
GOSIR er forkortelse for Gård og Slekt i Rana. 
 

Ranas største bokprosjekt 

 

Rana Slektshistorielag har i flere år lekt med tanken om å revidere og oppdatere den gamle  

Mo Prestegjeld Gardshistorie som kom ut i 1962 – 64.  

GOSIR gruppa, ei gruppe amatører ble etablert med den målsettinga, men flere ting måtte på 

plass før ideen kunne realiseres. 

 

 
Bind I ble nesten i sin helhet laga her på «Skjerperloftet» på Skillevollen. 

Fra venstre ser vi så vidt Johan Solbakk som døde høsten 2015, Jon Altermark, Arild Rennemo, Ann Elise 

Altermark, Vigdis Angelsen Seljeli, Synnøve Forsmo og helt i kanten ser vi Gunnhild Løvstrand.  

Harry Bjerkli, Arnfinn Småli, Rannveig Kristensen, Arnljot Skogheim og Kristen Røssvoll er ikke med på bildet.  

 

For å realisere en utgivelse måtte vi ha ca. 500.000 kr., og samtidig som vi begynte å søke 

finansiering, fikk vi tilhold på Rana Museum. Men etter kort tid flyttet vi til et mer egnet 

lokale på Skillevollen, helt gratis! Hurra for Bossmo & Ytteren og Skillevollen Idrettspark!  

Og her på «Skjerperloftet» ble Gård og Slekt i Rana, Bind I skrevet, og manuset levert til 

grafisk design på Prinfo Rønnes like før jul 2015. 

 

Ungdommelig pågangsmot, om en kan snakke om sånt i ei gruppe der gjennomsnittsalderen 

er 70 +, var nok en sterk drivkraft da vi begynte høsten 2014, og vi har fått mange erfaringer 

om hva det innebærer å skrive slektshistorie, både hyggelige og andre, - men erfaringer. 

Heldigvis hadde vi med oss noen damer som kanskje visste hva vi gikk til, og det har vært en 

styrke for oss..  

Vår utradisjonelle arbeidsmåte der vi skriver boka gjennom en prosjektor, slik at alle i gruppa 

kan se og kommentere det som skrives, vil sikkert mange diskutere. Men vi har funnet en 

arbeidsmåte vi vil fortsette med, og våre rutiner tilpasses og forbedres kontinuerlig.  



 

Det skal heller ikke stikkes under en stol at flere i gruppa gjør et meget betydelig arbeide 

hjemme. Normalt jobber vi sammen to dager i uken, og frammøtet er upåklagelig. 

Jobben består i å skrive og forme boka, finne og kontrollere at alle relevante slekts 

opplysninger med navn og datoer er riktige, og så lager vi registre over bruk og brukere.  

 

Vi vektlegger sterkt bruk av bilder, noe som krever mye tid og ressurser. 

 

Det skapes en betydelig informasjonsflyt mellom aktuelle gårder og gruppa, både brevlig, pr 

e-post og tlf., og noen ganger ved besøk. 

 

Gjennom å lage dette Bind I har GOSIR gruppa skaffet seg en unik kompetanse på området, 

en kompetanse vi tar med oss og videreutvikler gjennom de kommende 5 bøker. 

 

Utpå nyåret 2016 flyttet vi til menighetshuset på Røssvoll. Der har vi fått svært gunstige 

betingelser, og her er god adkomst, god plass og flere rom slik at vi kan arbeide i flere 

grupper. Og vi har også et lite tilsig av nye medarbeidere….. 

 

Prosjekt GOSIR er betegnet som Rana historiens største bokprosjekt. 

 

Vi vil presentere Bind I på Stennesdagen som i 2016 blir søndag den 19. juni. Her starter det 

ordinære salget av boka, og gjett om vi er spent. 

Men i hele april kan du forhåndsbestille boka til minus 15 % rabatt!  

 

 

                              

http://rshl.no/slekta/wp-content/uploads/2016/03/Omtale-pa-nettsida.pdf

