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ÅRSBERETNING 

for 

2022. 

 

Styret og tillitsvalgte har i 2022 hatt følgende sammensetning: 

 

STYRET. 

Leder:     Per Herstad, Levanger 

Nestleder:    Per Fossum, Namsos 

Kasserer:     Olav Karlsen, Snåsa 

Sekretær:    Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal  

Styremedlem:    Roar Dalen, Levanger 

Styremedlem:    Jan Samuelsen, Namsos  

Styremedlem:    Knut Atle Aarbu, Stjørdal 

Styremedlem:    Marit Arnekleiv Danielsen, Steinkjer 

 

GRUPPELEDERE. 

Gruppeleder Namsos:    Per Fossum, Namsos 

Gruppeleder Steinkjer:    Torgeir Tessem, Steinkjer 

Gruppeleder Levanger:     Per Herstad, Levanger 

Gruppeleder Stjørdal:    Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal 

Gruppeleder Ytre Namdal:   Bjørn Joar Jensen, Ottersøy     
 

ØVRIGE TILLITSVALGTE. 

Web-ansvarlig:     Roar Dalen, Levanger    

Ansvarlig kirkebokregistrering:  Per Herstad, Levanger    

Ansvarlig gravminneregistrering: Einar Johannessen, Levanger   

Revisorer:    Bjarne Berre, Levanger     

    Ivar Næss, Levanger 

Valgkomitè:    Helge Petter Enoksen, Namdalseid 

    Lars Iver Valstad, Verdal 

    Arild Køhl, Steinkjer 
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 STYRETS AKTIVITET. 

Styret har i 2022 hatt tre ordinære styremøter. Ett i januar, ett i forbindelse med 

årsmøtet og ett i oktober. Alle i styret (leder + 7 medlemmer ) blir innkalt til styremøter. 

Ingen er registrert som varamedlemmer. Ved behov har vi hatt telefonen og e-post som 

kontakt. I september kom melding om hjerteinfarkt på Jan Samuelsen, som dessverre gikk 

bort. Nytt styremedlem blir valgt inn på årsmøtet. 

De lokale gruppene i Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Ytre Namdal har i 2022 

forsøkt å komme i gang med sine vanlige månedlige møter. Tema og innhold på møtene 

organiseres av de lokale gruppene. Årets Slektsforskerdag ble markert på Levanger og 

Stjørdal siste lørdag i oktober. Årsmøtet 2022 ble avholdt på Steinkjer Bibliotek, 

Steinkjer den 12.3.22.  

 Gravminneregistreringen fortsetter med full styrke. Stadig flere finner nytte i vår 

oppgraderte database. De fleste kirkegårdene i Nord-Trøndelag med fotografier av 

gravsteinene har kommet med i basen. Vår gravminnekoordinator, Einar Johannessen, har 

fortsatt et utmekret samarbeid med fylkets kirkevergekontorer og gravminnefotografer 

rundt om i hele fylket. Vi er også flere med admin-funksjon som kan hjelpe til med å 

oppdatere gravminnebasen. På Årsmøtet fikk Einar tildelt SoD-Isbjørn som takk for sin 

innsats. 

 Kirkebokregistrering settes i gang når enkeltpersoner melder interesse for å komme i gang 

med registrering. I 2022 har vi fått en oppdatering av Trondheimsbasen fra Slekt og Data 

Sør-Trøndelag. Denne oppdateringen kan kjøpes via SoD Sør-Trøndelag sine hjemmesider. 

Registreringskoordinator, Per Herstad, tar imot henvendelser fra interesserte. 

 Slekt og Data Norge har avholdt sitt landsmøte på Scandic Hotell, St.Olavs Plass, Oslo den 

2. og 3. april. PerH, Rolf-Einar og Knut Atle deltok fra SoD Nord-Trøndelag. 

 Gravminnekoordinator Einar Johannessen har i 2022 fortsatt godt samarbeid med øvrige 

gravkoordinatorer via webinarer. 

 Leder, Per Herstad, har deltatt på ledersamling på Gardermoen den 24. og 25. september, 

sammen med ledere fra resten av landet.  
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 MEDLEMMER. 

Det er registrert 322 aktive, betalende medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag i 

medlemsregisteret til Slekt og Data Norge per 31.12.2022. Den samlede medlemsmassen for hele 

landet utgjør ca 12000 medlemmer ved årsskiftet. 

 

 MEDLEMSMØTER. 

Aktiviteten i Slekt og Data Nord-Trøndelag har i 2022 prøvd å komme tilbake til normal aktivitet 

i de lokale gruppene. Noen lokale gruppemøter er blitt avlyst, men vi har kommet i gang etter 

beste evne både i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Vår gruppe i Ytre Namdal har hatt 

noe redusert aktivitet. Tema og innhold er noe ulikt, alt etter hva de lokale gruppene jobber med.  

Det er avholdt ca 25 lokale medlemsmøter i løpet av året. Slektsforskerdagen ble i år markert på 

biblioteket på Levanger, og på Stjørdal kulturhus. Lokalt prøver vi å utvikle samarbeidet med de 

lokale historielagene. 
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 LOKALLAGSRAPPORTER. 

 

NAMSOS: 

Årsmelding for 2022 fra Slekt og Data Nord – Trøndelag, Namsos. 

Det har vært avholdt 7 møter og ikke avholdt slektsforskerdag. Oppmøtet har vært fra 3– 7 på 

møtene. Tema har vært variert, men mye på søk og søkertips. 

Per Fossum. 

STEINKJER: 

 

Årsmelding for 2022 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Steinkjer.   

 
 På årsmøtet 2022 ble det valgt ny gruppeleder, og dermed er det blitt flere gruppemøter på 

Steinkjer etter hvert. Høsten 2022 er det holdt 3-4 møter, men vi håper på større oppmøte. 

Månedlige slektsmøter med slektsprat og kaffe er nå kommet inn på timeplanen.  

Torgeir Tessem. 

LEVANGER: 

Årsmelding for 2022 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Levanger. 

Levangergruppa har i 2022 hatt 6 åpne månedlige møter på Levanger Bibliotek. 2-3 Slektskaféer 

på lørdager har vi også fått til i 2022. Vi har vært tilstede og snakker om slekt og hjelper de som 

har kjørt seg fast i forskningen. Ingen spesielle tema er tatt opp. Slektsforskerdagen ble avholdt 

30. oktober uten noe fast program. Vi har hatt et oppmøte på 5-13 personer på møtene våre. 

Samarbeidet med Historielaget fungerer som før og vi har aktivitet på siste lørdag i hver måned. 

Satser på at 2023 fortsetter med normalt slektssamvær og slektskaffe.   

Per Herstad. 

STJØRDAL: 

 

Årsmelding for 2022 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Stjørdal. 

SoD-Nord-Trøndelag, Stjørdal hadde ti medlemsmøter i 2022. Møtene holdes på Stjørdal 

bibliotek den første onsdagen i måneden. Vi har der fått bruke Newtonrommet til våre møter. 

Oppslutningen om møtene varierte fra 2 til 11 personer.. Saker som ble tatt opp varierte. 

Slektsforskerdagen ble arrangert med et brukbart oppmøte.  

Einar Johannesen kom på et møte og fortalte om nyheter i gravminnebasen. Kirkegårdene ble 

oppdatert med nye bilder i 2022.  

Jostein Molde kom også på et møte for fortelle om sin boa si om den trønderske utvandring til 

Amerika i perioden fra 1837 -1930 ‘’Det bli itj nå før Trønderan kjem’’ 

På grunn av nye brannforeskrifter i Kimen kulturhus så måtte vi endre tidspunktet for  møtene til 

17.30-19.30.  

 

Rolf-Einar Pedersen 
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YTRE NAMDAL: 

 

Årsmelding for 2022 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Ytre Namdal 
 

 

I 2022 ble det avholdt slektsmøter i Jan., Feb., Mars og April. På grunn av laber oppslutning, liten 

respons fra medlemmer, og at våren sto for døren, ble det bestemt å ta en pause. Det var da 

intensjon om oppstart igjen etter sommeren, nærmere bestemt 5.sept. 

Men på grunn av at leder sliter med egen helse, og at hans mor har vært meget syk hele høsten og 

vinteren, har det dessverre ikke blitt flere møter i 2022. Møtevirksomheten er satt på pause 

inntil videre. 

Vi krysser alt vi har for bedre tider, og at engasjementet i Ytre Namdal vokser, slik at det blir 

flere om å dra lasset videre.     

 

Bjørn J. Jensen 

 

 SLEKT OG DATA NORGE. 

 

 I 2022 fikk Slekt og Data Norge avholdt Landsmøte på Scandic Hotell, St.Olavs  

Plass i Oslo den 2. og 3. april. Nytt landsstyre velges med Heidi Ringsød fra Hedmark som 

leder. Oversikt over styret for øvrig finnes på Slekt og Data sine hjemmesider.  

 Slekt og Data Norge har i 2022 hatt sin årlige ledersamling på Gardermoen siste helga i 

september. Da fikk vi igjen møte de andre lokallagslederne, og vi fikk snakket litt sammen.  

 Gravminneregistreringen i regi av Slekt og Data Norge er fortsatt populær og og nyttig 

for våre slektsforskere. Databasen er åpen for alle, og gir gode søkefordeler for 

medlemmene. Det er nå 3,3 mill. registreringer med over 2,7 mill. foto i databasen. Flere 

har fått administrasjons-rettigheter og kan hjelpe til med å oppdatere databasen. 

 Medlemsbladet Slekt og Data er fortsatt like bra for en interessert slektsforsker, og 

redaksjonen på kontoret har også i 2022 gjort en god jobb.  
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 ØKONOMI. 

 

Regnskapet 2022 for Slekt og Data Nord-Trøndelag. 

 
Regnskapssammendraget for 2022 viser et overskudd på kr. 24 744,- som er tilført 

egenkapitalen. Pr. 31.12.2022 utgjør da egenkapitalen kr. 184 194,-. Alt i form av  bankinnskudd. 

Revidert regnskap blir framlagt på årsmøtet. 

Kasserer - Olav Karlsen 

 
 

 GRAVMINNEREGISTRERING. 

 

Årsrapport Gravminner 2022, Slekt og Data Nord-Trøndelag. 

 

Jeg reiste i år 2 lengre turer for fotografering, og for å få kontakt med fotografer og 

kirkeverger. 

Første tur ble også i år til Nærøysund via Bindalen, så via Salsbruket hvor jeg traff en som kunne 

tenke seg å bidra med oppdateringsbilder så til Tunnsjøen i Lierne for samtidig å snakke med den 

som bidrar med bilder der, men også å fotografere alle jernkors på nytt. Det ble ca. 1700 bilder 

på denne turen. 

Neste tur ble til Namsskogan som det siste kirkekontor i NT som fylke vi fikk oppdateringer fra. 

Turen gikk helt til Røyrvik hvor jeg fikk vist kirkeverge og kirketjener hvordan gravminnebasen 

fungerer.  

Nå har jeg kontakt med alle kirkekontorene i Nord-Trøndelag som bidrar med oppdatering når jeg 

ber om det. 

De flest gravplasser ble oppdatert ut året 2021. 
 

 

Gravminnekoordinator SoD NT, Einar Johannessen 
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 HJEMMESIDE – WEB. 

Vår Web-ansvarlig har også i 2022 vært Roar Dalen, og han har holdt våre hjemmesider 

oppdatert. Egen årsrapport følger her: 
 

Webmasters årsrapport for 2022. 
 

SoD Nord-Trøndelags nettside https://www.slektogdata.no/nt/ var i 2022 stadig et ganske aktivt 

nettsted. Over 20 ”artikler” ble publisert i nyhetsstrømmen dette året. Nytt i N-T på DA, 

Slektsforskerdagen, slektskafeer er omtalt. 

Facebookgruppen vår har i skrivende stund 740 deltagere (langt flere enn det er medlemmer i 

SoD NT), en økning på nesten 43% fra i fjor!! Det er heldigvis ikke bare Webmaster som legger ut 

meldinger der lenger. Også andre benytter den til å komme med info og spørsmål. Fortsett med 

det! 

Det ligger ellers mye nyttig under menyvalget ”Om Slekt og Data Nord-Trøndelag». Her ligger 

info om sider og dokumenter som ikke havner i nyhetsstrømmen. 

Lenkesamlingen under ”Kilder i Nord-Trøndelag" er i stadig utvikling. Det prøves å holde den 

oppdatert, og å rette den mest mulig inn mot lokale nettsteder som kan være kjekke eller direkte 

nyttige å ha kjennskap til. Her finner du for eks. oversikter over ecclesiabaser, slektsbaser, 

billedbaser, adressebøker og nettadresser til alle lokalhistorielagene i det gamle nordfylket med 

egen hjemmeside (og/eller fb-side). 

Og under ”Kilder i Nord-Trøndelag" finner du en oversikt over mindre brukte manntall, 

skattelister og folketellinger fra 1610-1855 i det nordlige Trøndelag (unntatt er FT1801).  

  

Webmaster vil (som tidligere) oppfordre SoD N-T’s medlemmer om å bidra med innhold til 

hjemmesiden. Send e-post til Webmaster med slektsrelatert stoff dere mener kan være av 

interesse for andre slektsgranskere i det nå historiske nordfylket, så vil det bli lagt ut. 

 
 

 

 

 

Webmaster - Roar Dalen 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 STYRET fra 2022 takker med dette for seg, og håper at vårt arbeid med data i 

slektsforskningen kan videreføres inn i det nye året 2023. 
 

 

 
Nord-Trøndelag  5.02.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit A. Danielsen, sign. 

styremedlem 

Jan Samuelsen, sign. 

styremedlem 

Per Fossum, sign. 

nestleder 

Per Herstad, sign. 

leder  
 

Rolf-Einar Pedersen, sign. 

sekretær 

Olav Karlsen, sign. 

kasserer 

Knut Atle Aarbu, sign. 

styremedlem 

Roar Dalen, sign. 

styremedlem 


