aker 1923. Arkivverket skal publisere dette når alt er ferdig. Folketellingen Kristiania 1923 ligger 
søkbar på SD O/A sin hjemmeside i en ufullstendig / ikke ferdig versjon. 

Kilderegistreringskoordinator 
Sissel Marit Bue. 
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KIRKEBOKGRUPPA  
Kirkebokgruppa har i året som har gått igjen levert en sterk innsats. I løpet av året 2021 har vi publisert 44 
kirkeboklister av forskjellige typer i Digitalarkivet. Det betyr at vi for Oslo og Akershus i løpet av året i runde tall 
har gjort 150.000 personnavn søkbart tilgjengelige i form av nye navn eller allerede søkbare navn i nye 
sammenhenger. På samme måte har gruppa siden de første publiseringene i 2018 gjort til sammen 121 lister 
med rundt 450.000 personnavn søkbare. Vi har 27 lister under arbeid. 

Gruppa har ved utgangen av året 29 aktive medlemmer, og vi har for året 2021 rapportert inn 4.440 timer totalt 
medgått tid til transkribering, korrekturlesing, møtevirksomhet og koordinering. 

På grunn av Korona-pandemien har vi også i dette året vært nødt til å gjennomføre en del av møtevirksomheten 
via Teams. Vi har hatt  

- 4 Teams-møter for å lære oss bruken av Teams 
- 8 Kirkebokverksteder via Teams 
- 8 Kirkebokverksteder i Øvre Slottsgate 2B 

Det er på grunn av pandemisituasjonen ikke gjennomført noen form for ytterligere kursing av medlemmene. 
Behovet for mer opplæring i tyding av gotisk håndskrift er meldt inn til styret i Slekt og Data O/A og vil bli fulgt opp 
i 2022, forhåpentligvis under gunstigere forhold. 

Vi ser forøvrig at stadig flere våger seg på kirkeboklister som medfører tyding av gotisk håndskrift fra årene før 
1800, noe som er en dreining ønsket av Arkivverket. I tillegg er det stadig kirkeboklister fra senere år tilgjengelige 
for transkribering, vi har nok å ta av! 

Som nevnt har vi tatt i bruk Teams som erstatning for fysiske møter i Kirkebokverkstedene når dette har vært 
påkrevd. Det ble tidlig på året gjennomført fire mindre gruppemøter på Teams slik at alle som ønsket kunne få 
muligheten til å prøve seg på denne møteformen. Oppslutningen har vært meget god, og rundt et tyvetall av 
medlemmene har i løpet av året deltatt i Teams-møtene. 

Etter forslag fra gruppa fikk vi som bakgrunn for vårt arbeid i oktober arrangert en halvannen times omvisning i 
Oslo domkirke av en engasjert og entusiastisk gateprest Morten Andreas Carlmark. Han fokuserte på kirkens 
historie og dens kirkekunst med symbolikken i takmalerier og utsmykning. Det ble utvekslet en rekke spørsmål og 
svar til utdypning.  
Vi planlegger tilsvarende utflukter i 2022. 

Det er opprettet kontakt med Slekt og Data O/A Aurskog/Høland med aktiv deltagelse i transkriberingsarbeidet 
som resultat.  
I november fikk kirkebokkoordinator anledning til å presentere vårt arbeid under et medlemsmøte i Slekt og Data 
O/A Frogn i Drøbak. Møtet uttalte en klar interesse for å bidra med tanke på ugjort arbeid i eget distrikt, noe som 
vil bli fulgt opp i 2022. 

En god omtale i DISputten i oktober og tilstedeværelsen under Slektsforskerdagen har vært medvirkende til et 
tilsig av interesserte til transkriberingsarbeidet. 

Vi har et godt og nært samarbeid med Arkivverket rundt publiseringen i Digitalarkivet. Vi har mottatt informasjon 
om at Arkivverket også i denne sammenheng har innført endringer for å effektivisere sitt arbeid. Dette har medført 
at de ikke lenger ønsker å publisere dellister, noe vi ved hjelp av Slekt og Datas styre håper å få endret. 
Forøvrig er vi glade for at Arkivverkets behandlingstid for publisering det siste halve året er blitt drastisk redusert. 
Vi erfarer nå at lister blir publisert i løpet av 2-3 dager etter innsendelse. 

Det er hyggelig å se at medlemmene stadig opprettholder sitt engasjement, til tross for de utfordringer pandemien 
har medført. På den annen side er vel transkriberingsarbeid noe som egner seg godt som fritidsaktivitet i slike 
tider. 

Vel møtt til et givende frivillighetsår i 2022! 

 
Kirkebokkoordinator 
Kjell Evensen 
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GRAVMINNER  
 

 
ETABLERINGSMØTE GRAVMINNE GRUPPEN 

 
Det har vært stor aktivitet med gravminne-registreringer. I løpet av året har vi mottatt datafiler fra kirkevergene 
med oppdaterte opplysninger om gravlagte på 51 gravplasser i Akershus. Tre gravplasser i Oslo (Grorud, Ris og 
Voksen) er blitt oppdatert manuelt av gravminne-fotografer. Ved årsskiftet er det registrert totalt 499.800 
gravlagte i gravminnebasen i vårt distrikt. Av disse er 235.165 på gravplasser i Akershus og 264.635 i Oslo. Det er 
forøvrig et meget stort etterslep i Oslo, så i realiteten skulle tallet for Oslo vært langt høyere. 
 
Vi har god kontakt med og samarbeider godt med kirkevergene i samtlige kommuner i Akershus, men det er 
utfordrende å få til en god og fruktbar dialog med Gravferdsetaten i Oslo. Det arbeides med saken, og håpet er å få 
til en avtale for gravplassene i Oslo i løpet av første halvår 2022. 
 
42 frivillige fotografer og/eller registratorer bidrar i arbeidet. Fem av disse har ikke vært aktive i 2021. Til 
sammen er det utført mer en 4.500 frivillige timer. Stor takk til alle dyktige og ivrige fotografer og registratorer. 
 
Det er relativt god dekning med fotografer i Akershus, men vi mangler fortsatt faste fotografer ved 14 av de 80 
gravplassene. I Oslo er det bare halvparten av de 20 gravplassene som har fast fotograf, dette gjelder særlig de 
største gravplassene. Det arbeides med løsning for å få fotografert de store gravplassene. 
 
Arbeidsmengden med koordinering av gravminne-registreringen har vært belastende. Styret besluttet i mai å 
opprette en arbeidsgruppe for gravminner slik at det blir flere til å dele på oppgavene med klargjøring, innlesing 
og etterbehandling av datafiler, godkjenning av endringsforslag, kobling av bilder etc. Arbeidsgruppen består av 
Arne Mathisen som leder og med Kari Talsnes, Siri Rutledal Iversen og Tom Erik Rognerud som medlemmer. Det 
har vært avholdt tre møter i arbeidsgruppen. Tom Erik måtte dessverre trekke seg fra gruppen i høst. 
 
Tre fra arbeidsgruppen deltok på den nasjonale samlingen for gravminne-koordinatorer på Gardermoen i oktober. 
 
Det var godt med besøk på standen for gravminner under slektsforskerdagen på Riksarkivet. Det tyder på at 
tilbudet er populært blandet medlemmer og ikke medlemmer. 
 
 
Gravminnekoordinator 
Arne Mathisen  

 



Slekt og Data, Oslo/Akershus   13 

SLEKT OG DATA AURSKOG-HØLAND 
 

 
FOTOET VISER NOE AV INNHOLDET I BOKHYLLENE VÅRE 

 
Slekt og Data Aurskog-Høland er et samarbeide mellom Setskog, Aurskog og Høland historielag. Høland 
historielag står for den daglige drift. Rømskog historielag som nå er en del av Aurskog-Høland kommune har sin 
egen slektsforskergruppe. 

Vi har holdt hus i Frivilligsentralen på Bjørkelangen og da de skulle flytte til den gamle jernbanestasjonen på 
Bjørkelangen var det meningen at vi skulle følge med på lasset.  Sånn ble det ikke. Kommunen trengte lokalene 
selv.  Vi har nå leid oss inn i Aurskog-Høland Næringsbygg som driftes av Aurskog-Høland Utbyggingsselskap.  Vi 
har et kontor/bibliotek med egen slektslitteratur og tilgang til møterom med nettilgang. 

Også 2021 ble et spesielt år med restriksjoner på bakgrunn av covid-19. Men vi har avholdt 9 møter med et 
gjennomsnitt på 5/6 personer hver gang. Deltakelsen er blitt lavere enn tidligere, men dette kan i noen grad 
tilskrives forsiktighet i forhold til koronaen. 

Av temamøter har vi hatt gjennomgang av Digitalarkivet og opplæring i «Utklippsverktøy i Windows».  Begge 
disse oppleggene er gjennomført med hjelp av interne krefter. 

Eva Marie Gran 
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SLEKT OG DATA FOLLO 
 

 
Hver torsdag i ca 10 år har en gruppe ivrige slektsforskere møttes på Vestby bibliotek (unntatt 
sommermånedene).  Så traff Covid19 oss og alt stoppet opp. Midt i det hele var vi «litt heldige», biblioteket skulle 
rives og vi hadde ikke noen møteplass. Nå slapp vi å gå på bygda for å finne et sted å møtes. 

Biblioteket flyttet i høst inn i midlertidige lokaler på Vestby storsenter. Fra september kunne vi igjen møtes for å 
knekke våre slektsnøtter. Plassen er ikke stor, men vi har fått ett hjørne hvor vi samles rundt bordet og diskuterer 
og forsker. Det har også dukket opp nye ansikter, noen har kommet helt fra Oslo! 

Høstsesongen ble avsluttet 9. desember med litt godt å spise på Villa Vestby. 

Else Edvinsen Granum 
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SLEKT OG DATA ØVRE ROMERIKE 
Slekt og Data Øvre Romerike har i 2021 kun hatt 7 arbeidsmøter etter 7. september. De resterende planlagte 
møter første halvdel av 2021 ble avlyst på grunn av økende koronasmitte. 
 
Arbeidsgruppen i 2021 har bestått av Solveig Bergh og Bodil Fagertun. 
 
Solveig Bergh 
 
 

SLEKT OG DATA FROGN 
  

                                     

ARNE MATHISEN I FROGN   KJELL EVENSEN I FROGN 

 

 

Vi har fortsatt felles møter sammen med Frogn historielag i Frogn bibliotek, Drøbak, fjerde onsdag i september, 
oktober og november 2021. Else Edvinsen Granum og Sigbjørn Elvebakken representerte Slekt og Data 
Oslo/Akershus. Arne Mathisen presenterte Gravminner i oktober, mens Kjell Evensen snakket om 
kirkeboktranskriberingsarbeidet i november.  

Sigbjørn Elvebakken 
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BRUKERGRUPPER 
 

BROTHERS KEEPER 

På grunn av Covid19 har vi i løpet av 2021 kun hatt fire møter i brukergruppen. Det har vært godt fremmøte på 
tirsdagskveldene vi gjennomførte før smittesituasjonen stoppet oss igjen. 

På møtene ble det orientert om nyheter i Brother’s Keeper (BK). Videre har det vært en god del orientering om 
spesielle tema som de tilstedeværende ønsker tatt opp. Det ytes 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. 

Det ble holdt to kurs i 2021 med 17 deltakere.  
Deltaker på kursene inviteres alltid om å komme tilbake til brukerkveldene, hvis det er emner de ønsker å få 
ytterligere hjelp om. Alle anbefales også medlemskap i Slekt og Data. 
 

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 fire møtekvelder som brukergruppen har hatt, har det møtt opp 44 
besøkende med meget varierende behov, alt fra grunnleggende til mer avanserte oppgaver. Det har i år vært 
relativ mye knyttet til skifte av maskin og ordinær oppdatering av Windows og BK-aktiviteten vil fortsette i 2022. 

John Morten Malerbakken yter fjernhjelp som har vært et godt supplement i disse tider både for lokalt og for hele 
landet. 

BK-gruppen og dens aktivitet har vært gjennomført ved hjelp av Otto Jørgensen, Else Granum, Lars Lund og Arild 
Bjørn Talm. Otto Jørgensen 
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UGUNSTIGE HENDELSER, ILL 

LEGACY 
Legacy brukergruppe begynte i januar med rekordoppslutning på 25 personer gjennom digitalt møte. Vi hadde 
deltakere fra Rogaland og Nordland, selv om møtene var arrangert av Slekt og Data Oslo/Akershus. Deltakelsen 
holdt seg høyt hele våren og møtene forble digitale. Fra september startet vi med hybride møter – fysisk i Øvre 
Slottsgate med digital overføring. Det fysiske oppmøtet avtok ettersom smittenivået steig, og i desember var vi 
bare to igjen i lokalet. Også oppmøtet på den andre siden av internettet sank gjennom høsten.  

VI hadde et digitalt nybegynnerkurs i april. Det fungerte best for de deltakerne som var relativt gode på PCen, 
mens de som både trengte hjelp både med datamaskinen generelt og Legacy nok fikk mindre ut av kurset enn om 
det hadde blitt holdt med fysisk tilstedeværelse. 

MØTETEMAER: 
Januar: Lenker fra Legacy 

Februar: Ugunstige hendelser. Hvordan skrive om disse i Legacy historier (bilde) 

Mars: Kopiere eller dele data 

April: Sverige – kilder og registrering av steder 

Mai: Eksport og import 

September: Folketellingen 1920 – søke og registrere som kilde 

Oktober: Bilder og bildesentral med framvisning i rapporter 

November: Konsangvinitetstavle – stamblodstavle. DNA, antall slektninger (bilde) 

Desember: Legge slektsdata åpent på internett med kontroll over dataene 

Jens Kaasbøll 
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REUNION 
Reunion er et slektsregistreringsprogram for MacIntosh datamaskiner. Reunion brukergruppe har normalt hatt 
møter hver 2. torsdag i måneden, men i 2021 ble det pga pandemien bare 4 (september, oktober, november og 
desember). Det har på årets møter kommet 5 – 8 deltakere, mot normalt (uten pandemi) 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, og pga smittefare har brukerstøtte også 
vært gjort i plenum eller med munnbind. 
  
Møteinnkalling sendes for tiden ut til 115 personer innen Oslo/Akershus, i tillegg til 8 personer utenfor O/A som 
har ønsket å bli holdt informert om møtene. 
  
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 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 i 2021 hatt 3 møter. Første møte i september ble avlyst på grunn av få påmeldte. De 
neste to møtene i oktober og november ble avholdt med få fremmøtte. Vi antar at usikkerheten etter lang 
nedstengning fremdeles henger i. 
Gjensynsglede og lett forvirring blant de få, gjorde at 2020-2021-agendaen vil bli gjentatt i 2022 med temaer som 
innledning i hvert møte – hvis planen holder! Vi håper at det blir åpning for det i 2022! 
 
Forøvrig deltok Embla med stand på Slektsforskerdagen 2021. 
 
Dag Halgard 
 
 

 

DNA-BRUKERGRUPPE 
Det har ikke vært noen aktivitet i denne brukergruppen i 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


