
 DIS-Oslo/Akershus 

Styrets beretning for 1.1.2012-31.12.2012 
 

Styrets sammensetning har etter årsmøtet 7.3.2012 vært 

Leder:   Carl Birger van der Hagen 

Nestleder:  Svein L. Rasch 

Kasserer:  Truls Nylén 

Sekretær:  Sigbjørn Elvebakken 

Styremedlem:  Inger Gran 

Styremedlem:  Torill Johnsen 

Styremedlem:  Lars Lund 

Varamedlem:  Jan Magnussen 

Varamedlem:  Harald Sørgaard Djupvik 

Inger Gran trakk seg fra styret før styremøtet i oktober 2012.  

STYREMØTER 

Det har vært holdt 10 styremøter i 2012, og styret har behandlet 132 saker. 

ØKONOMI 

Vår økonomi er god. Det vises til økonomivedleggene. Det må presiseres at fordelingen av 

husleieutgifter mellom DIS-Norge og DIS-O/A etter bruddet med NSF og flyttingen av kontorlokaler, i 

skrivende stund ikke er avklart, på tross av at O/A har gjort flere henvendelser om forhandlinger om 

dette. Våre utgifter på dette punkt må derfor anses som en foreløpig beregning som ikke baserer 

seg på premisser godkjent av DIS-O/A. Revisors beretning er av denne grunn forsinket. 

ANTALL MEDLEMMER 

31. desember 2011 var det registrert 2142 medlemmer i DIS-Oslo/Akershus, 31. desember 2012 

hadde vi 2109 medlemmer, altså en liten nedgang i medlemstallet. Vi må gjøre oppmerksom på at 

DIS-Norge, Slekt og Data gikk over til nye forfallsdatoer for medlemskap ved årsskiftet 2012-2013.  

AKTIVITETER 

Liv Ofsdal og Laila N Christiansen hadde informasjonsstand for DIS-Oslo/Akershus på 
fotoutstilling på Vålerenga 13. oktober 2012. 
 



DIS-Oslo/Akershus stilte med 8 mannskap på stand på Juleexpo 2012 på Norges Varemesse 
på Lillestrøm helgen 30. november – 2. desember 2012.  
 
Carl Birger van der Hagen har deltatt på mange aktiviteter innenfor og utenfor 
fylkesgrensene: 
 
Datoer i 2012 Sted Organisasjon Foredrag Kurs og 

brukermøter 

10.1. Nordstrand Lions Club Bekkelaget DNA i 
slektsforskning 

 

10.1 Oslo Notura pensjonist Om 
slektsforskning 

 

12.11  O/A  Nybegynnerkurs 1 

19.1.  O/A  Nybegynnerkurs 2 

26.1.  O/A  Nybegynnerkurs 3 

28.1.  O/A  Slektskafé 

16.2.    TMG-kurs 1 

23.2.    TMG-kurs 2 

25.2.  O/A  Slektskafé 

3.3.    TMG-kurs 3 

8.3.  O/A  Nybegynnerkurs 1 

14.3. Asker DIS-Asker DNA i 
slektsforskning 

 

15.3.  O/A  Nybegynnerkurs 2 

22.3.  O/A  Nybegynnerkurs 3 

29.3.    TMG brukermøte 

23.4.  O/A  Nybegynnerkurs 1 

28.- 29. 4. Trondheim DIS-Norge  Landsmøte 

7.5. Ørje Ørje-Töcksfors 
Rotary- 

DNA i 
slektsforskning 

 

9.5.  O/A  Nybegynnerkurs 2 

10.5. Ski  Ski historielag DNA i 
slektsforskning 

 

21.5.  O/A  Nybegynnerkurs 3 

31.5.    Brukermøte TMG 

5.6. Oslo Kultur- og 
kunnskapshistorisk 
kollokvium i 
Nasjonalbiblioteket 

DNA i 
slektsforskning 

 

24.-26.8. Gävle Svenska 
släktsforskardagar 

  

29.9.  O/A  Slektskafé 

27.10.  O/A  Slektsforskerdag 

30.10.  O/A  Nybegynnerkurs 1 

3.-4.11. Oslo Ledersamling DIS-
Norge 

DNA og DIS-
Norge 

 

6.11.  O/A  Nybegynnerkurs 2 

20.11.  O/A  Nybegynnerkurs 3 

24.11.  O/A  Slektskafé 

 



Dessuten flere komitémøter for Slektsforskerdagen 2012 

Sekretæren Sigbjørn Elvebakken har også vært med på mange aktiviteter: 

Datoer i 2012 Sted Organisasjon Foredrag Kurs og brukermøter 

12. januar  O/A  Nybegynner kurs I 

19. januar  O/A  Nybegynnerkurs II 

26. januar  O/A  Nybegynnerkurs III 

28. januar  O/A  Slektskafè 

31. januar  O/A  Gotiskkurs I 

7. februar  O/A  Gotiskkurs II 

21. februar  O/A  Gotiskkurs III 

25. februar  O/A  Slektskafé 

1. mars Drøbak Formannskapet i  

Follo Historielag 

«Kilder til lokal- og 

slektshistorie på 

internett» 

 

8. mars  O/A  Nybegynnerkurs I 

10. mars  O/A  Introduksjon til svensk 

slektsforsking 

15. mars  O/A  Nybegynnerkurs II 

22. mars  O/A  Nybegynnerkurs III 

23. april  O/A  Nybegynnerkurs I 

28.-29. april Trondheim DIS-Norge, Slekt og 

Data 

 Landsmøte 

9. mai  O/A  Nybegynnerkurs II 

21. mai  O/A  Nybegynnerkurs III 

24.-26. august Gävle, 

Sverige 

  Svenska 

Släktforskardagar 

29. september  O/A  Slektskafé 

27. oktober Riksarkivet O/A  Slektsforskerdagen 

30. oktober  O/A  Nybegynnerkurs I 



3.-4. november  DIS-Norge, Slekt og 

Data 

 Ledersamling 

6. november  O/A  Nybegynnerkurs II 

20. november  O/A  Nybegynnerkurs III 

21. november Langhus, 

Ski 

Ski Slektshistorielag «Kilder til lokal- og 

slektshistorie på 

internett» 

 

24. november  O/A  Slektskafé 

 
 

DIS-Norge, Slekt og Datas årsmøte og ledersamling 

Carl Birger van der Hagen og Svein L Rasch var på DIS-Norge, Slekt og Datas årsmøte i april.  
Carl Birger van der Hagen representerte DIS-Oslo/Akershus på ledersamling høsten 2012.   

MEDLEMSBLADET DISputten 

DISputten har kommet ut med 4 utgivelser i 2012, alle ble utsendt digitalt i tillegg til at de ligger på 

nettsiden til DIS-Oslo/Akershus til nedlasting for medlemmer i DIS-Norge.  

17 medlemmer har bedt om å få bladet i papirutgave. 

KURS 

Kurs er en viktig del av DIS-Oslo/Akershus sine aktiviteter.  

Totalt var det 261 deltakere på kurs i 2012. Dett er en økning på 103 deltagere i forhold til 2011. 

Våren 2012:  

3 kurs i Brothers Keeper (slektsprogram).  

Antall deltagere: 30 

Kursledere: Otto Jørgensen, Lars Lund og Eivind Urkedal 

4 nybegynnerkurs i slektsforsking 

Antall deltagere: 71 

Kursledere: Sigbjørn Elvebakken og Carl Birger van der Hagen 

1 kurs i gotisk skrift 

Antall deltagere: 18 

Kursleder: Bjørg Grindal 

 

2 kurs i TMG (slektsprogram) 

Antall deltagere: 38 

Kursledere: Torleif Haugødegård, Asle Tuft, Sjur Madsen og Carl Birger van der Hagen 



1 kurs i svensk slektsforsking 

Antall deltagere: 20 

Kursleder: Anneli Andersson 

Høsten 2012: 

3 kurs i Brothers Keeper (slektsprogram)  

Antall deltagere: 44 

Kursledere: Otto Jørgensen, Lars Lund, Eivind Urkedal og Else Granum 

1 kurs i svensk slektsforsking 

Antall deltagere: 20 

Kursleder: Anneli Andersson 

1 nybegynnerkurs i slektsforsking 

Antall deltagere: 20 

Kursledere: Sigbjørn Elvebakken og Carl Birger van der Hagen 

1 kurs i Legacy (slektsprogram) 

Antall deltagere: 16 

Kursleder: Jens Kaasbøl 

 

BRUKERGRUPPER 

Brothers Keeper (BK) brukergruppe 

I løpet av 2012 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. 

Mye god dialog skapes om forhold som tilbakeføres produsenten. 

Det har vært avhold 6 kurs (4 grunnkurs og 2 viderekommende) med til sammen 69 deltakere. 

Aktiviteten vil fortsette i 2013. 

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

ønsker å få ytterligere hjelp om. 

BK-gruppen var også representert på Slektsforskerdagen 2012. 

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



Reunion brukergruppe  

Brukergruppen for Reunion har møter 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, ca 8-14 personer hver gang, og på det første møtet i september legger 

vi en plan for hvilke tema vi ønsker å behandle påfølgende år. I 2012 har vi bla.a vært gjennom disse 

temaene: 

 Nye funksjoner i Reunion 10, gjennomgang av det nye grensesnittet. 

 Bruk av utklippstavle, feilregistrering, adopsjon, person, fosterbarn 

 Bruk av kilder 

 Hvordan bruke bilder, dokumenter og kart 

Eksterne kilder: dødsfallslister, Aftenposten o.l 

 Eksport/import av gedcomfiler 

 Reunion og DisTreff 

 Bruk av tavler og charts 

 Utskrift av rapporter 

 Publisering til web 

 

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 ledes av Heidi S. Fjeldvig, mail: heidi.sitara@fjeldvig.no 

TMG brukergruppe  

Det har vært holdt ett TMG-kurs over tre dager og to brukermøter i 2012. 

Legacy brukergruppe 

 Gruppa har hatt 9 møter i 2012 med 12-16 deltakere hva gang.  Ulike temaer om Legacy 

funksjonalitet i forhold til slektsforskningsdata har vært presentert og diskutert. Registrering 

av kildehenvisninger er det temaet som medlemmer oftest vil trekke fram.  

 Det har vært arrangert et én-dags begynnerkurs i Legacy i september med 15 deltakere og 

kursholder Jens Kaasbøll.  

 Gruppa hadde stand på Slektsforskerdagen i Oslo. 

 Gruppa har vært drevet av Inger Gran, Ragnvald Knutsen og Jens Kaasbøll . 

 



MEDLEMSMØTER 

Dato Tema Foredragsholder 

4. Januar Heraldikk og litt slektsforsking Jan Eide (Norsk Heraldisk 
Forening) 

1. Februar www.oslobilder.no Kristin M. Gaukstad (Oslo 
Bymuseum) 

7. Mars Adopter en Eidsvollsmann Mette Gunnari (DIS-Norge, Slekt 
og Data) 
 

2. Mai «Du som er iblant kronede 
hoder, det deiligste». Om rang, 
titler og 
høflighetsfraser på 1600- og 
1700-tallet  

Knut Sprauten (Norsk 
Lokalhistorisk Institutt) 

5. September Mormonpionerene  fra 
Sandsvær 

Tor Gervin (DIS-Vestfold) 

3. Oktober Nytt fra Digitalarkivet  Kristian Hunskaar (Riksarkivet) 

7. November  Var Amsterdam nordmenns 
største by på 1600-tallet? 

Sølvi Sogner (Universitetet i 
Oslo) 

1. Desember Henrettelser i Norge. Eksempler 
fra Oslo/Akershus 

Torgrim Sørnes 

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 lørdag 9. juni til Jernbanemuseet på Hamar. Vi fikk omvisning i 
samlingene og biblioteket og rakk en tur med Tertitten.  
 

SLEKTSFORSKERDAGEN 

 
Slektsforskerdagen er en kraftanstrengelse for O/A. Emnet i 2012 var “Brev, postkort og postvesen”.  

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

Arrangementskomitéen fra DIS-O/A besto av Svein L Rasch, Nina Karine Magnussen og Arne B 

Kristiansen.  

 

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

opplevelse med omtrent 290 registrerte besøkende, nesten en halvering fra året før.  

Antallet utstillere var rekordstort, 37 ulike, inkludert gjestemottak og DIS-O/As egne stands.  



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. 

 

Personale fra Arkivverket tok selv ansvaret for 30 minutter minikurs slektsforsking og Arkivportalen, 

4 av hver type, som alle ble godt besøkt. Forelesningene i Wergelandsalen trakk dessverre ikke fulle 

hus, selv om temaene var svært interessante.  

 

Messeavisen var i år slått sammen med DISputten nr.3/2012, redigert av Liv Ofsdal. De besøkende 

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

SLEKTSKAFÉER 

 

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

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

løpet av året har vi oppgradert PC’ ene med Trondheimsdatabasen og ArkivDigital.  

KROA 

Kilderegistreringsgruppen Oslo/Akershus KROA har i 2012 bestått av Laila Christiansen, Vidar Holum 

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

prosjektet) 

 

For tiden er følgende materiale under arbeid: 

Grønland MINI 8 - døde og begravede 1881-1892. skal til korrektur 

Grønland MINI 8 - fødte og døpte 1881-1891 under registrering 

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

Asker MINI Fa0018 vielser fra 1918 til 1948 er under registrering og samtidig korrekturlesing. 

Folketellingen for Kristiania 1923 er under kontinuerlig registrering og korrekturlesing.  

Status: 

Per 29.1.2013 er 37.435 av i alt 323.835 personer (11,6 %) i Kristiania og Aker folketelling den 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.  Kristiania er på det nærmeste ferdig registrert, mye av arbeidet som 

står igjen pr. 31.12.2012 er korrekturlesing og tilrettelegging for nett. 

 

KROAs økonomi sees i DIS-Oslo/Akershus sitt regnskap. 

 

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 2012 ikke hatt noe formelt styre. 
 
Aktivitet: 
 
Det har vært 8 arbeidsmøter på Jessheim bibliotek. Frammøtet har vært varierende.  
 
DIS-Øvre Romerike var representert med egen stand på årets Slektsforskerdag.  
 
Økonomi: 
Pr 31.12.12 har vi kr. 4866,96 på konto.  

DIS-NEDRE ROMERIKE 

Vi har ikke mottatt noen rapport fra DIS-Nedre Romerike 

DIS-ASKER 

Styre i DIS- Asker 2012: 

Leder:   Harald Sørgaard Djupvik 

Medlemmer:  Mona Kristiansen, Johan Frantsvåg og Terje Nordenstam 

Økonomi 

Tilgjengelige midler ved årsslutt er ca kr 4000. Inntekter har vært 5000 fra DIS Norge og 2000 i 

kursavgifter. 

 Største utgiftspost er leie av lokaler og Ancestry medlemskap.  

Vi har også kjøpt banner til kr 1800.- 

Årsmøte i Dis Asker avholdt 27. mai 2012. 

Fra høsten 2012 så endret vi tidspunkt fra kl. 17:00 til kl. 18:00. Lokalene har samme lokasjon som 

tidligere, men vi holder nå til i 4 etasje og ikke i 1 etasje. Vi vil også sende ut sms for å minne 

medlemmene om møte. 

DIS Asker hadde også stand på slektsforskerdagen 29. oktober. Det virker som det er stort ønske om å 

slå sammen Asker til Asker og Bærum.   



Kursvirksomhet 

8. og 9. november 2012: Nybegynnerkurs i slektsforsking, 5 betalende deltakere  

 

Møter holdt i 2012 

Tidspunkt Agenda Antall deltakere 

15. februar 2012 Kurs i gotisk 

Gjennomgang av tilbud fra 

biblioteket v bibliotekar 

14 hvorav 3 nye 

14. mars 2012 DNA v Carl Birger van der 

Hagen 

12 

25. april 2012 «Adopter en Eidsvollsmann» 3 

30. mai 2012 Gravstedsvandring ved asker 

Kirke v Rosita 

16 

12. september 2012 «Døden som hyppig gjest» v 

Terje Martinsen 

Terje Martinsen er svært aktiv i 

Røyken Historielag og har 

skrevet bøkene:  "Røyken:  

bygda og menneskene" (2004) 

og "Heggedal: fra 1800-tallet 

fram til våre dager" (2008).  

Han var også Røykens ordfører 

fra 1995-1999. 

14 

17. oktober 2012 Arbeid med Etterkommere 

etter 1814, Fredrik Motzfeldt 

11 

14. november 2012 En Askerslekt v Tor Kristian 

Østeby 

13 

12. desember 2012 Vi har fått sønnen til å fortelle 

om faren sin; Hans Chr. 

Mamen, som var en av stifterne 

av Asker og Bærum Historielag 

og har skrevet flere 

lokalhistoriske bøker.  Faren var 

forøvrig medlem av Asker 

kommunestyre fra 1948-1951. 

 



DIS-O/A OG SAMARBEID MED SKI SLEKTSHISTORIELAG 

Som tidligere år har vi hatt 2 fellesmøter med Ski Slektshistorielag, ett på våren og ett på høsten, 

begge i lokalene til Langhuset på Langhus. 

Vårmøtet ble holdt torsdag 10. mai 2012 kl 19:00 over emnet – DNA i Slektsforskningen.  

Foredragsholder var leder i DIS-Oslo/Akershus Carl Birger van der Hagen.  

Høstmøtet ble holdt 22. november 2012 kl 19:00 over emnet – Kilder til Lokal- og slektshistorie på 

internett men undertittel – Sentrale norske nettsteder og hva de inneholder.  

Foredragsholder var sekretær i DIS-Oslo/Akershus Sigbjørn Elvebakken.  

Etter møtene var det selvfølgelig kaffe og hjemmebakte kaker.  

Møtene var godt besøkt, og inntrykket var at samtlige verdsatte det de fikk høre og se. 

Spesielt satte de pris på at de fikk oversendt PowerPoint-presentasjonen fra Sigbjørn Elvebakken.  

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

 

DIS-OSLO/AKERSHUS PÅ FACEBOOK 

Facebooksiden til DIS-Oslo/Akershus har 140 følgere pr 31.12.2012. 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 nå i Øvre Slottsgate 2B. Vi vil gjerne gi honnør til DIS-administrasjonen for det 

gode samarbeidet i 2012. 

 

Oslo  

 

Carl Birger van der Hagen 

(sign) 

 


