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Program

▪ Slektsfora

▪ Nyhet

▪ Slektshjelp – spørsmål og svar 



Slektsfora - hvor du får hjelp

▪ Generelle etterlysninger

- Brukernes eget forum (Digitalarkivet) + Arkiv

- Slektsforum (Slekt og Data) 

- Facebook

- Vi som driver slektsforskning (17 500)

- Norwegian Genealogy (15 200)

- Slektshjørnet (11 800)

https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/


Aktiviteten i slektsfora
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Vi som driver slektsforskning
Slektshjørnet
Slektsforum
Brukerforumet



Slektsfora

+ -

Vi som driver slektsforskning Stor aktivitet og raske svar
Svakere på krevende spørsmål, 
uoversiktlig

Brukernes eget forum Mange meget erfarne brukere, søkbart Personangrep

Slektsforum
Spesialfora, tydeforum, vennlig tone, 
søkbart

Kun for medlemmer, avtagende 
aktivitet --> Facebook

https://www.facebook.com/groups/106372196169118/
https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/
https://slektogdata.no/slektsforum/index.php


Slektsfora - tema

▪ Tema innen slektsforskning

- Slektsforum; etterlysninger geografisk inndelt, tydehjelp, DNA, oppslag 

i aviser etc.

- Norway-Heritage; norsk emigrasjon 

- Facebook

- MyHeritage norsk brukergruppe (4 700)

- Norway DNA – Norgesprosjektet FTDNA (3 700)

https://slektogdata.no/slektsforum/index.php


Slektsfora til organisasjoner

▪ Facebook

- MyHeritage Norge (30 500)

- Slekt og Data (7 600)

- Norsk Slektshistorisk Forening (3 700)

https://www.facebook.com/MyHeritageNorge/


Anbefalinger

▪ Les forumets retningslinjer

▪ Søk etter tidligere opplysninger, kanskje temaet allerede har vært oppe

▪ Oppgi all relevant informasjon i etterlysningen og bruk lenker til kjent info.

▪ Følg opp svar

▪ Ikke post samme spørsmål i flere fora samtidig

▪ Oppgi referanse dersom samme spørsmål har vært reist tidligere 

▪ Unngå informasjon om nålevende, hold vennlig tone, ingen personangrep 

eller reklame

▪ En takk skader ikke



Slektsfora – historisk utvikling

▪ Ca. 1990, newsgruppen no.slekt

▪ Ca. 1996, newsgruppene no.fritid.slekt, no.fritid.slekt.it, 

no.fritid.slekt.etterlysning og no.fritid.slekt.diverse

▪ 1998, Brukernes eget forum (Digitalarkivet)

▪ 2004, Slektsforum (Slekt og Data)

▪ 2008, newsgruppene no.fritid.slekt... nedlagt. Meldinger søkbart på 

Slektsforum

▪ 2011, Brukernes eget forum oppgradert

▪ 2011, Facebook; Slektshjørnet og senere Vi som driver slektsforskning

▪ 2021, Slektsforum kun for medlemmer



Nyhet



RootsTech

▪ Verdens størst slektsforsker konferanse startet i dag tidlig kl. 5 og pågår nå 

digitalt og er gratis! 

https://www.familysearch.org/rootstech/rtc2021/

▪ 500 000+ deltakere

▪ 1 500+ presentasjoner

▪ 9 presentasjoner på norsk

https://www.familysearch.org/rootstech/rtc2021/


RootsTech

https://www.familysearch.org/rootstech/rtc2021/search/results?language%5B0%5D=no-NO&label=Norsk


Spørsmål og svar



Hvor kan jeg få hjelp?

Send epost til Slekt og Data Larvik 
larvik@vf.slektogdata.no

Slekt og Data Larvik hjelpere:

▪ Ragnhild Andersen

▪ Lars Brathagen

▪ Tove Jensen Hansen

▪ Bjørn Terje Løwer

▪ Thore Stordalen

▪ Vidar Øverlie

mailto:larvik@vf.slektogdata.no

