
 

 

 

 

 

Årsmelding 2013 

Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2013 

Styrets sammensetning har etter årsmøtet 6. mars 2013 vært: 

Leder:    Carl Birger van der Hagen 

Nesteleder:   Svein L. Rasch 

Kasserer:  Dag Anders Kjærnes 

Sekretær:   Sigbjørn Elvebakken 

Styremedlem:   Lars Lund 

Styremedlem:  Anne-Grethe Paulseth (6. mars – 1. august 2013) 

Styremedlem:  Else Edvinsen Granum 

Styremedlem:   Sissel Marit Bue (fra 1. august 2013)  

Varamedlem:  Sissel Marit Bue (6. mars – 1. august 2013) 

Varamedlem:   Harald Sørgaard Djupvik 

Anne-Grethe Paulseth gikk av som styremedlem etter eget ønske midt i perioden og ble 

erstattet av Sissel Marit Bue.  

Styremøter 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2013, og styret har behandlet 153 styresaker. 

Økonomi 

Vår økonomi er god. Det vises til økonomivedleggene.  

I løpet av 2013 har vi fått på plass en husleieavtale med DIS-Norge, Slekt og Data som etter 

styrets oppfatning gir godt samsvar med vår bruk av lokalene i ØS2B.  



Antall medlemmer 

DIS-Oslo/Akershus hadde 2102 medlemmer 31. desember 2012 og 2399 medlemmer 31. 

desember 2013. Det er en økning på nesten 300 medlemmer i løpet av kalenderåret! 

Fra og med Slektsforskerdagen 26. oktober 2013 tilbød DIS-Norge, Slekt og Data gratis 

medlemskap ut året, mot at distriktslagene dekket kr. 50.- pr. nye medlem. Dette medførte en 

økt medlemstilslutning på 53 medlemmer på slutten av året.  

Aktiviteter 

Liv Ofsdal og Laila N Christiansen hadde informasjonsstand for DIS-Oslo/Akershus på 
fotoutstilling på Vålerenga 12. og 13. oktober 2013. 
 
Jan Keus deltok med foredrag om slektsforsking på Seniornett Bærum på Bekkestua Bibliotek 

24. september.  

Sigbjørn Elvebakken har representert DIS-Oslo/Akershus på følgende aktiviteter i løpet av 

kalenderåret:  

Datoer i 2013 Sted Organisasjon Kurs og brukermøter 

10. og 17. september 

og 8. oktober 

Seiersten Skole, 

Drøbak 

Frogn 

Historielag 

Nybegynnerkurs  

7. november Oslo Byarkiv Oslo Byarkiv Hvem tror vi at vi er? Fagdag 

om slektsforsking 

 

Carl Birger van der Hagen har representert DIS-Oslo/Akershus på følgende aktiviteter i løpet 

av kalenderåret:  

Datoer i 2013 Sted Organisasjon Kurs og brukermøter 

16. mars Oslo Militære 

Samfund  

Kulturvernforbundet Kulturvernkonferansen 

2013 

21. mars Stokke, Vestfold DIS-Vestfold Foredrag: DNA i 

slektsforskning 

10. og 17. september 

og 8. oktober 

Seiersten Skole, 

Drøbak 

Frogn Historielag Nybegynnerkurs  

15. oktober Historielagets Hus, 

Skedsmo 

DIS-Nedre 

Romerike 

Foredrag: DNA i 

slektsforskning 

2. september Thon hotell, 

Gardermoen 

DIS-Norge, Slekt og 

Data 

Ledersamling 



7. november Oslo Byarkiv Oslo Byarkiv Fagdag slektsforsking. 

Foredrag: «Det man 

helst ikke snakker om 

i slekten; jakten på en 

litt tvilsom  

tipptipptippoldefar». 

13. november Fornebu Braathens 

seniorklubb, Oslo 

Foredrag: 

«Slektsforskning – 

pasjon/hobby 

(aldersfenomen?) 

9.desember ØS2B DIS-O/A Velkomstmøte nye 

medlemmer 

 

Kulturminnedagen 

Lørdag 14. september arrangerte DIS-Oslo/Akershus kulturminnedagen på Egertorget. 

Tema for dagen: Finn din oldemor på Karl Johan. 

Komiteen ble ledet av Svein Rasch, sekretær var Sissel Marit Bue.  

I forbindelse med vår stand på Egertorget gikk vi til innkjøp av et paviljong-telt.  

Baker Samson var så vennlig å forsyne oss med strøm.  

Tilstede på vår stand var Carl Birger van der Hagen, Kari Talsnes, Sigbjørn Elvebakken samt 

Svein Rasch. 

Det var mange besøkende og vi fikk noen nye medlemmer – vi ser på dagen som en suksess 

og kommer også til å gjenta arrangementet i 2014. 

 

Tillitsmanns- og lederkonferanse 

Dag Anders Kjærnes, Else Edvinsen Granum, Sigbjørn Elvebakken, Svein L Rasch, Harald 

Sørgaard Djupvik og Sissel Marit Bue deltok på DIS-Norge, Slekt og Datas 

tillitsvalgtkonferanse 20.-21. april 2013. Carl Birger van der Hagen representerte distriktslaget 

på lederkonferansen 3.-4. november 2013.  

Medlemsbladet DISputten 

DISputten har kommet med 4 utgivelser i 2013. Alle ble sendt ut digitalt til våre medlemmer 

på mail, i tillegg til at de ligger til nedlasting for alle medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data 

på nettsidene til DIS-Oslo/Akershus. Liv Ofsdal har vært redaktør med bistand av Laila 

Christiansen. 



Kurs 

DIS-Oslo/Akershus har fortsatt høy kursaktivitet for medlemmene. Nytt av året har vært 

Dagskurs i Dansk slektsforsking, Introduksjonskurs til kilder i slektsforsking på internett, 

Kurs i gotisk håndskrift for nybegynnere og viderekomne og Dagskurs i MyHeritage.  

Kursnr. Kursnavn Dato Timer Deltagere Kursledere 

OA-NY-

0113 

Slektsforskning for 

nybegynnere 

15.01.13 

22.01.13 

29.01.13 

9 18 Sigbjørn Elvebakken og 

Carl Birger van der 

Hagen 

OA-BK-

GK-0113 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

09.02.13 5 16 Otto Jørgensen, Lars 

Lund og Else Granum 

OA-NY-

0213 

Slektsforsking for 

nybegynnere 

23.01.13 

28.01.13 

04.02,13 

9 16 Sigbjørn Elvebakken og 

Carl Birger van der 

Hagen 

OA-LE-

0113 

Grunnkurs i Legacy 02.03.13 4 16 Jens Kaasbøl 

OA-GO-

0113 

Gotisk håndskrift. Del 

1: Grunnkurs 

05.03.13 

19.03.13 

02.04.13 

9 17 Carl Birger van der 

Hagen 

OA-BK-

GK-0213 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

19.02.13 

21.02.13 

6 13 Otto Jørgensen, Lars 

Lund og Else Granum 

OA-DA-

0113 

Dansk slektsforsking 16.03.13 5 18 Gitte Christensen 

OA-SE-

0113 

Svensk slektsforsking 13.04.13 5 21 Anneli Andersson 

OA-BK-

GK-0313 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

24,04.13 5 12 Otto Jørgensen, Lars 

Lund og Else Granum 

OA-NY-

0313 

Introduksjonskurs 

kilder 

04.05.13 5 24 Sigbjørn Elvebakken og 

Carl Birger van der 

Hagen 

OA-LE-

0213 

Grunnkurs i Legacy 21.09.13 4 9 Jens Kaasbøl 



OA-BK-

GK-0413 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

03.10.13 5 8 Otto Jørgensen, Lars 

Lund og Else Granum 

OA-MH-

0113 

MyHeritage 05.10.13 5 16 Kjell Stensrud 

OA-OG-

0113 

Gotisk håndskrift. Del 

2. Viderekomne 

07.10.13 

14.10.13 

21.10.13 

9 17 Carl Birger van der 

Hagen 

OA-NY-

0513 

Slektsforsking for 

nybegynnere 

15.10.13 

22.10.13 

29.10.13 

9 18 Sigbjørn Elvebakken, 

Carl Birger van der 

Hagen og Lars Lund 

OA-BK-

GK-0513 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

02.11.13 5 11 Otto Jørgensen og Else 

Granum 

OA-BK-

GK-0613 

Brothers Keeper 

grunnkurs 

16.11.13 5 9 Otto Jørgensen, Lars 

Lund og Else Granum 

OA-NY-

0413 

Introduksjonskurs 

kilder 

23.11.13 5 21 Sigbjørn Elvebakken og 

Carl Birger van der 

Hagen 

 

Medlemsmøter 

Dato Tema Foredragsholder 

2. januar Amerikatur med DIS-Norge, Slekt og Norge, «Halvveis 

på tvers» 

Sigbjørn Elvebakken 

6. februar «Kilder fra arkivenes mørke gjemmer» Per Øivind Sandberg 

6. mars bokhylla.no (Nasjonalbiblioteket) Stig Bang 

3. april 
Stemmerettsjubileet 1913-.2013 og Eidsvoll 1814 

Finn din morslinje til 1913 og 1814. En utfordring til 
medlemmene i DIS-Oslo/Akershus og i DIS-Norge, Slekt 
og Data og et forslag til opplegg. 

Min morslinje til 1913 og 1814 

Foreløpige funn og utfordringer. 

Carl Birger van der Hagen og 

Cornelia Polmar (født van der 

Hagen) 



 

5. juni "En fødsel i dølgsmål i 1836" Hans Petter Schjønsby 

4. 

september 

Lov og rett på internett for slektsforskere  Tone Moseid (DIS-Vestfold) 

2. oktober Muligheter i Statens Kartverk for slektsforskere: 
Nye kart og gamle kart.  
 

Ellen Gilhuus og Sidsel Kvarteig 

(Statens Kartverk) 

6. 

november 

«En stemme i kildene. Valgmateriell som historisk 

kilde»  

Johanne Bergkvist og Unn 

Hovdhaugen (Oslo Byarkiv) 

4. 

desember 

«Sjøfartens kvinner»  Eilert Munch Lund 

 

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

kaffe/te og kaker i Kantinen, Riksarkivet. 

Medlemsutflukt  

Lørdag 1. juni arrangerte DIS-Oslo/Akershus sommertur til Heggedalsdagen i Asker. Terje 

Martinsen, leder av Heggedal og Omegn Historielag, tok med noen få oppmøtte medlemmer 

på eksklusiv omvisning på Heggedal Hovedgård.  

Slektsforskerdagen 

Slektsforskerdagen 2013 ble arrangert i samarbeid med Riksarkivet og Oslo Byarkiv 

Komiteen bestod av leder Svein Rasch, sekretær Else Edvinsen Granum samt Mai Britt 

Ringdal. Fra Riksarkivet deltok Kari Bøe og Bente Hartvigsen. 

 Årets tema var Urbefolkning og minoriteter i Norge.  

Det var 6 foredragsholdere: 

Knut Kjellstadli,   Slekt skal følge slekters gang? 

 

Helene Uri,   Rydder ut: en forfatter prøver seg som slektsforsker 

  

Espen Søbye,   Statistikk som kilde til kunnskap om den jødiske 

minoriteten i Oslo. 

 

Johanne Bergkvist  

og Kai-Samuel Vigardt: I rom- og romanifolkets forspor. 

 

Ivar Dervo,   Kvenene en nasjonal minoritet i Norge 

 



Jan Myhrvold  Finsk innvandring til Østlandet på 1600-tallet. 

 

I tillegg til våre egne stands var det 25 eksterne utstillere fra nasjonale og lokale institusjoner 

og bibliotek, organisasjoner og foreninger, lokallag, brukergrupper, kommersielle aktører og 

danske og svenske søsterforeninger. 

Det ble avholdt to minikurs i slektsforskning samt to minikurs i Arkivportalen. 

Lesesalen var åpen for publikum, og det var mulig å bestille arkivalier fra magasinene. 

Totalt var det 320 besøkende.  

I tillegg til styret i DIS-O/A var det 25 av våre medlemmer som hjalp til og gjorde en flott 

jobb. 

Alle positive tilbakemeldinger viser at årets slektsforskerdag var meget vellykket. 

 

Slektskaféer 

Det ble arrangert slektskafé siste lørdag i januar, februar, april, mai, august, september og 

november 2013. Samarbeidet med Norsk Slektshistorisk Forening har vært godt i forbindelse 

med disse aktivitetene. 

Slektshjelp torsdag på Byarkivet 

DIS-Oslo/Akershus inngikk i desember 2013 et nytt samarbeid med Oslo Byarkiv. Hver 

torsdag Byarkivet har åpent mellom klokka 15.00 og 18.00, vil vi ha erfarne slektsforskere til 

stede som kan bidra med søkehjelp på internett for gjester på Byarkivet. Så langt har vi vært 

til stede 5., 12. og 19. desember i 2013. Behovet for hjelp har til tider vært stort, slik at vi 

måttet sette begrensing på hvor lenge vi kunne hjelpe hver enkelt.  

O/A-stua 

DIS-Oslo/Akershus fikk i 2013 eget permanent kontor i Øvre Slottsgate 2B i 4. etasje. Dette 

ble feiret med en enkel markering på slektskaféen i mai. Her er det mulighet for medlemmene 

å bruke foreningens PCer med programmer og følgende databaser: ArkivDigital, Ancestry, 

Aftenpostens arkiv, SvAr, Trondheimsdatabasen, EmiWeb, skiftedatabaser fra DIS-Salten 

(Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen), militære ruller fra DIS-Vestfold samt 

Sveriges dødbok  1901-2006 og Svenska Ättartal 1885-1908. Det er laget brukermanualer for 

de fleste programmene, og kontoret vil være åpent for bruk av medlemmer i kontortiden til 

DIS-Norge, Slekt og Data og på slektskaféene.  

 



 

Lokallag 

DIS-Øvre Romerike 

Lokallaget har ikke hatt noen kjent aktivitet i 2013.  

DIS-Nedre Romerike 

Lokallaget har hatt ett møte i 2013:  

Carl Birger van der Hagen snakket om «DNA i slektsforsking som praktisk hjelpemiddel og 

til sporing av etnisk opprinnelse» 15. oktober 2013. 

DIS-Asker 

DIS-Asker har hatt dette styret etter årsmøtet i mars 2013:  

Harald Sørgaard Djupvik (leder) 

Mona Kristiansen (kasserer) 

Terje Nordenstam (sekretær) 

Rosita Einarsen (styremedlem) 

Årsmøtet ble avholdt 20. mars 2013.  

Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter og 7 slektskaféer med følgende temaer:  

23. januar Slektskafé 

20. mars «Hva har stått om Hvalstad i Aftenposten de siste 100 årene» v Harald 

Sørgaard Djupvik 

24. april «Hvordan lage en slektsbok» v Odd Håkon Tjade 

22. mai «Slektsforsking, nettstudie ved Høgskulen i Volda» v Inger Raaschou 

25. 

september 

«Eidsvollsmennprosjektet», en oppdatering v Harald Sørgaard Djupvik 

23. oktober «Hvordan var det å vokse opp i Vollen» v Morten Gisle Johnsen 

27. 

november 

Kurs i gotisk skrift v Harald Sørgaard Djupvik 

11. desember «Presentasjon av slekten Løvenskjold» v Terje Nordenstam 

 



Lokallaget får sin støtte fra DIS-Oslo/Akershus. De har utgifter til leie av lokaler i Asker 

Kultursenter og abonnement på ancestry.com,  

DIS-Follo 

DIS-Follo har et lite «styre» på fire personer, men vi har stor aktivitet.  

Med unntak av sommermånedene og desember møtes vi hver torsdag på Vestby bibliotek fra 

kl. 17:00 – 19:00.  

Antall gjester varierer veldig, på det meste er det 10-12 besøkende og andre ganger 0. 

Vi har hjulpet mange med å løse noen «gåter» og med å finne sine aner. 

Bibliotekaren på Vestby bibliotek sørget også for foredragsholder 31. januar 2013. Biblioteket 

dekket alle utgiftene. 

Lørdag 1. juni var vi til stede på Vestby Prestegård (bygdedagene) med en liten stand. 

Samarbeid med Ski Slektshistorielag 

Som tidligere år har vi hatt fellesmøter med Ski Slektshistorielag. I 2013 hadde vi ett møte på 

våren i lokalene til Langhuset, Langhus.  

Møtet ble holdt torsdag 23. mai 2013 kl 19:00 over emnet – Lov og rett på internett 

Foredragsholder var Tone Moseid fra DiS-Vestfold. 

Brukergrupper 

Brothers Keeper 

I løpet av 2013 har brukergruppen hatt møter 2. tirsdag i hver måned. Det har vært gjevt 

fremmøte og mange tema har vært behandlet. På møtene er det blitt orientert om nyheter i 

Brother’s Keeper. Videre har det vært en god del orientering om spesielle tema som de 

tilstedeværende ønsker tatt opp. I tillegg 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 tilbakeføres produsenten. 

Kursaktiviteten gjenspeiles i tabellen under punktet Kurs. Teamet har avholdt et spesialkurs 

over to dager for en gruppe utenfor DIS. 

På 10 møtekvelder som brukergruppen har hatt har det møtt opp 100 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 2014. 

Deltaker på kursene inviteres alltid om å komme tilbake til brukerkveldene hvis det er emner 

den ønsker å få ytterligere hjelp om. De anbefales også medlemskap i DIS. 

BK-gruppen var også representert på Slektsforskerdagen 2013 i Oslo og Stavanger. 



I tillegg er gruppen også representert vanligvis også til stede på DIS-OA sin slektscafé som 

holdes siste lørdag i hver måned 

 

BK-gruppen og den aktivitet har vært gjennomført ved hjelp av  

Otto Jørgensen, Else Granum, Eivind Urkedal, Lats Lund og Arild Talm 
 

Legacy 

Legacy brukergruppe har hatt 8 møter i 2013. De fleste har handlet om funksjoner i 

programmet, som registering av kilder, slektstrær, bokrapporter, utveksling av data og 

kalenderrapport. Noen møter har hatt et annet hovedtema som slekt i Sverige, Amerika og 

skriving av historier med diskusjon av hvordan slike opplysninger behandles i Legacy. Det 

har møtt ca 15 personer hver gang. 

 

To en-dags begynnerkurs har vært holdt. 

Reunion 

Brukergruppen for Reunion har møte den andre torsdagen i hver måned, med unntak av juli 

og august. Vi holder til i møtelokalene til DIS-Norge, og møter der kl 18:00. 

 

Fremmøtet er ganske stabilt, 8-14 personer hver gang, og på det første møtet i september la vi 

en plan for hvilke tema vi ønsker å behandle påfølgende år. I 2013 har vi blant annet vært 

gjennom disse temaene: 

- Eksterne kilder: Dødsfalllister, Aftenposten o.l. 

- Tavler/Charts 

- Rapporter 

- Web 

- Utenlandske kilder (Sverige, USA) 

- Nybegynnerhjelp. (Etter slektsforskerdagen 25.10?) 

- Bruk av kart og steder i Reunion. Husk å se etter oppdateringer/oppdatere litt før møte. 

- Bildebehandling på Mac (Preview er bedre nå, men også andre ting) 

- Bokmerker og Cliboard i Reunion 

- Søking i Reunion (Find, Results og Flag) 

- Import og splitt av Reunionfiler 

- Utenlandske kilder (Sverige, USA …) Hvem: Jan Braathen? (Som ikke dukket opp 

sist han skulle ha det) 

- Navneloven 

- Mulighetene ved kilderegistrering i Reunion. 

- Rette opp datafeil. (vask av data i Reunion og i eksterne verktøy 

 

Siden dette er det eneste brukerforumet som bruker Mac, blir det til at vi også tar opp andre 

spørsmål som er knyttet til slektsforskning og eventuelt bruk av Mac:  

 DIS chat 

 Slektsforum,  



 Navnebruk 

 Evernote 

 Dropbox 

 Skitch etc. 

 

Brukerforumet har vært ledet av Heidi S. Fjeldvig, mail: heidi.sitara@fjeldvig.no 
 

TMG har hatt to brukermøter. 

 

DIS-OSLO/AKERSHUS PÅ FACEBOOK  

Facebooksiden til DIS-Oslo/Akershus har 247 følgere pr 31.12.2013. Den er 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.  

  

ANNET  

DIS-Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i 2012. Vi leier konsulenttimer av DIS-Norge 

tilsvarende 20 % 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 i Øvre Slottsgate 2B. Vi vil gjerne gi honnør til DIS-administrasjonen 

for det gode samarbeidet i 2013.  

 

Oslo  

  

Carl Birger van der Hagen  

(sign)  

 

mailto:heidi.sitara@fjeldvig.no

