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Styrets sammensetning har etter årsmøtet 2.3.2011 vært 

Leder:   Carl Birger van der Hagen 

Nestleder:  Svein L Rasch 

Kasserer:  Truls Nylén 

Sekretær:  Sigbjørn Elvebakken 

Styremedlem:  Kari Talsnes 

Styremedlem:  Torill Johnsen 

Styremedlem:  Lars Lund 

Varamedlem:  Jan Magnussen 

Varamedlem:  Heidi Sitara Fjeldvig 

 

STYREMØTER 

Det har vært holdt 10 styremøter i 2011, de aller fleste i lokalene i Øvre Slottsgate 2B (ØS2B), og 

styret har behandlet 131 saker. 

ØKONOMI 

DIS-O/A hadde et lite overskudd i 2011, og økonomien må betegnes som god. Det henvises for øvrig 

til regnskap og budsjett. 

ANTALL MEDLEMMER 

DIS-Oslo/Akershus hadde 1791 medlemmer pr. 1.1.2011. 31.1.2011 var medlemstallet 2142, 

medlemsøkningen var altså 351 i 2011.  

AKTIVITETER 

Torill Johnsen og Kari Talsnes var på Bjørkelangen Seniorlag 5. oktober 2011 og holdt 
foredrag om DIS-Norge og gravminneprosjektet.   
 
Liv Ofsdal og Laila N Christiansen hadde informasjonsstand for DIS-Oslo/Akershus på 
fotoutstilling på Vålerenga 22. oktober 2011. 
 
Svein L. Rasch møtte som representant til Kulturvenforbundets årsmøte i Bergen 29.-30-4. 
2011. 



Carl Birger van der Hagen har deltatt på mange aktiviteter innenfor og utenfor 
fylkesgrensene: 

Dato i 2011 Sted Emne 

26.1 Vestfold 
slektshistorielag 

DNA i slektsforskning 

15.2. Civitan Bærum Innføring i 
slektsforskning 

17.3 Kolbotn Rotary DNA i slektsforskning 

24.3. Byarkivet i Oslo Info-stand for DIS-
O/A 

5.4. DIS-Vest-Agder DNA i 
slektsforskningen 

23.8 Eilert Sundt-dagene i 
Farsund 

Farsund og 
innvandrerne 1700-
2000 

28.9. Forsikringsselskapet 
IF-pensjonistgruppe 

Kurs i slektsforskning 

11.10. Deichmann 
Lambertseter 

Innføring i 
slektsforskning 

6.12 St. Hanshaugen 
eldresenter 
 

Introduksjon til 
slektsforskning 

 
 
 
 

TILLITSMANNS- OG LEDERKONFERANSER 

Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo/Akershus på lederkonferansen i DIS-Norge høsten 

2011. Sigbjørn Elvebakken og Svein L Rasch var på tillitsvalgtkonferanse i april.  

MEDLEMSBLADET DISPUTTEN 

DISputten har kommet med 4 utgivelser i 2011. Redaktør har vært Liv Ofsdal. Medredaktør for den 

kombinerte Messeavisen SFD 2011 var Laila Christiansen. Det er investert i nytt redigeringsprogram 

(Adobe). Alle nummer ble utsendt digitalt til medlemmene i DIS-O/A i tillegg til at bladet ligger på 

OA’s hjemmeside til nedlasting for medlemmer i DIS-Norge.  

KURS 

Kurs har blitt en viktig del av DIS-Oslo/Akershus aktiviteter.  

Totalt var det 158 deltakere på kurs i 2011 



Våren 2011:  

Kurs Tidspunkt og varighet Antall 

deltagere 

Kursledere 

Brothers Keeper 

Viderekomne 1 

15.1.2011 (4 timer) 16 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 

Brothers Keeper 

Viderekomne 2 

19.2.2011 (4 timer) 11 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 

Brothers Keeper 

Grunnkurs 

2.4.2011 (4 timer) 16 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 

Slektsforskning 

Nybegynner 

30.4.11 

3.5.11 

10.5.2011 (10 timer) 

15 Torill Johnsen og Carl Birger van 

der Hagen 

Legacy 

Grunnkurs 

28.5.2011 (4 timer) 15 Petter Stene 

 

Høsten 2011 

Kurs Tidspunkt og Varighet Antall 

deltagere 

Kursledere 

Brothers Keeper 

Viderekomne 1 

17.9.2011 (4 timer) 12 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 

Slektsforskning 

Nybegynnere 

21.9.2011 

28.9.2011 

4.10.2011 (9 timer) 

15 Sigbjørn Elvebakken og Svein L 

Rasch 

Slektsforskning  

Nybegynnere 

19.9.2011 

26.9.2011 

3.10.2011 

19 Torill Johnsen, Laila N 

Christiansen og Liv Ofsdal 

Brothers Keeper 

Viderekomne 2 

18.11.2011 (4 timer) 7 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 



Slektsforskning 

Nybegynnere 

10.11.2011 

17.1.2011 

24.11.2011 (9 timer) 

16 Sigbjørn Elvebakken og Carl 

Birger van der Hagen 

Brothers Keeper 

Grunnkurs 

12.11.2011 (4 timer) 16 Otto Jørgensen, Lars Lund og 

Eivind Urkedal 

 

BRUKERGRUPPER 

Brothers Keeper (BK) brukergruppe 

Aktiviteten på Brothers Keeper holder fortsatt retningen og er rimelig 
stor.  Det avvikles Brukermøter for Brother's Keeper jevnlig hver 2. tirsdag i hver måned. Det 
er bra fremmøte og generelt større i Øvre Slottsgate enn da vi var i Lakkegata. 
I tillegg til Brukermøtene, er BK også vanligvis representert på Slektskaféen som holdes siste 
lørdag i måneden. 
 
Når det gjelder kursaktivitet (se tabell over) har vi delt kursaktiviteten i tre deler; 

 begynnerkurs hvor det sørges for at deltakerne får installert siste versjon riktig på 
sine maskiner.  

 Så er det to bolker hvor vi tar for oss noe mer videregående opplæring; vesentlig 
fokusert på utdyping av hjelpefunksjoner, innlegging av bilder, registrering av 
kilder og påfølgende rapporter. 

 

Reunion brukergruppe  

Brukergruppa for Reunion har hatt 10 møter i løpet av 2011.  

Det finnes ca 60 registrerte Reunionbrukere i Oslo/Akershus området, og på møtene dukker 

det opp mellom 6 og 12 personer. 

Møtene er ofte delt i to: den første delen tar vi opp et avtalt emne i Reunion, som 

presenteres av en av møtedeltakerne etter tur og i del to tar vi det mer på sparket, avhengig 

av behov.  Siden mange er ferske på bruk av Mac, hender det at vi tar for oss Mac-tema på 

forespørsel, slik at brukerne kan heve sin dataforståelse generelt. 

Det hender også at vi snakker om andre slektsprogram på Mac, men dette hører til 

unntakene, siden de aller fleste bruker Reunion. 

 

Vi møtes den andre torsdagen i måneden kl. 18:00 i foreningens lokaler i Øvre Slottsgate 2B. 

Heidi S. Fjeldvig har ansvar for brukergruppen, men alle er med på å hjelpe til, presentere 

tema, koker kaffe osv.  

 



TMG brukergruppe  

Leder DIS-O/A tok i desember initiativ til gjenopptakelse av brukergruppemøter for TMG og 

til grunnkurs i TMG. Disse aktiviteter kommer i gang vårsesjonen 2012. 

 

Legacy brukergruppe 

Brukergruppen for Legacy i DIS- Oslo/Akershus har i 2011 avholdt bare sporadiske møter grunnet 

sykdom. Det var godt oppmøte på de møtene som ble avholdt. Petter Stene som har hatt ansvaret 

for gruppen siden den ble gjenstartet i 2008, meldte høsten 2011 at han måtte trekke seg tilbake. 

Etter en kort pause tok Inger Gran og Jens Kaasbøll i desember opp hansken og driver nå 

brukergruppen fremover. 

MEDLEMSMØTER 

Dato Tema Foredragsholder 

5. Januar Prestearkivene Torkel Rønold Bråthen 
Riksarkivet 

2. Februar “Stadnamn og slektsnamn” Botolv Helleland 
Universitetet i Oslo 

2. Mars DNA og slektsforskning Anne Marit Berge 
DNA-gruppen, Slektsforum, DIS-
Norge 

6. April “Over There”, slektsforskning i 
USA 

Torill Johnsen 
DIS-Norge 

4. Mai "Folketellingen 1923 for 
Kristiania og Aker på nett  
Til kildene! Bli kjent med 
Digitalarkivet" 
 

Lars Nygaard 
Riksarkivet 

7. September "From Norway to America and back: 
The Heg family story" 

James Heg 
Den amerikanske ambassaden 

5. Oktober Hvordan lage en gårds- og 
slektshistorie  

Jonny Lyngstad 
DIS-Møre og Romsdal 

3. November  ”Oslo og Aker gjennom tidene” 
 

Leif Thingsrud 
Riksarkivet 

1. Desember "Leiermål og løfter. Ugifte 
mødre og farskapskonflikter"  

Kari Telste 
Norsk folkemuseum 

Alle medlemsmøtene har vært holdt i Wergelandsalen, Riksarkivet. Etter møtene har det vært servert 

kaffe/te og kaker i Kantinen, Riksarkivet. 



MEDLEMSUTFLUKT 

I år gikk medlemsutflukten onsdag 8. juni til Medisinsk museum på Teknisk Museum, 
Kjelsåsveien 143. De frammøtte fikk innblikk i en medisinsk hverdag langt fra vår egen med 
interessante innspill om hvordan våre aner taklet sykdommer og medisinske problemer i 
hverdagen. 
 

SLEKTSFORSKERDAGEN 2011 

 
Slektsforskerdagen er en kraftanstrengelse for O/A. Emnet i 2011 var “Kilder i slektsforskning”.  

Arrangementet den 29. oktober kom i havn takket være stor innsats fra mange hold. 

Arrangementskomitéen fra DIS-O/A ble myndig og kyndig ledet av Kari Thingvold. Kari Talsnes 

organiserte de mange frivillige hjelpere fra O/A.   

 

Slektsforskerdagen ble holdt i samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo og var en positiv 

opplevelse med 539 registrerte besøkende, nesten dobbelt så mange som året før. Antallet utstillere 

var også rekordstort. Riksarkivets lokaler må sies å være hensiktsmessige for et slikt arrangement. 

Riksarkivet stilte denne lørdagen med stort ekstra-mannskap til arkivhjelp og informasjon om 

søkemetoder. 

 

Nytt av året var en serie med 30 minutters minikurs i slektsforskning ved Jan M Keus og en serie kurs 

i bruk av Arkivportalen ved personale fra Arkivverket. Begge deler ble fort fulltegnet. Wergelandsalen 

var full hele dagen med 5 svært interessante foredrag.  

Messeavisen var i år slått sammen med DISputten nr.3/2011, redigert av Liv Ofsdal og Laila 

Christiansen. De besøkende fikk derved også et innblikk i DIS-O/A andre aktiviteter. 

Det henvises for øvrig til det fyldige referatet i DISputten nr.4/2011. 

 

SLEKTSKAFÉER 

 

Det ble arrangert slektskafé siste lørdag i januar, februar, mars, september og november. Oppmøtet 

av gjester har vært varierende fra 50-60 i januar til under 10 i september. Samarbeidet med Norsk 

Slektshistorisk Forening har vært godt i forbindelse med disse aktivitetene. Vi har på slutten av året 

oppgradert vårt PC-materiell ganske betydelig, forhåpentligvis til glede for de besøkende hos 

«Slektforskerne» I Øvre Slottsgate 2B og ved bruk på slektskaféene.  

 

KROA 

Kilderegistreringsgruppen Oslo/Akershus, KROA, har i 2011 bestått av Laila Christiansen, Vidar Holum 

og Lars Nygaard, samt Liv Ofsdal som koordinator for KraFT1923 (Kristiania folketelling 1923-

prosjektet). 

Et flere år gammelt kirkebokprosjekt har i år blitt korrekturlest, dette gjelder: 



Grønland MINI 7 - fødte og døpte 1878-1888. Materialet er blitt  korrekturlest i 2010-2011, og er nå 

under oppretting. 

Asker MINI I 13 - fødte og døpte 1879-1896 og døde og begravede 1879-1896 er ferdig registrert og 

korrekturlest, og vil bli klargjort for utlegging på Digitalarkivet. 

Ullensaker MINI I 12 - inn og utflytted 1808-1815 er ferdig registrert og korrekturlest, er nå under 

oppretting. 

Ullensaker MINI I 13 - inn og utflyttede 1815-1835 er under registrering. 

Oslo Domkirke MINI 5 - fødte og døpte 1787-1806 er under registrering og korrekturlesing. 

Folketellingen for Kristiania 1923 er under kontinuerlig registrering og korrekturlesing. Status: 

Per 26.10.2011 er 37.435 av i alt 323.835 personer (11,6 %) i Kristiania og Aker 1. desember 1923 lagt 

ut i den søkbare databasen. Basen vil bli utvidet med flere hus og personer etter hvert som 

materialet blir klargjort etter registrering, korrekturlesing og annen kvalitetssikring, anslagsvis 4 

ganger i året. Utvalget av gater i det utlagte materialet er tilfeldig, og det er ikke mulig å si når 

bestemte gater eller adresser vil bli lagt ut. Materialet blir registrert, behandlet og lagt ut bunkevis. 

En bunke består av ca. 300 skannede sider/bilder og gjennomsnittlig 500 personer. Hittil er 74 av ca. 

650 "bunker" lagt ut. 

GRAVMINNEREGISTRERING 

  
DIS-Oslo/Akershus har deltatt i gravminneregistreringen. Det er stadig medlemmer som er aktive i 

dette arbeidet.  Gravstedskoordinator er Kari Talsnes.  

LOKALLAG 

DIS-ØVRE ROMERIKE 

 

DIS-Øvre Romerike har i 2011 hatt en styringsgruppe bestående av: Solveig Bergh, Laila Christiansen, 
Bodil Fagerthun (kasserer), Reidun Engh, Geir Dybvig og Vidar Holum.  
 
Aktivitet: 
Det har blitt invitert til 2 medlemsmøter i 2011,  
20. september: Ivar Sannerud om husmanns- og småbrukerslekter i Ullensaker, om hans bokprosjekt 
18. oktober: Jan Erik Horgen om bygdebøker. Begge møtene hadde ca 20-30 deltakere. 
 
Det inviteres til arbeidsmøter hver måned på Jessheim bibliotek, samt at vi har vært velkommen på 
Ullensaker Historielags møter. Frammøtet har vært varierende.  
 
DIS-Øvre Romerike var representert med egen stand på årets Slektsforskerdag. Bodil Fagerthun og 
Solveig Bergh representerte, og de hadde flere henvendelser fra interesserte.  
 
Styringsgruppa har gjennomført et møte hvor vi har diskutert muligheten for å formalisere DIS-Øvre 
Romerike, med eget valgt styre, vedtekter og årsmøte. Denne diskusjonen vil fortsette våren 2012. 
 



Økonomi: 
Inntekter kommer fra kaffesalg og salg av kirkebokavskrifter. Utgiftene har bestått i gaver til 

foredragsholdere.  Årets overskudd har vært på kr. 313,-.  Innestående bank kr. 4.852,- og 

kassebeholdning kr 545,-. 

 

DIS-NEDRE ROMERIKE 

DIS Nedre Romerike har i 2011 hatt lite aktivitet. Dette skyldes i første rekke at alle medlemmene i 

arbeidsgruppa har hatt for lite tid. Alle er såkalte ”Tordenskiolds soldater” med tillitsverv i flere 

foreninger. 

Det er avholdt 2 møter i arbeidsgruppa og ett åpent møte: 

Tirsdag 18.oktober ”Finne slekt i Amerika” v/ Torill Johnsen  

Det er etablert samarbeid med Romerike Historielag. Møtene holdes i Historielagets Hus vis a vis 

Skedsmo kirke. Det åpne møtet samlet 28 medlemmer.  

I forbindelse med Slektsforskerdagen 2011 deltok gruppa med stand. 

Det er planlagt økt aktivitet i 2012. Kassabeholdningen er pr. 31.12.2011 kr. 4167.60 

 

DIS-ASKER 

Dis-Asker ble stiftet mai 2011, med leder og nestleder fra DIS-Oslo/Akershus til stede.  

Vi har høsten 2011 avholdt 5 slektskaféer. Hver slektskafé har begynt med et foredrag eller lignende, 

den første timen. Den siste timen har vært avsatt til slektskafé og diskusjoner. Det virker som  det er 

foredraget som gjør forskjellen i antall besøkende.  Det har variert mellom 10 og 20 besøkende på 

slektskaféen i høst. 

 24. august, første slektskafé.  Harald Sørgaard-Djupvik hadde en gjennomgang av DIS 
sine web sider og hvilke muligheter som ligger der.  

 14. september presenterte Rosita Einarsen kirkegårdsregistreringen i Asker. 

 19. oktober presenterte DIS medlem Halvor Wergeland sin slektsforsking.  

 16. november var Asker og Bærum historielag på besøk og presenterte sin 
organisasjon og hva de drev med.  

 7. desember hadde Harald Sørgaard-Djupvik en gjennomgang av muligheter for 
publisering av data på web. Fordeler og risiko. Det var 17 besøkende medlemmer. 
 

Ut over dette har det ikke vært noen aktiviteter. 

Oppsummert om aktivitetene: vi kan si at dette har vært vellykket. Det har kommet medlemmer til 

hvert møte, men vi har fremdeles noe å lære på organisering etter at foredraget er ferdig.  

 



Økonomi 

Av bidrag fra DIS-O/A på kr 5000  er saldo ved årsslutt 3120,-.  Kostnader er i det vesentligste leie av 

lokaler hos Asker Bibliotek. 

SAMARBEID MED SKI SLEKTSHISTORIELAG 

Vi har hatt to fellesmøter med Ski Slektshistorielag, et på våren og et på høsten, begge i Langhuset på 

Langhus. 

Vårmøtet ble holdt 19. mai 2011 kl 19:00, over emnet: Gamle gravminner i Norge. 

Foredragsholder var Liv Marit Haakenstad som fortalte og viste bilder. 

Høstmøtet ble holdt 17. november 2011 kl 19:00, over emnet: Finnekultur/Barskogkultur. 

Foredragsholdet var: Tom O. Halvorsen fra Årnes som fortalte og gestikulerte levende uten 

hjelpemidler. 

Etter møtene var det selvsagt kaffe og hjemmebakte kaker. 

Møtene var godt besøkt, og inntrykket var at samtlige satte stor pris 

på emnene og fremføringen, for spørrelysten var stor og praten rundt kaffebordene var livlig. 

Ski Slektshistorielag håper at dette samarbeidet med DIS-Oslo/Akershus kan fortsette. 

DIS-OSLO/AKERSHUS PÅ FACEBOOK 

Høsten 2011 ble det opprettet en egen side på facebook for DIS-Oslo/Akershus med Sigbjørn 

Elvebakken som redaktør. Dette skal være et supplement til våre andre informasjonskanaler. Vi 

legger ut linker til nyheter, påminnelse om møter og linker til artikler/nettsider som kan være av 

interesse for medlemmene.  

ØVRIGE MEDLEMSTILBUD 

DIS-O/A har anskaffet en ny stasjonær pc og en ny laptop i ØS2B til bruk for medlemmene, til 

erstatning for de dårlig fungerende maskiner som stod der. Vi har også anskaffet to nye bærbare 

pc’er til bruk på kursrommene. På alle disse datamaskinene er det lagt inn de databaser vi abonnerer 

på, Ancestry/Genline og Aftenpostens Arkiv samt den database som NSF abonnerer på, ArkivDigital. I 

løpet av våren vil antall tilgjengelige databaser på disse datamaskinene bli vesentlig øket. 

ANNET  

DIS-Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i 2011. Vi leier konsulenttimer av DIS-Norge tilsvarende 10 % 

av en full stilling. Liv Ofsdal har gjort en stor innsats for DIS-O/A i denne funksjonen, både som 

redaktør av DISputten og når det gjelder den store kursaktiviteten vår.  

 

Våre møtelokaler ligger nå i Øvre Slottsgate 2B. Vi vil gjerne gi honnør til DIS-administrasjonen for det 

gode samarbeidet i 2011. 

 



Oslo 16.2.2012 

 

Carl Birger van der Hagen 

DIS-Oslo/Akershus 

Leder 

(sign) 

 


