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Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2016 
Styrets sammensetning har etter årsmøtet 2. mars 2016 vært:  
Leder: Sigbjørn Elvebakken 
Nesteleder: Else Edvinsen Granum 
Kasserer: Dag Anders Kjærnes  
Sekretær: Helén Tangen 
Styremedlem: Lars Lund   
Styremedlem: Sissel Marit Bue 
Styremedlem: Carl Birger van der Hagen 
Varamedlem: Ida Christiane Hunsbedt  
Varamedlem: Svein L. Rasch 
 

Styremøter  
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2016, og styret har behandlet 153 styresaker.  

 

Økonomi  
Økonomien i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært god i 2016.  

Vi har mottatt kr. 105.- per medlem i støtte fra hovedorganisasjonen, Slekt og Data.  

 

Medlemsutvikling  
DIS-Oslo/Akershus hadde 2 525 medlemmer 1. januar 2016 og 2 566 medlemmer 31. desember 

2016.  

Fra og med Slektsforskerdagen 29. oktober 2016 tilbød Slekt og Data gratis medlemskap ut året mot 

at nye medlemmer tegnet seg for 2017. Dette medførte en økt medlemstilslutning på 74 medlemmer 

på slutten av året.  

 

Aktiviteter  
Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus har vært representert med mange deltakere både på 

Kulturvernkonferansen 12. mars og fagdag/lansering av Tobias 17. november.  

Tirsdag 20. september deltok Else Edvinsen Granum og Helén Tangen på Seniorsurf-dagen på Furuset 

bibliotek og aktivitetshus. Else fortalte de oppmøtte om hvordan man kommer i gang med 

slektsforskning. 
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Vi har deltatt på felles møter med Enebakk historielag 12. oktober og historielagene i Høland, 

Aurskog og Setskog 31. oktober. Begge disse møtene var for å presentere vår virksomhet og 

kartlegge eventuelle muligheter for samarbeid.  

Styret var også representert på Den store digitaliseringsdagen på Riksarkivet med fire av våre 

styremedlemmer den 9. juni. 

Carl Birger van der Hagen representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på følgende 

arrangementer: 

Dato Sted Emne 

12., 19., og 26. januar og 2. 
februar 

Ullern seniorsenter Slektsforskerkurs I 

12., 14., 19., og 21. april Ullern seniorsenter Slektsforskerkurs II 

25. mai Universitetet i Oslo Y-DNA i slektsforskning 

12., 19. og 26.september og 
3., 10. og17. oktober 

Ringhøyden seniorsenter Slektsforskerkurs 

13., 20. og 27. september og 
4. oktober 

Ullern seniorsenter Slektsforskerkurs III 

29. oktober Slektsforskerdagen- foredrag mtDNA 

8., 22. og 29. november og 
6. desember  

Ullern seniorsenter Slektsforskerkurs IIII 

24. november Bekkelaget slektshistorie gruppe DNA i slektsforskning 

 

Sigbjørn Elvebakken representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på følgende arrangementer:  

Dato Sted Emne 

18. januar Ski bibliotek Introduksjon til  
slektsforskning 

21. januar Sandvika bibliotek Introduksjon til  
slektsforskning 

10. mars Folloarkivet Orientering om DIS-
Oslo/Akershus 

3. mai  Slekt og Data Nedre Romerike Presentasjon av ny leder 

13. september Slekt og Data Nedre 

Romerike 

Digitalarkivet og 

distraksjoner 

5. november Slekt og Data Tromsø Åpne kilder til emigrasjon 

29. november Plan- og bygningsetaten, 

Oslo kommune 

Panteregistre og -bøker 

 

Kulturminnedagene 
Lørdag 10. september arrangerte Slekt og Data Oslo og Akershus kulturminnedagen på Egertorget.  

Tema for dagen: Finn din oldemor på Karl Johan  

Komiteen ble ledet av Svein Rasch, sekretær var Helén Tangen. Baker Samson var så vennlig å 

forsyne oss med strøm.  
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Tilstede på vår stand var Kari Talsnes, Sigbjørn Elvebakken, Helén Tangen, Else Edvinsen Granum, 

Toril Søberg og Svein Rasch. 

 

Slektsforskerdag Nasjonalbiblioteket 
Nasjonalbiblioteket samarbeidet med Slekt og Data Oslo/Akershus og Lokalhistorisk Institutt om en 

egen slektsforskerdag på Nasjonalbiblioteket «Historia om deg» lørdag 12. november.  

Sissel Marit Bue, Helén Tangen, Dag Anders Kjærnes og Sigbjørn Elvebakken bemannet vår stand. 

Sigbjørn Elvebakken holdt foredrag «Introduksjon til slektsforskning».  

 

Knut Kjelstadli holdt foredrag om sine besteforeldre. Salen var fylt til aller siste sitteplass. 

Landsmøte 
DIS-Oslo/Akershus stilte med en rekordstor flokk på 14 delegater på landsmøtet i Bergen helga 23.-

24. april som ble historisk for organisasjonen som skiftet navn til Slekt og Data.  

Følgende deltok fra oss: Sigbjørn Elvebakken, Dag Anders Kjærnes, Else Edvinsen Granum, Helén 

Tangen, Sissel Marit Bue, Svein Rasch og Carl Birger van der Hagen, Thorun Merete Huuse, Harald 

Jørstad, Harald Sørgaard Djupvik, Kari Talsnes, Else M Skarheim, Jan Edner og Otto Jørgensen 
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Slekt og Data Oslo/Akershus i røde skjorter på landsmøtet i Bergen i 2016. 

 

Carl Birger van der Hagen fikk DIS-bjørn for sin innsats som styreleder i DIS-Oslo/Akershus og 

arbeid med å promotere slektsforskning med DNA.  
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Ledersamling 
Sigbjørn Elvebakken representerte Slekt og Data Oslo/Akershus på ledersamlingen 15.-16. 

oktober.  

 

Webseminar Slekt og Data 
Slekt og Data Oslo/Akershus påtok seg å arrangere webseminar på Gardermoen 24.-25. september.  

Sissel Marit Bue og Sigbjørn Elvebakken sto for det praktiske arrangementet sammen med 

generalsekretæren Anne Schiøtz.  

 

Medlemsbladet Disputten 
Vårt medlemsblad som endret navn fra DISputten til Disputten etter landsmøtet i april, kom ut med 

fire nummer i 2016, to før og to etter sommerferien. Alle ble sendt ut på e-post til medlemmer i 

Oslo/Akershus, i tillegg til at de ligger til nedlasting som .pdf og flippingbook for alle medlemmer av 

Slekt og Data, på nettsidene til Slekt og Data Oslo/Akershus. Liv Ofsdal har vært redaktør og setter av 

alle utgaver. 

 

 

Kurs 

Kursvirksomheten for medlemmer har hatt med totalt 162 antall deltagere fordelt på 12 ulike kurs. I 

tillegg kommer de mange kurs på lokalplan og i andre ulike sammenhenger. 

Kursnummer Kursnavn Kursdatoer Sted Antall 

deltagere 

OA-BK-0116 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

16. januar Øvre Slottsgate 2B 12 

OA.-GO-0116 Lesing av gotisk 
håndskrift 

25. januar, 1., 8 og 
15. februar 

Øvre Slottsgate 2B 20 

OA-NY-0116 Lær mer om slekts-
forskning, nybegynner 

26. januar, 2., 16. og 
23. februar 

Øvre Slottsgate 2B 20 
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OA-BK-0216 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

13. februar Hospitalet, Niels 
Carlsens gate 20, 
Drøbak 

12 

OA-BK-0316 Brother’s Keeper, 
viderekomne 

20. februar Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-BK-0416 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

12. mars Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-BK-0516 Brother’s Keeper, 
viderekomne 

7. mai Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-BK-0616 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

17. september Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-NY-0216 Lær mer om 
slektsforskning, del 2 

6., 20. og 27. 
september og 4. 
oktober 

Øvre Slottsgate 2B 20 

OA-GO-0216 Lesing av gotisk 
håndskrift, del 2 

6., 12., 20. og 25. 
oktober 

Øvre Slottsgate 2B 11 

OA-BK-0716 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

15. oktober Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-BK-0816 Brother’s Keeper, 
grunnkurs 

12. november Øvre Slottsgate 2B 12 

OA-BK-0916 Brother’s Keeper, 
viderekomne 

10. desember Øvre Slottsgate 2B 9 

 

Medlemsmøter 
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Dato Tema Foredragsholder 

13. januar Føderåd – pensjon eller sosial 
forsikring? 

Lars Løberg 

3. februar Nordmenn i Australia og norske 
utposter i fjerne verdensdeler, 
pluss litt om slektsforsking og 
arkivjakt i Australia og andre 
steder 

Fredrik Larsen Lund 

2. mars Arveskifter – en rik kilde til 
slektsforhold og levevilkår 

Kari Thingvold 

6. april Grøtstrid og skjørbuk. Man 
kranglet om hva som var sunt i 
gamle dager også! 

Kaare R Norum 

11. mai Nytt fra Digitalarkivet Kristian Hunskaar 

7. september Vita veritas, skriv din 
livshistorie 

Anette Holt Bratsberg 

5. oktober www.lokalhistoriewiki.no Chris Nyborg 

2. november Fattigprotokollen Tor Gervin 

7. desember De Castbergske barnelover Knut Storberget 

 

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

servert kaffe/te og hjemmebakte kaker i kantinen samme sted.  

Vi takker Riksarkivet og kantinen for velvilje med leie av lokaler til medlemsmøtene. 

 

Medlemsutflukt 
Sommerturen gikk til Migrasjonsmuseet på Ottestad lørdag 4. juni.  

 

 

41 medlemmer deltok på utflukten i vakkert forsommervær. Museumsdirektøren Knut Djupedal 

fortalte oss først om kildene som er tilgjengelig i museets arkiver, før han guidet oss i museets 

utendørssamlinger.  

«Håndkjerrepionerer» 

av billedhuggeren Torleif S. 

Knaphus (1881-1965 

http://www.lokalhistoriewiki.no/
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Slektsforskerdagen 
Årets slektsforskerdag ble arrangert i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv. 

Temaet var «Kilder til kvinnenes historie».  

Komiteen for SFD 2015 har bestått av Svein L. Rasch (leder), Toril Søberg og Else Edvinsen Granum fra 

Slekt og Data Oslo/Akershus. I tillegg Kari Bøe fra Riksarkivet, Bente Hartviksen fra Statsarkivet i Oslo 

og Unn Hovdhaugen fra Oslo byarkiv.  

Komiteen har hatt 5 møter i Riksarkivets lokaler og samarbeidet med arkivene har fungert meget bra. 
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Årets foredrag: 

Carl Birger van der Hagen: Morslinjer i slektsforskningen. Hvordan kan DNA være et hjelpemiddel? 

 

Ingebjørg Eidhammer: «Kvinner i bedriftsarkivene»  

Norsk Teknisk Museum har flere bedriftsarkiv etter fabrikkene langs Akerselva. Hvilke kilder gir 

informasjon om kvinners arbeidsdag, og kan bedriftsarkivene også være en kilde til mer personlig 

informasjon? 

 

Jolanta Akre: Hvem var barnets far? Arkiver med informasjon om farskap. 



13 
 

Det var full sal til alle foredragene. Minikurs i slektsforskning ved Terje Pettersen-Dahl ble også i år 

holdt i Wergelandsalen. Her var også salen full. 

Søkehjelp: Denne hjelpen ble besørget av medlemmer fra Slekt og Data Oslo/Akershus. Vi hadde 

flere hjelpere enn vi hadde plass til. Også i år hadde vi «dørvakt» som passet på klokken og køen. 

Annonsering: Vi fikk tegnet kun to annonser til Disputten. 

Markedsføring: Annonse i Aftenposten, denne var stor og meget bra plassert. 

Plakater som medlemmene ble bedt om å sette opp i sitt nærmiljø. Det ble også delt ut plakater til 

bibliotek i Oslo og Akershus, samt til eldresentre.   

Helen Nicholson fra Riksarkivet sørget for at NTB laget en liten sak om Slektsforskerdagen og sendte 

denne ut til lokalavisene. Hun sørget også for at vi kom med i Aftenpostens 10 tips for helgen, både 

på papir og nett. 

Facebook: Både Slekt og Data Oslo/Akershus, Oslo byarkiv og Riksarkivet promoterte arrangementet.   

Gjennomføring: Antall besøkende var 404. Det var 23 utstillere som til sammen stilte med ca. 70 

personer. I tillegg kommer alle frivillige fra Riksarkivet og Slekt og Data Oslo/Akershus. Det ble solgt 

bøker for kr. 2 980,00. 

Riksarkivets ansatte hadde i forkant av dagen sørget for å trykke opp gjestelapper og sette fram bord 

og stoler, og Else Edvinsen Granum hadde sørget for å lage nye bordkort/plakater med utstilleres 

navn. Dette var nødvendig for å få rett logo på plakatene. 

Kvelden før stilte ansatte fra Riksarkivet og medlemmer fra Slekt og Data opp og fikk alt på plass, så 

som plassering av bord og stoler, henge opp plakater etc. Noen av utstillerne møtte også opp for å få 

sine ting på plass. 

 

Det var 31 medlemmer som stilte opp for å hjelpe til på dagen, alle utstyrt med røde t-skjorter og 

navneskilt. 

Når det gjelder skranketjenesten i 3. etasje er erfaringen fra tidligere år at det til tider er stor pågang. 

I år var bemanningen utvidet ved at 2-3 personer fra Slekt og Data var behjelpelig i forbindelse med 

spørsmål om slektsforskning og det var veiledere ved de stasjonære PC’er, noe som fungerte bra. 

 

Blomster og gaver: Det ble innkjøpt blomsterbuketter til foredragsholderne. Alle utstillere fikk én 

rose hver som hilsen fra Slekt og Data Oslo/Akershus. 

Det ble innkjøpt ”flytende” gavekort til medhjelperne fra Slekt og Data Oslo/Akershus.  

OPPSUMMERING: Dagen var vellykket, ingen negative tilbakemeldinger fra utstillerne. Alle 

medhjelperne fra Slekt og Data Oslo/Akershus gjorde en fantastisk jobb.  

Kantinen var også åpen og der ble det solgt varm mat. Det var nok forventet et større salg i kantinen, 

men på forespørsel var svaret at det «gikk opp i opp». Det hadde vært en del spørsmål etter pølser, 

så kantinen var innstilt på å servere pølser ved en senere anledning. 
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Slektskaféer 
Det ble arrangert slektskafé siste lørdag i januar, februar, april, mai, august, september og november. 

Samarbeidet med Norsk Slektshistorisk Forening har vært godt i forbindelse med disse aktivitetene. 

 

Slektshjelpstorsdag på Byarkivet 
Slekt og Data Oslo/Akershus fortsatte samarbeidet med Oslo Byarkiv i 2016. I tidsrommene fra 7. 

januar og til 26. mai, og fra 1. september og til 24. november hadde vi erfarne slektsforskere til stede 

på lesesalen på torsdager klokka 12.00-18.00, som kunne bidra med søkehjelp på internett for gjester 

på Byarkivet. Behovet for hjelp har til tider vært stort, slik at vi måtte sette begrensing på hvor lenge 

vi kunne hjelpe hver enkelt.  

26. mai og 24. november arrangerte Oslo Byarkiv fire timers kurs i Slektsforsking i Oslo. Sigbjørn 

Elvebakken foreleste begge dagene om kilder på disse kursene som var svært populære også blant 

våre medlemmer. 

 

Slektshjelp og veiledning på Oslo byarkiv. 

 

O/A-stua 
Vi har fortsatt med tilbudet om å bruke våre PC’er og databaser: ArkivDigital, ancestry.com, 

Aftenpostens arkiv, SVAR, Digitala forskarsalen, Trondheimsbasen, EmiWeb, MyHeritage, 

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

DIS-Vestfold samt Sveriges Dödbok 1901-2006 og Svenska Ättartal 1885-1908. Tilbudet har i tillegg 

blitt utvida med flere svenske folketellinger (1970, 1980 og 1990), Dödboken 1901- 2013 og 

Rotemannen 2 (Rotemansarkivet).  

Kontoret er fortsatt åpent for bruk av medlemmer i kontortiden til Slekt og Data og på slektskaféene. 

Liv Ofsdal eller et styremedlem har vært til stede på mandager for å tilby veiledning i bruk av 

databasene.  
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Introduksjonsmøter for nye medlemmer 
Vi har holdt to velkomstmøter for nye medlemmer, 25. april og 28. november. Det var nye 

medlemmer siste halvår som ble invitert begge gangene. Omtrent 10-20 personer møtte opp 

hver gang. 

 

Lokallag og -grupper 

Slekt og Data Asker 

 

Asker Slekt og Data har samarbeidet med Asker bibliotek og arrangert felles slektskaféer gjennom 

hele året.  Slektskaféene har blitt gjennomført i bibliotekets lokaler i Asker kulturhus, og biblioteket 

har stilt med kaffe og kjeks.  Slektskaféene har blitt annonsert på bibliotekets hjemmeside, noe som 

har betydd at det har kommet både medlemmer og ikke-medlemmer på disse møtene.  Fremmøtet 

har variert endel, men har normalt ligget på 8-15 stykker.  En del av disse har vært gjengangere; og 

møtene har alltid blitt ledet av en fra styret. 

I tillegg har det blitt avholdt egne slektskafé-møter før og etter disse sekvensene – et annet sted i 

kulturhuset, men siden fremmøte har vært så lavt på disse vil vi i fremtiden avvikle i disse. 

Slektskaféer sammen med Asker bibliotek:    

Onsdag 17. februar kl. 18.00-20.00.  Innleder: Harald Sørgaard Djupvik "Hvordan komme i 

gang med slektsforskningen sin del I" 

Onsdag 9.  mars kl. 18.00-20.00       Innleder: Harald Sørgaard Djupvik "Hvordan komme i 

gang med slektsforskningen sin del II" 

Onsdag 30. mars kl. 18.00-20.00       Innleder: Rosita Einarsen "Hvordan søke i bokhylla.no?" 

Onsdag 20. april kl. 18.00-20.00     Innleder: Mona Kristiansen "Søking i Budstikkas avisarkiv" 

Onsdag 28.september kl. 18.00-20.00.  Innleder: Harald Sørgaard Djupvik "Gjennomgang av 

Slekt og Data sine hjemmesider" 

Onsdag 12. oktober kl. 18.00-20.00       Innleder: Harald Sørgaard Djupvik "Problemstillinger 

knyttet til å registrere kvinner i slektsforskning" 

Onsdag 26. oktober kl. 18.00-20.00       Innleder: Rosita Einarsen "Hvordan søke i 

bokhylla.no?" 

Onsdag 9. november kl. 18.00-20.00     Innleder: Mona Kristiansen "Søking i Budstikkas 

avisarkiv" 
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Egne slektskaféer: 

Onsdag 25.mai kl. 18.00-20.00  Åpen kafé uten spesielt tema. 

Onsdag 24.august kl. 18.00-20.00  (ble avlyst da ingen dukket opp).    

Onsdag 23. november kl. 18.00-20.00       Innleder: Harald Sørgaard Djupvik "Hvilke 

slektsprogrammer er best å bruke?»" 

Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik 

 

Slekt og Data Nedre Romerike 

 

 

Slekt og Data Nedre Romerike ble restartet i 2015. Ca ti år tilbake ble det valgt et interimstyre som 

det fortsatt er igjen tre stykker av, leder Harald Jørstad, sekretær Gro Langeland og kasserer Ragnhild 

Dæhli. I mars 2016 ble disse supplert med Jan Lunde og Svein H. Knutsen. Styremedlem Sissel Marit 

Bue fra Slekt og Data Oslo / Akershus har bistått gruppa. 

Onsdag 6.januar 2016 klokka 14:00 - 16:00. Arbeids-/planleggingsmøte. 

Tirsdag 19. januar 2016 klokka 12:00 – 15:00. Åpent møte på Vestvollen, Skedsmo i 

samarbeid med Romerike historielag. Styremedlem Sissel Marit Bue fra Slekt og Data Oslo / 

Akershus foredro om «Skifter». 

Tirsdag 1. mars 2016 klokka 12:30 – 14:30. Arbeids-/planleggingsmøte. 

Tirsdag 15. mars 2016 klokka 19:00 – 22:00. Åpent møte på Vestvollen, Skedsmo i samarbeid 

med Romerike historielag. Det var invitert til møte "Fra harde fakta til gode historier. Om 

beskrivelser av livsløp og menneskeskjebner i slektsbøker". Knut Bryn fra Slekt og Data skulle 

foredra. Dessverre måtte Knut Bryn melde sykdomsforfall. Det hadde møtt opp 39 personer. 

Deltakerantallet sank etter hvert i møtet. Kaffespleis NOK 20,- på møtet. 

Tirsdag 15. april 2016 klokka 12:00 – 14:00. Arbeids-/planleggingsmøte. 

Tirsdag 3. mai 2016 klokka 19:00 – 22:00. Åpent møte på Vestvollen, Skedsmo i samarbeid 

med Romerike historielag. Det var invitert til møte "Fra harde fakta til gode historier. Om 

beskrivelser av livsløp og menneskeskjebner i slektsbøker". Knut Bryn fra Slekt og Data skulle 

foredra. Dette var tema som ble utsatt fra mars. 

Tirsdag 30. august 2016 klokka 12:15 – 15:15. Arbeids-/planleggingsmøte. 
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Romerike Historielag gjennomfører aktiviteter hele uke 37/2016 i forbindelse med 

Kulturminnedagen. Slekt og Data Nedre Romerike har sagt seg villig til å være med på Åpen dag 

tirsdag den 13.september 2016. Klokka 19:00 – 21:00. Åpent møte på Vestvollen, Skedsmo i 

samarbeid med Romerike historielag. Distriktslagsleder Sigbjørn Elvebakken fra Slekt og Data Oslo / 

Akershus foredro om «Digitalarkivet». 

Tirsdag 15.november 2016 klokka 12:00 – 15:00. Åpent møte på Vestvollen, Skedsmo i samarbeid 

med Romerike historielag. Da var der representanter fra slektsprogrammene Brothers Keeper, 

Legacy og Reunion som presenterte programmene. Disse programmene har tilbud om 

brukergrupper, grunnkurs og videregående kurs i Slekt og Data Oslo /Akershus. 

Skrevet av Sissel Marit Bue 

 

Slekt og Data Øvre Romerike 

 

Slekt og Data Øvre Romerike holder sine møter på Jessheim bibliotek, Ullensaker kulturhus. De 

møtes første og tredje tirsdag i måneden klokka 18.00. Møtene blir annonsert på deres facebookside. 

 

Slekt og Data Follo 

 

Aktiviteten i Slekt og Data Follo har også i 2016 vært stor. Hver torsdag (ikke juli og august) møtes vi 

på Vestby bibliotek og hjelper hverandre med å løse slektsgåter, hjelper de som ønsker å komme i 

gang med slektsforskning eller de som «står fast». I løpet av året har vi hatt flere «nybegynnere» på 

besøk, og noen av disse har etter hvert blitt «fast inventar». 

I 2016 hadde vi totalt 6-8 personer innom på torsdagskveldene. 

Torsdag 4. februar hadde vi besøk av en representant for Nasjonalbiblioteket som informerte om 

deres nettside og hva vi kan finne der. I forbindelse med vår 5-årsdag arrangerte vi slektskafé på 

biblioteket lørdag 2. april og vi deltok med en stand på Vestby prestegård i forbindelse med 

bygdedagen 28. mai 2016. 

Slekt og Data Follo deltok på Slektsforskerdagen med en stand i tillegg til at flere av våre faste 

medlemmer fra Follo hjalp til med søk og andre steder det var nødvendig. Totalt 7 fra Slekt og Data 

Follo hjalp til på Slektsforskerdagen 2016 

Vi hadde besøk av ordføreren i Vestby i forbindelse med at Slekt og Data Norge hadde arrangert en 

tur til USA, som blant annet gikk innom Westby i Wisconsin. Et av våre medlemmer fra Vestby var 
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med på turen og hun hadde med seg en hilsen fra Vestby til Westby. Hun fikk med en hilsen tilbake 

som ble overrakt ordfører Tom Anders Ludvigsen. 

Skrevet av Else Edvinsen Granum 

   
En vanlig torsdagskveld på Vestby bibliotek Ordfører i Vestby, Tom Anders Ludvigsen, og Nina 

Magnussen som var med på USA-turen og hadde 

med en hilsen til Vestby fra Westby 

 

Samarbeid med Ski slektshistorielag 

Vi kjenner ikke til noen aktivitet i Ski slektshistorielag i 2016. 

 

Samarbeid med Frogn historielag 

 

Slektsforum i Frogn bibliotek fortsatte i 2016, med faste møter den fjerde onsdagen i januar til 

mai og august til november med Else Edvinsen Granum og Sigbjørn Elvebakken til stede. I 

tillegg har det vært selvdrevne treff andre onsdagen i de samme månedene og et grunnkurs i 

slektsforskning i Drøbak. Følgende tema har ellers blitt tatt opp: 

Dato Tema Foredragsholdere 

27. januar Endring søkemotor Digitalarkivet, Australia og 

Sverige 

Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

24. februar Tilbud på Oslo byarkiv, Finn kilde på 

Digitalarkivet og www.seeiendom.no)  

Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

27. april Generelt om søk, aktiviteter framover Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

25. mai Digitalarkivet og høstens program Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

24. august  Else Edvinsen Granum 

28. 

september 

Søk og prat om kilder på Riksarkivet, 

Statsarkivene, Folloarkivet og Oslo byarkiv 

Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

http://www.seeiendom.no/
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26. oktober Søk i Digitalarkivet, 1923-tellinga, 

Aftenposten og Gravminner. Aktiviteter 

framover 

Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

23. 

november 

Oppsummering Anton Thorersen Else Edvinsen Granum og 

Sigbjørn Elvebakken 

 

Plan- og bygningsetatens slektsforskere 

Plan- og bygningsetatens slektsforskere (PBEs slektsforskere) har holdt åtte møter i 2016 og 

vi har diskutert ulike emner i slektsforskning og bistått hverandre med søk. På årets siste møte 

29. november var leder for Slekt og Data Oslo/Akershus invitert for å holde foredrag om 

pantebøker.   

Skrevet av  Helén Tangen 

 

Brukergrupper 
 

Brother’s Keeper 

I løpet av 2016 har brukergruppen hatt møter den andre tirsdag i hver måned 

(unntatt sommerferien). Det har vært jevnt 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 de har, men også 

generell slektsgransking og kildesøk. 

Mye god dialog skapes om forhold som også kan tilbakeføres produsenten. 

Det har vært avhold 9 kurs (6 grunnkurs [73 deltakere] og 3 kurs for viderekommende [29 

deltakere] med til sammen 102 deltakere. Ett grunnkurs ble avholdt i Drøbak. 

 

Mye aktivitet har vært knyttet til den nye versjonen av programmet [BK7 ] så det har vært en 

del ekstra bistand knyttet til konvertering fra BK6 til BK7. 

På 10 møtekvelder som brukergruppen har hatt har det møtt opp 127 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 2017. 
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Deltakere på kursene inviteres alltid om å komme tilbake til brukerkveldene hvis det er emner 

de ønsker å få ytterligere hjelp om. Alle anbefales også medlemskap i Slekt og Data. 

BK-gruppen var også representert (Talm, Urkedal, Jørgensen) på Slektsforskerdagen 2016 i 

Oslo. 

John Morten Malerbakken yter også fjernhjelp. 

I tillegg har gruppen også vært representert på Slekt og Data Oslo/Akershus’slektskafé som 

holdes siste lørdag i hver måned (med enkelte unntak). 

 

BK-gruppen og dens aktiviteter har vært gjennomført ved hjelp av Otto Jørgensen, Else 

Edvinsen Granum, Eivind Urkedal, Lars Lund og Arild Bjørn Talm.  
 

Legacy 

Brukergruppa for Legacy har hatt møte hver første tirsdag i måneden, til sammen 

9 ganger. Møtene begynner som regel med presentasjon og diskusjon av et tema, og deretter fri 

diskusjon og hjelp til dem som trenger det. Temaene har vært: 

Dato Tema 

5. januar Slektstavler og TreeDraw Legacy 
 

2. februar Lokalhistoriewiki, Foredrag av Chris Nyborg 
 

1. mars Utvalg av personer til rapporter og eksport 
 

5. april Fri diskusjon og hjelp 

3. mai Bokrapporter med bilder 
 

6. september Fri diskusjon og hjelp 
 

4. oktober Bokrapporter med bilder 
 

1. november Filvedlikehold og sikkerhetskopier 
 

6. desember Utvalg av personer for eksport av data til andre personers 
slektsprogram 

 

På hvert møte har 10-15 personer deltatt. 

Skrevet av ens Johan Kaasbøll 
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Reunion 

Reuniongruppa ledes at et team på 4 personer: Vigdis Brenna, Ingjerd Vestad, 

Aslak Tonrud og Kjell Nustad (leder). 

Møteprogram som brukes på de fleste møtene er: 

30 min Trening i å lese gotisk håndskrift ved Vigdis. 

60 min Hovedtema  

30 min Problemløsning 

Vi har et beskjedent oppmøte (6-11 personer). Det kommer nye Reunion-brukere til oss i 

løpet av året, men det er relativt få som fortsetter som faste deltakere på møtene selv om flere 

kommer av og til. Som et forsøk på å aktivere brukergruppen, sendte vi tidlig i høst ut en 

spørreundersøkelse til dem som bruker Reunion som slektsprogram.  

Det var positive tilbakemeldinger om nytten av å ha en brukergruppe, og at den hadde en god 

funksjon for utvikling av egen kompetanse i bruk av Reunion. Det kom fram ønske om mer 

fokus på å løse problemer. Vi mener vi har fulgt opp dette uten at det har gitt vesentlig utslag 

på oppmøtet. Å fortsette med trening i lesing av gotisk og annen håndskrift er det enighet om 

at er nødvendig og nyttig.  

Dato Tema Ansvarlige 

14. januar Bruk av bilder 
 

Kjell 

11. februar Registering av hovedkildene fra kirkebok og folketelling 
 

Kjell 

10. mars Retusjering av bilder 
 

Aslak 

14. april Mer om kilder Vigdis 

12. mai Retting av feil i Reunion 
 

Vigdis 

8. september Nytt fra Digitalarkivet Alle 

13. oktober Rapporter og slektstrær Ingjerd 

10. november Hvordan komme i gang med Reunion 
 

Aslak 

8. desember Hva vil vi med brukergruppen 
 

Alle 

 

Skrevet av Kjell Nustad 
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DNA 

Denne brukergruppen har hatt ni brukergruppemøter i 2016. Carl Birger van der Hagen har 

fungert som brukergruppeleder, med god assistanse av Trond Øivindsson Lunde, Anne Marit 

Berge, Håkon Styri og David Widerberg Howden. 

 

Slekt og Data Oslo/Akershus på Facebook 
Facebook-siden til Slekt og Data Oslo/Akershus hadde 574 følgere pr 31.12.2016. Den er et 

supplement til våre andre informasjonskanaler. Vi legger ut linker til nyheter, påminnelse om 

møter og linker til artikler og nettsider som kan være av interesse for medlemmene. Sigbjørn 

Elvebakken, Sissel Marit Bue og Liv Ofsdal er redaktører. 

 

Bokgaver 
Vi har fått to bokgaver i løpet av 2016, begge som minne av medlemmer som er gått bort, 

Henning Andersen og Wilhelm Færden. Slike gaver blir delt mellom biblioteket til Norsk 

Slektshistorisk Forening og oss, slik at biblioteket får de bøkene de ikke hadde tidligere, og vi 

vil legge de resterende bøkene ut på salg til medlemmene til en rimelig pris. Dette skjer tidlig 

i 2017. Vi minnes giverne i takknemlighet.  

 

Annet 
Slekt og Data Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i 2016. Vi leier konsulenttimer av Slekt og 

Data tilsvarende 20 % av en full stilling. Liv Ofsdal har gjort en stor innsats for Slekt og Data 

Oslo/Akershus i denne funksjonen, både som redaktør av Disputten og når det gjelder den 

store kursaktiviteten vår.  

 

Våre møtelokaler ligger i Øvre Slottsgate 2 B. Vi vil gjerne gi honnør til administrasjonen i 

Slekt og Data for det gode samarbeidet i 2016. 

 

Oslo 13. februar 2017 

 

Sigbjørn Elvebakken 

(sign) 

 

 

 

 


