Få innsikt i hvilke kilder som finnes i arkivene etter politi/fogd, amtmann,
domstoler og fengsler. Under kurset følger vi noen saker fra anmeldelse til
soning av straff. Vi ser på alle de instansene som kan være involvert og hvilke
dokumenter som blir produsert.
Kursholder: Finn Karlsen. Pris: 200,‐. Kurshefter (2 stk.) kan kjøpes i tillegg til
100,- pr. stk.
Påmelding gjennom nettsidene til Slekt og Data Sør‐Trøndelag (st.disnorge.no)
eller til kurs@st.slektogdata.no. Påmeldingsfrist: 28.10.17. Kurset gjennomføres
under forutsetning av at det er nok deltakere.

Har du forslag til kurs, foredrag eller temakvelder?
Send dine forslag til post@arkivverket.no eller leder@st.slektogdata.no

Arrangement
på Arkivsenteret Dora

Fjærpennkurs

Forskning på 1 2 3
I løpet av høsten vil forskere og andre brukere av materiale fra våre arkiver
presentere sine arbeider. Dette blir i lunsjtiden på rom 402. Dette vil
annonseres på Statsarkivets og Arkivsenterets facebooksider og på deres
nettsider www.arkivverket.no og www.arkivsenteret.no

Høsten 2017
Arkivsenteret Dora består av:
•
•
•
•
•

Slekt og Data Sør‐Trøndelag og Arkivsenteret Dora inviterer til lærerike
foredrag, omvisninger og kurs, samt personlig veiledning i slekts- og
lokalhistorisk forskning.

Statsarkivet i Trondheim
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Trondheim byarkiv
NTNU universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket
Sør‐Trøndelag Fylkeskommune, Arkivtjenesten

Skaff deg kunnskap, bli inspirert og møt andre med samme interesse.

Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt‐ og
Nord‐Norge og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten.
Ved vår lesesal kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger m.m.
– enten det er til vitenskapelig forskning, for å undersøke juridiske rettigheter, drive
slektsgransking eller andre slags undersøkelser.
Besøksadresse:
Nettadresse:

Arkivsenteret Dora, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
www.arkivsenteret.no

Slekt og Data Sør‐Trøndelag er en aktiv forening for slektsgransking, med over
800 medlemmer. Se http://st.disnorge.no for mer informasjon om foreningen.

Kommunikasjonsenheten • June 2017

Er du interessert i gammel skrift? Vil du lære hvordan man tilvirker
skriveredskaper av gåsefjær? Ønsker du å lære om personligheten til de som
skrev de gamle dokumentene? Da er dette kurset for deg! Under kurset lærer
du å tilvirke penner av fjær. Man lærer også om bruk og vedlikehold.
Kursholder: Jonny Kregnes. Kurset går over to dager og koster kr. 500,‐
Påmeldingsfrist 08.11.17

September
Dato

5.
7.
7.

12.
14.
19.
21.
26.
26
28.

Type arrangement

Slektsverksted
Slekt og Data – åpent møte
Nye søkemuligheter i Digitalarkivet. Finn
Karlsen viser de nyeste søkefunksjonene og
hvordan de kan brukes. Han vil også vise
søkefunksjonene i den siste versjonen av
Trondheimsbasen
Slektsverksted
Slektsverksted
Finn din slekt
Slektsverksted
Grunnkurs i slektsgransking

3.
3.
5.
5.

Sted

10:00 – 13:00 Lesesal
13:00 – 15:30 402
18:30 – 21:00 402

Dato

2.

7.
7.
11.
10:00 – 13:00
13:00 – 15:30
10:00 – 13:00
18:00 – 20:00
10:00 – 13:00
18:00 – 21:00
13:00 – 15:30

Lesesal
402
Lesesal
Lesesal
Lesesal
402
402

14.
14.
16.
16.
21.
28.

Oktober
Dato

Tid

November

Type arrangement

Slektsverksted
Grunnkurs i slektsgransking
Slekt og Data – åpent møte

Tid

Sted

10:00 – 13:00
18:00 – 21:00
13:00 – 15:30
18:30 – 21:00

Lesesal
402
402
402

Dato

5.
7.
12.

pga. klausuler
Slektsverksted
Grunnkurs i slektsgransking
Slektsverksted
Grunnkurs i slektsgransking
Finn din slekt
Slektsverksted
Slektsverksted

10:00 – 13:00
18:00 – 21:00
10:00 – 13:00
18:00 – 21:00
18:00 – 20:00
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00

Lesesal
402
Lesesal
402
Lesesal
Lesesal
Lesesal

Slekt og Data – åpent møte
Ann‐Carin Bøyesen gir

Tid

Sted

18:30 – 21:00 402

Slektsverksted

Arnar Haugen orienterer om Slekt og Data’s nye

Her møter du medlemmer fra Slekt og Data som tilbyr sin ekspertise i
slektsforskning. Du får tilgang til databasene Ancestry, de svenske databasene
Arkiv Digital og SVAR, eksklusive søketjenester i Nasjonalbibliotekets aviser,
Trondheimsbasen og Slekt og Data sine boksamlinger.

Slektsverksted

Finn din slekt

10:00 – 13:00 Lesesal
18:00 – 21:00 402
Arkivdagen: Foredrag om Tukthuset ved Svein
12:00 – 15:00 402/
Carstens og omvisning i magasinene med vekt på
magasin
kriminalitet.
Slektsverksted
10:00 – 13:00 Lesesal
Fjærpennkurs
13:00 – 15:00 Rom
2. etg
Finn din slekt
18:00 – 20:00 Lesesal
Fjærpennkurs
13:00 – 15:00 Rom
2. etg
Slektsverksted
10:00 – 13:00 Lesesal
Slektsverksted
10:00 – 13:00 Lesesal

Desember

Eva Hjelen forteller om hvilke

10.
10.
17.
17.
19.
24.
31.

Type arrangement

Forklaring til de ulike arrangement:

Type arrangement

Slektsverksted
Slekt og Data – åpent julemøte
Birger Sivertsen forteller om Juletradisjoner
Slektsverksted

Tid

Sted

10:00 – 13:00 Lesesal
18:30 – 21:00 402
10:00 – 13:00 Lesesal

Utfyllende informasjon om kursene, foredragene og de andre
arrangementene kan du finne på våre nettsider www.arkivsenteret.no
eller på Arkivsenterets facebookside og Slekt og Datas nettside
www.st.disnorge.no

På lesesalen møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som
tilbyr sin ekspertise i slektsforskning. Du får tilgang til bygdebøker, registre og
en rekke databaser (se Slektsverkstedet). Fram til kl. 18:00 kan du arbeide med
kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e‐post til post@arkivverket.no dagen i
forveien eller på lesesalen før kl. 14:30.

Grunnkurs i slektsgransking
Slekt og Data Sør‐Trøndelag inviterer til et grunnkurs med Finn Karlsen. Han gir
råd og veiledning for hvordan og hvor man kan lete. Videre hvilke hjelpemidler
som finnes og hvordan man organiserer kildene man finner.
Pris inklusive kursmateriell er 500,- for medlemmer og 1000,- for andre.
Påmelding gjennom nettsidene til Slekt og Data Sør‐Trøndelag (st.disnorge.no)
eller til kurs@st.slektogdata.no. Påmeldingsfrist: 15.9.17. Kurset gjennomføres
under forutsetning av at det er nok deltakere.
Kurs for dem som vil begynne å lese gotisk skrift fra 1600 til 1800 ‐ tallet. I tillegg
til selve skriften får man også et innblikk i ord og begreper som dukker opp i
tekstene.
Kurset går over fire dager. Målgruppen er studenter, slektsgranskere og andre
brukere av lesesalen.
Pris kroner 400,‐ Påmelding til post@arkivverket.no merk eposten «Gotiskkurs
Trondheim». Påmeldingsfrist 03.09.17

