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Styrets beretning for 1. januar til 31. desember 2015 

Styrets sammensetning har etter årsmøtet 4. mars 2015 vært: 

Leder:    Carl Birger van der Hagen 

Nesteleder:    Svein L. Rasch 

Kasserer:   Dag Anders Kjærnes 

Sekretær:    Sigbjørn Elvebakken 

Styremedlem:   Lars Lund 

Styremedlem:  Else Edvinsen Granum 

Styremedlem:   Sissel Marit Bue  

Varamedlem:   Ida Christiane Hunsbedt 

Varamedlem:   Helén Tangen 

Styremøter 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2015, og styret har behandlet 164 styresaker. 

 

Økonomi 

Økonomien i DIS-Oslo/Akershus har vært god i 2015.  

Vi mottar 105.- per medlem i støtte fra hovedorganisasjonen, DIS-Norge, Slekt og Data.  

 

Medlemsutvikling 

DIS-Oslo/Akershus hadde 2468 medlemmer 1. januar 2015 og 2525 medlemmer 31. 

desember 2015.  

Fra og med Slektsforskerdagen 30. oktober 2015 tilbød DIS-Norge, Slekt og Data gratis 

medlemskap ut året mot at nye medlemmer tegnet seg for 2016. Dette medførte en økt 

medlemstilslutning på 98 medlemmer på slutten av året.  

 

Aktiviteter 

Styret i DIS-Oslo/Akershus har vært representert med mange deltakere både på 

Kulturvernkonferansen 14. mars og fagdag/lansering av Tobias 19. november.   



5 

 

Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo Akershus på følgende arrangementer:  

Dato Sted Emne 

18. og 19. mai Tillitsvalgtkonferanse mtDNA 

1., 8., 15. og 22. 

september 

Ullern seniorsenter Slektsforskningskurs  

12. september Statsarkivet Kristiansand/DIS-Vest-

Agder 

Morslinjer i Agder 

14. september DIS-Aust-Agder Morslinjer i Agder 

17. september DIS-Oppland DNA i slektsforskning 

30. september Universitetet i Oslo mtDNA i slektsforskning 

3. oktober NIDNA Oslo mtDNA 

12. oktober Hurdal bibliotek Slektskurs 

18. november Foreningen Norden, Ås Slektsforskning på svcnske 

aner 

 

Sigbjørn Elvebakken representerte DIS-Oslo/Akershus på følgende arrangementer:  

Dato Sted Emne 

11. mars Østensjø Historielag Årsmøteforedrag «Slektsforskning i Oslo» 

17. september Sandvika bibliotek Introduksjon til slektsforskning 

5. oktober Ski bibliotek Introduksjon til slektsforskning 

 

Christiane Hunsbedt holdt gotiskkurs for DIS-Østfold lørdagene 26. september og 10. og 17. 

oktober 2015. 

Helén Tangen har tatt initiativet til følgende aktivitet:  

Tirsdag 1. desember hadde slektsforskere sitt første møte i Plan- og bygningsetaten (PBE). Vi 

var 12 ansatte fra ulike avdelinger og med ulik erfaring med slektsforskning. 

Initiativet til å danne en gruppe for slektsforskere kom fra en av mine kollegaer som visste at 

jeg var aktiv slektsforsker og aktiv i DIS-Oslo/Akershus. Formålet med gruppen er å utveksle 

erfaringer og lære mere om slektsforskning. 

Vi vil gjennomføre flere møter i løpet av 2016. 
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Kulturminnedagene 

Lørdag 13. 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 Helén Tangen.  

Baker Samson var så vennlig å forsyne oss med strøm.  

Tilstede på vår stand var Kari Talsnes, Sigbjørn Elvebakken og Helén Tangen. 

Det var mange besøkende i konkurranse med andre rødskjorter (Arbeiderpartiets valgstand).  

Slektsforskerdag Nasjonalbiblioteket 

21. november hadde vi takket ja til å delta på slektsforskerdag på Nasjonalbiblioteket. Carl 

Birger van der Hagen holdt to foredrag, mens Helén Tangen og Sissel Marit Bue bemannet en 

veiledningsskranke.  

 

Tillitsmanns- og lederkonferanse 

Følgende tillitsvalgte i DIS-Oslo/Akershus deltok på tillitsvalgtkonferanse 18. og 19. april 

2015:  

Carl Birger van der Hagen, Svein Rasch, Sigbjørn Elvebakken, Dag Anders Kjærnes, Sissel 

Marit Bue, Helén Tangen, Kari Talsnes, Rosita Einarsen, Otto Jørgensen, Kjell Nustad,  

Ragnvald Knudsen og Anne Marit Berge. 

Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo/Akershus på DIS-Norge, Slekt og Datas 

distriktslaglederkonferanse 17.-18. oktober 2015.  

 

Webredaktørmøte arrangert av DIS-Norge, Slekt og Data 

Sissel Marit Bue og Sigbjørn Elvebakken representerte DIS-Oslo/Akershus på webseminar i 

regi av DIS-Hedmark (Hamar) 18.-19. april 2015. Liv Ofsdal, Sissel Marit Bue og Sigbjørn 

Elvebakken deltok på webseminar i regi av DIS-Nord (Tromsø) 26.-27. september 2015.  
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Medlemsbladet DISputten 

 

DISputten har kommet med 4 utgivelser i 2015, 2 på våren og 2 på høsten. Alle ble sendt ut 

digitalt til medlemmer i O/A på e-post, i tillegg til at de ligger til nedlastning som pdf og 

flippingbook for alle medlemmer av DIS-Norge, på nettsidene til DIS-Oslo/Akershus. Liv 

Ofsdal har vært redaktør og setter av alle utgaver. 

Kurs  

Kursvirksomheten for medlemmer har hatt med totalt 269 antall deltagere fordelt på 17 ulike 

kurs.  

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

BK: 109 påmeldte 

Gotisk nivå 1: 39 påmeldte 

Gotisk nivå 2: 20 påmeldte 

Legacy: 13 påmeldte  

Nettbaserte kilder: 40 påmeldte 

Nybegynner i slektsforsking: 48 påmeldte 

 

Kursnummer  Kursnavn  Kursdatoer 

OA-BK-0815 Brothers Keeper, viderekomne 12. desember 

OA-LE-0115 Legacy, grunnkurs 21. november 
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OA-BK-0715 Brothers Keeper, grunnkurs 21. november 

OA-NY-0315 

Frogn 

Nybegynnerkurs i slektsforsking i samarbeid med 

Frogn historielag 

10., 17. og 24. 

november,  

8. desember 

OA-KI-0215 Nettbaserte kilder 24. oktober 

OA-BK-0615 Brothers Keeper, viderekomne 2 17. oktober 

OA-NY-0215 Nybegynnerkurs i slektsforsking 

6., 20. og, 

27. oktober og 3. 

november  

OA-GO-0215 Nivå 2 i gotisk håndskrift 
05., 12., 

19. og 26. oktober 

OA-BK-0515 Brothers Keeper, grunnkurs 12. september 

OA-BK-0415 Brothers Keeper, grunnkurs 24. september 

OA-KI-0115 Nettbaserte kilder 11. april 

OA-BK-0315 Brothers Keeper, grunnkurs 14. mars 

OA-GO-0315 Nivå 1 i gotisk håndskrift 
09., 12., 

16. og 23. mars 

OA-NY-0115 Nybegynnerkurs i slektsforsking 
03., 17. og 

24. februar og 03. mars 

OA-BK-0215 Brothers Keeper, viderekomne 2 14. februar 

OA-GO-0115 Nivå 1 i gotisk håndskrift 
26.januar og 02., 

09. og 16. februar 

OA-BK-GK-0115 Brothers Keeper, grunnkurs 17. januar 
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Medlemsmøter 

 

Dato Tema Foredragsholder 

14. januar «Jakten» på Annæus Eriksen Myklevand 

– en ganske spesiell mann fra Grong  

Ivar Leveraas 

4. februar «Å kallast med sitt rette namn - Hva het 

våre forfedre egentlig?» 

Tom Schmidt (Universitetet i 

Oslo) 

4. mars "Söta trämenning - nordmenn i Sverige, 

svensker i Norge og slektsforskning i 

svenske kilder." 

Kristin Mikalsen (Svenska 

Migrationscenteret, Karlstad) 

4. mai "Frem og tilbake USA-Norge. 

Amerikansk kulturell påvirkning fra dem 

som vendte hjem, særlig til 

sørlandskysten" 

«På sporet av familien», bokpresentasjon 

Siv Ringdal (Universitetet i Oslo) 

 

 

Liv Marit Haakenstad 

2. 

september 

«Identitet og identifikasjon. Fra 

skalleform til DNA» 

Per Holck (Universitetet i Oslo) 

7. oktober «Bildene forteller», fra 

Arbeiderbevegelsens Arkiv  

Vivi Aaslund 

(Arbeiderbevegelsens Arkiv) 

4. 
Foreløpig presentasjon av den nye 

Thorbjørn Solberg Andersen og 
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november sjøhistorien og Krigsseilerregisteret Tore Jan Clausen (Lillesand 

Sjømannsforening) 

3. 

desember 

«Bøddel» Mathias Christian Fliegenring 

(1685-1729) – skarpretterens liv og død 

Torgrim Sørnes 

 

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

vært servert kaffe/te og kaker i Kantinen samme sted. 

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

Medlemsutflukt  

Medlemsutflukten og sommeravslutningen ble et svært populært tilbud. Vi hadde opprinnelig 

satt opp en «Byvandring i Annen Verdenskrigs fotspor», med hjelp av Jane Ennis fra Oslo 

Guidebyrå og vår egen Sigmund Holt. På grunn av at vi skulle inn i Terbovens Bunker var det 

begrensing på antall deltagere. I løpet av en time var hadde interessen fylt mer enn to ganger 

muligheten.  

Vi endte opp med å ha mer enn 120 medlemmer og ledsagere på vandring fra Solli Plass til 

Akershus Festning i løpet av tre kvelder, 3. 18. og 22. juni.  

Slektsforskerdagen 

 

Tema for årets SFD var Personhistorie i arkivene. 

SFD ble arrangert i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv. 
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Komiteen for SFD 2015 har bestått av Svein Rasch (leder), Christiane Hunsbedt og Else 

Edvinsen Granum fra DIS-O/A. I tillegg Kari Bøe fra Riksarkivet, Bente Hartviksen fra 

Statsarkivet i Oslo og Cecilie Lintoft fra Oslo byarkiv. 

 

Det har vært holdt 5 møter i samarbeid med Riksarkivet/Statsarkivet/Byarkivet.  Samarbeidet 

med arkivene er vært meget bra. 

Årets foredrag:  

«Når endene ikke møtes» og «Kilder til de fattiges historie. Fattigvesenet og 

arbeidsanstalten» 

Begge v/Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist fra Oslo byarkiv. 

«De vanskelige historiene» - om Landssvikarkivet» 

v/Grethe Flood fra Riksarkivet. 

Bare positive tilbakemeldinger på foredragene. 

Kursene ble i år flyttet til Wergelandsalen. 

Minikurs i slektsforskning v/Grethe Flood og Terje Pettersen-Dahl. 

Minikurs i Arkivportalen v/Ole Myhre Hansen. 

Bemanning 

Hjelp til søking i databaser ble besørget av medlemmer fra DIS-O/A. 

Her var det stor pågang og litt venting. Dette ble løst ved å ha en «dørvakt» som holdt orden 

på køen og passet klokken.  Tilbakemeldinger tyder på at dette var vellykket. 

Annonsering   

Helén Tangen hadde sørget for 7 annonser til Disputten. 

Markedsføring: 

Annonse i Aftenposten, 

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.  

Carl Birger van der Hagen skrev pressemelding. 

Facebook: både DIS-Oslo/Akershus, Oslo byarkiv og Riksarkivet promoterte arrangementet.  

Salg 

Salgbart materiell som pins, bøker, hefter og tidligere blader ble tatt med opp fra kontoret i 

ØS2B. 

Det ble solgt bøker for kr. 1.885,00 
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Utstillere 

Påmeldte utstillere var 22, i tillegg DIS-O/A’s gjestemottak og ulike interne stands. 

Medhjelpere   

I tillegg til SFD-komiteen og styret i DIS-O/A var det 21 medlemmer som meldte seg 

«frivillig». 

Noen hadde vært med tidligere og noen var helt ferske. 

Det ble produsert egne DIS-navneskilt til medhjelperne. 

Det deltok også 17 ansatte fra Riksarkivet/Statsarkivet. 

Bord og Stoler på Sognsvann: 

Riksarkivet sørget for å stette frem bord og stoler. 

Bordkort for Utstillere 

Riksarkivet produserte de bordkort som manglet.  

Blomster og gaver 

Det ble innkjøpt blomsterbuketter til foredragsholderne. 

Alle utstillere fikk 1 rose hver som ”hilsen”. 

Det ble innkjøpt ”flytende” gavekort til medhjelperne fra DIS 

Oppsummering: 

Dagen var vellykket, ingen negative tilbakemeldinger fra utstillerne. 

Alle medhjelperne fra DIS gjorde en fantastisk jobb. 

Det var totalt 476 «gjester». 

Kantinen var også åpen, og den var betjent av to usedvanlig hyggelige og hjelpsomme unge 

damer. 
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Slektskaféer 

 

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

november 2015. Samarbeidet med Norsk Slektshistorisk Forening har vært godt i forbindelse 

med disse aktivitetene. 

Slektshjelp torsdag på Byarkivet 

 

DIS-Oslo/Akershus fortsatte samarbeidet med Oslo Byarkiv i 2015. I tidsrommene fra 15. 

januar og til 26. mai, og fra 3. september og til 26. november hadde vi erfarne slektsforskere 

til stede på lesesalen på torsdager klokka 12.00-18.00, som kunne bidra med søkehjelp på 
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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.  

28. mai og 26. november arrangerte Oslo Byarkiv fire timers kurs i Slektsforsking i Oslo. Carl 

Birger van der Hagen og Sigbjørn Elvebakken foreleste begge om kilder på disse kursene som 

var svært populære også blant våre medlemmer.  

O/A-stua 

 

O/A-stua flyttet i løpet av året, i og med at DIS-Norge, Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk 

Forenings bibliotek flyttet inn i kontorfellesskapet i tredje etasje i Øvre Slottsgate 2B. Vi fikk 

også bedre plass og bedre tilgang på delte møterom i mai 2015 

Vi har fortsatt med tilbudet om å bruke våre PCer og databaser: ArkivDigital, Ancestry, 

Aftenpostens arkiv, SvAr, Trondheimsdatabasen, EmiWeb, MyHeritage, 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. Tilbudet har i 

tillegg blitt utvida med flere svenske folketellinger (1970, 1980 og 1990), Dödboken 1921-

2013 og Rotemansarkivet I.  

Kontoret er fortsatt åpent for bruk av medlemmer i kontortiden til DIS-Norge, Slekt og Data 

og på slektskaféene. Liv Ofsdal var til stede enkelte mandager fra høsten 2015 og kunne 

hjelpe medlemmene med veiledning i bruk av PCene. 
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Introduksjonsmøte for nye medlemmer 

Vi har holdt to velkomstmøter for nye medlemmer, 19. mars og 9. desember. Det var nye 

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

gang.  

Lokallag 

DIS-Øvre Romerike 

Lokallaget har ikke hatt noen kjent aktivitet i 2015.  

DIS-Nedre Romerike 

DIS-Nedre Romerike har en periode vært lite aktive. Dette ble det gjort noe med høsten 2015. 

Styret besto da av tre personer, en leder Harald Jørstad, en sekretær Gro Langeland og en 

kasserer Ragnhild Dæhli. Disse er fra høsten 2015 blitt supplert med Sissel Marit Bue fra 

styret i DIS-Oslo/Akershus. Hun tilhører Nedre Romerike lokallag gjennom sitt bosted i 

Nittedal.  

Det første møtet høsten 2015 ble den 20.oktober. Tema var « Hvordan finne slekt i Amerika ? 

Hva er tilgjengelige av kilder og hvordan ?» Foredragsholder er Liv Marit Haakenstad. Etter 

lunsj ble følgende tatt opp: «DIS-Nedre Romerike, hvordan og hva framover ?» Det møtte 46 

personer og det var over all forventning. 

Det neste møte ble den 17.november. Tema var «Jakten på Annæus E. Myklevand, En ganske 

uvanlig mann fra Grong». Foredragsholder er Ivar Leveraas. Da møtte ca 25 personer og det 

var laget fornøyd med. 

Styret / arbeidsgruppa har hatt tre møter på høsten. Det er lagt planer for 2016. 

DIS-Asker 

Møte 18. februar: Foredrag om søking på Internett ved hjelp av Google v/ Liv Birgit 

Christensen.  

Hun fortalte bl.a. at Google+ beholder all informasjon i 18 mnd., mens Google beholder i 6 

mnd. Viktig å bruke hermetegn foran/bak søkeord for å begrense søkemassen. Det var et 

meget godt foredrag. 

Tilstede 24 hvorav 2 fra Bærum og 3 fra styret. 

Møte 22.april: Foredrag om saltproduksjon i Asker og Norge generelt v/Jan Martin Larsen.  

Tilstede 15 hvorav 1 fra Bærum og 3 fra styret samt 4 fra Biblioteket. 

De fra Biblioteket foreslår etter møtet en form for samarbeid med DIS Asker høsten 2015. 
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Styremøte 20. mai: hjemme hos Harald Sørgaard Djupvik. Tilstede Harald, Mona og Arild. 

Foreslått møteprogram for høsten 2015; 18.11 og 09.12, hvorav det siste ville bli sammen 

med Biblioteket. 

I samarbeid med Biblioteket ble vi enige om følgende møtedatoer høsten 2015; 

30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 25. november og 9. desember.  

Møtene med Biblioteket ble lagt opp på den måten at leder i DIS Asker, Harald Sørgaard 

Djupvik, holdt en innledning på ca. 45 minutter om ulike slektsforsknings relaterte temaer (på 

begynnerstadiet). Så ble de som var til stede delt inn i grupper som slektsforsket sammen.  

Ved hvert bord satt et gjerne en fra styret eller en annen fra foreningen med erfaring. 

Der var generelt godt fremmøte (10-15 stykker hver gang, bortsett fra det aller første hvor det 

ikke kom noen), og det var også mange av de fremmøtte som hadde kunnskaper om 

slektsforsking, og som kunne hjelpe de andre.   

Møte 18. november: Foredrag om Franz Riber, sogneprest i Asker 1612-16 v/Erik 

Tøndevold.  

Han holdt et spennende foredrag om prestens levnetsløp den tiden han var prest i Asker.  Via 

familien Cold har han etterkommere i både familiene Anker og Wedel Jarlsberg.   

Tilstede ca. 10 hvorav pluss to fra styret. 

Møte 9. desember: Foredrag om raseideologen Mikal Sylten som bodde på Hvalstad 

v/Harald Sørgaard Djupvik.  

Hans levnetsløp ble beskrevet og det ble en del diskusjon om det antisemittiske miljøet i 

Asker og Bærum i mellomskrigstiden. 

Tilstede ca. 10 hvorav pluss to fra styret. 

DIS-Follo 

Aktiviteten i DIS-Follo har også i 2015 vært stor. 

Vi møtes på Vestby bibliotek hver torsdag (ikke juli og august). Her hjelper vi hverandre med 

å løse slektsgåter og hjelper folk som ønsker 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 

etterhvert blitt “fast inventar”. 

I 2015 hadde vi totalt 240 personer innom på torsdagskveldene, dette er i gjennomsnitt 7 hver 

gang. 

Lørdag 28. mars arrangerte vi slektskafé på biblioteket. 

Vi skulle også i år delta med en stand på Bygdedagene i Vestby, som arrangeres på Vestby 

prestegård, men dette arrangementet ble avlyst på grunn av regnvær. 
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DIS-Follo deltok på Slektsforskerdagen med en stand i tillegg til at flere av våre faste 

deltakere fra Follo hjalp til med søk.   

Samarbeid med Ski Slektshistorielag 

Vi har ikke hatt noen felles aktivitet med Ski Slektshistorielag i 2015.  

Samarbeid med Frogn Historielag 

 

Foto: Fra besøk på Folloarkivet 28. oktober 

Slektsforum i Frogn bibliotek fortsatte i 2015, med faste møter 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. Følgende tema har 

ellers blitt tatt opp:  

Dato Tema Foredragsholdere 

28. januar Anthon Thorersen 

Familysearch 

Else Edvinsen Granum og Sigbjørn 

Elvebakken 

   

25. februar Sjømannsruller 

Emiweb 

Else Edvinsen Granum og Sigbjørn 

Elvebakken 

25. mars Spørsmål fra deltagerne  
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22. april Farmors historie Kjetil og Sigbjørn Elvebakken 

27. mai Emigrasjon Else Edvinsen Granum og Sigbjørn 

Elvebakken 

26. august Generelt om søk i Digitalarkivet Else Edvinsen Granum og Sigbjørn 

Elvebakken 

23. 

september 

Hvordan jeg begynte med 

slektsforskning 

Else Edvinsen Granum 

28. oktober Besøk på Folloarkivet Iselin B Nerland 

25. 

november 

Generelt om slektssøk 

Om nordmenn i prisonen 

Else Edvinsen Granum og Sigbjørn 

Elvebakken 

 

Frogn Historielag og DIS-Oslo/Akershus arrangerte nybegynnerkurs i slektsforskning over 

fire kvelder i november til desember. Sigbjørn Elvebakken var kursleder med god praktisk 

hjelp av Solveig Krogsrud fra Frogn Historielag.  
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Brukergrupper 

Brothers Keeper 

 

I løpet av 2015 har brukergruppen hatt møter 2. tirsdag i hver måned (unntatt sommerferien). 

Det har vært jevnt fremmøte og mange temaer 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 temaer 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 også kan tilbakeføres produsenten. 

Det har vært avhold 8 kurs (4 Grunnkurs [51] og 4 kurs for viderekommende [51] ) med til 

sammen 102 deltakere.  

 

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 136 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 2016. 

Deltaker 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 DIS-Norge, Slekt og 

Data. 

BK-gruppen var også representert (Malerbakken, Urkedal, Jørgensen) på Slektsforskerdagen 

2015 i Oslo. 

I tillegg er gruppen også vært representert på DIS-OA sin slektskafé som holdes siste lørdag i 

hver måned (med enkelte unntak). 

 

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

Otto Jørgensen, Else Edvinsen Granum, Eivind Urkedal og Lars Lund 
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Legacy 

 

Brukergruppa for Legacy har hatt følgende aktiviteter:  

 

Dato Ansvarlig Tema 

6. januar Dag 

Anders 

Søking i ArkivDigital 

3. februar Jens Søking i Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data, 

samt registrering av hendelse, navn og sted i Legacy. 

3. mars Jens Å finne personer i Norge som ikke var medlem i Statskirken. 

5. mai Ragnvald Registrering av kilder: Nettsteder, slektstrær, personlige, 

tidsskriftartikler, skifter og så videre.  

2. juni Ragnvald Organisering av Legacyfiler på maskinen 

1. 

september 

Jens Registrering av kilder: Nettsteder, slektstrær, personlige, 

tidsskriftartikler, skifter og så videre.  

6. oktober Jens Data inn - Data ut 

3. 

november 

Ragnvald Registrering av sted og sette sted på kartet 

1. 

desember 

Ragnvald Grupper/Flagg 

 

Reunion 

 

Det er relativt få som bruker Mac i stedet for PC som redskap for slektsforskning. På denne 

plattform har de fleste valgt programmet Reunion som etter hvert har blitt et godt verktøy.  

Fremmøtet på våre gruppemøter er relativt beskjedent som det vil fremgå av denne raport. For 

å nå en større gruppe blir møteinnkalling sendt til alle som er registret som Mac-brukere hos 

DIS. Det er for tiden 68 stykker. I tillegg legger vi ut program og presentasjoner på vår felles 

Dropbox som har 34 medlemmer. De viktigste presentasjoner blir også presentert på Heidi S. 

Fjeldvigs nettside. 

Møteprogram som brukes på de fleste møtene er: 



21 

 

30 min Trening i å lese Gotisk håndskrift 

60 min Hovedtema  

30 min Problemløsning  

Dato Tema Presentasjon Til stede 

8.1.15 Navneregistrering I. Vestad 8 

12.2.15 Sidemeny I. Vestad, V Brenna 8 

15.3.15 Bilder iPhoto K. Nustad 9 

16.4.15 Bilder Bruk av Forhåndsvisning I. Vestad og V. 

Brenna 

 

7.5.15 Nyheter i Reunion H. S. Fjeldvig 11 

11.6.15 Gotisk og programplanlegging V. Brenna 6 

10.9.15 Familysearch,  Ekstraskatten 1762 V. Brenna 9 

8.10.15 Svenske kilder, Besøk på OA-stua V. Brenna 8 

12.11.15 USA søk, Gotisk A. Tonrud, V. 

Brenna 

10 

10.12.15 Tips og triks, Gotisk I. Vestad, V. Brenna 6 

 

DNA-gruppe 

 

Denne brukergruppen har hatt syv brukergruppemøter i 2015. 

Carl Birger van der Hagen har fungert som brukergruppeleder, med god assistanse av Trond 

Øivindsson Lunde og Anne Marit Berge. 
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DIS-OSLO/AKERSHUS PÅ FACEBOOK  

Facebooksiden til DIS-Oslo/Akershus har 460 følgere pr 31.12.2015. 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. Sigbjørn Elvebakken, Sissel 

Marit Bue og Liv Ofsdal er redaktører.  

  

ANNET  

DIS-Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i 2015. 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 2 B. Vi vil gjerne gi honnør til DIS-

administrasjonen for det gode samarbeidet i 2015.  

 

Oslo  

  

Carl Birger van der Hagen  

(sign)  

 


