
Interessert i din historie?
Velkommen til Arkivsenteret  

på Dora i Trondheim
Arrangementskalender høsten 2013

DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora 
arrangerer foredrag, omvisninger og kurs samt gir personlig 

veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning. Kom til oss og få 
hjelp med egne undersøkelser, skaff deg kunnskap, bli inspirert 

og møt andre med samme interesse!



Slektsverksted
Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag 
samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget 
rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser 
som vi abonnerer på:  Ancestry, de svenske databa-
sene  ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i 
Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS 
sin boksamling her.

Tirsdager

Hver tirsdag fra 3.september vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede 
i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00. 
Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.

Lørdager

Finn din slekt 
Tre lørdager i høst mellom kl.10.00-14.00 har vi åpen lesesal med slektsfors-
kningshjelp og foredrag. Her får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskaps-
rike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og 
databaser. Du kan jobbe med kildemateriale fra arkivene dersom du har bestilt det 
i forveien. Materiale fra arkivet bestilles senest fredag kl. 14.30. 

Lørdag 14.september  kl.12.00
Foredrag: Lær deg å skanne dine gamle fotografier 
ved fotograf  Nils Kristian Th. Eikeland fra NTNU 
UB.

Lørdag 19. oktober  kl.12.00
Foredrag: Kilder som ikke ligger på nett 
ved Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim



Lørdag 23.november  kl.12.00
Foredrag: Slektsforskning på 1900-tallet - hvilke kilder er tilgjengelige? 
ved Finn Karlsen, Statsarkivet i Trondheim 

Sted: Arkivsenteret på Dora, lesesalen. 
Tid: Kl. 10.00-14.00. Foredrag kl. 12.00 
Gratis 
Ingen påmelding 
Bestilling av arkivsaker: elja@arkivverket.no 
Kaffeservering!

Torsdager

Temakvelder på Arkivsenteret
Vi vil her fordype oss i sider ved slektsforskning og databruk som er aktuelt for 
de fleste. Det gis mulighet til diskusjon og spørsmål, og ikke minst deling av egne 
erfaringer.

Torsdag 10. oktober
Ancestry mer enn bare folketellinger 
i USA
Vi går igjennom hvilke ressurser som er 
inkludert i vårt abonnement på Ancestry 
og hvordan man søker i basen.  
ved Per-Solve Tretli, Anne-Line Killing-
tveit og Finn Guttvik

Torsdag 14. november 
Kilder på Internett. Kildehenvisninger i slektsprogram 
Kilder vi finner på internett – hva kan vi stole på? Hvordan legger vi inn kilder i 
forskjellige slektsprogram?  
ved Finn Karlsen.

Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje. 
Tid: Kl. 18.00-20.00 
Gratis

mailto:elja@arkivverket.no


Åpne DIS-møter første torsdag i måneden
Kl. 18.30-21.00 inviterer DIS til åpne møter med foredrag.  
Alle møtene er gratis og finner sted i Arkivsenterets møterom i 4. etasje. 

5. september
Bergverksdirektør Peder Hjort; liv, slekt og kilder  
ved Bjørn Tore Hindklev 
Peder Hjort var den første rørosing som ble direktør 
for Røros Kobberverk. Vi får høre om hans bakgrunn, 
trønderslekt og om slektskilder på Internett. Fore-
dragsholder er redaktør i lokalavisa Fjell-Ljom.

3. oktober
Kildekritikk i slektsforskningen 
ved Svein Bertil Sæther 
Kildekritikk er viktig for hvordan vi vurderer troverdigheten til kilder. Hvordan 
skal man tolke kilder fra fortiden, hvilke kilder er brukt og er de troverdige? Fore-
dragsholder er direktør for Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

7. november
DNA i slektsforskning fra en brukers ståsted 
ved  Heidi Sitara Fjeldvig
Her får vi mulighet for å lære mer om hvordan DNA kan benyttes i slektsforsknin-
gen. Foredragsholder er styremedlem i DIS-Norge.

Torsdag 5. desember
Julemøte på Arkivsenteret 
Tradisjonelt  julemøte med foredrag om jul i gamle dager.  
Foredragsholder og tema kunngjøres senere.

Tilbud i forkant av møtene: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsente-
ret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.
Mer informasjon  finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside;  
http://st.disnorge.no

http://st.disnorge.no


Kurs

Innføring i slektsforskning
Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene 
for slektsforskning og hvordan du skal bruke dem. Du vil 
også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopp-
lysninger og hvordan du lager slektstavler. 
Ta gjerne med din egen bærbare PC.  Samme kurs gis på 
dagen og på kvelden.

Kurs 1 på dagtid Kurs 2 på kveldstid
Tirsdag 10. sept . kl. 12.30-14.30 10. sept . kl. 18.00-20.00
Tirsdag 17. sept . kl. 12.30-14.30 17. sept . kl. 18.00-20.00
Tirsdag 24. sept.  kl. 12.30-14.30 24. sept.  kl. 18.00-20.00

Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje 
Pris: 500 kr. Kursmateriale inngår (slektsforskningsboksen). Betales ved oppmøte. 
NB! Vi tar ikke kort! 
Kursleder: Finn Karlsen, Statsarkivet i Trondheim. 
Påmelding til: finkar@arkivverket.no eller tel. 73 88 45 00

Gotisk håndskrift
Arkivsenteret tilbyr kurs i gotisk håndskrift i oktober. På 
kurset får du lære å lese skrift fra 1700- og 1800-tallet, og du 
får også prøve deg på 1600-tallsskrift.  Vi leser i kilder som 
er mye brukt av slektsgranskere og lokalhistorikere – som 
skifter, tingbøker, kirkebøker og pantebøker.  Kursleder Elin 
Jacobsen forteller også om ord og begreper som dukker opp i kildene, og hun vil 
gi et innblikk i vår lokale administrasjonshistorie.  

3. okt.   Oppstart – det gotiske alfabetet, litt skrifthistorie 
8. okt.   1800-tallsskrift 
15. okt.  1800-tallsskrift forts. 
22. okt.  1700-tallsskrift 
29. okt.  1700- og 1600-tallsskrift

Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje  
Tid: kl. 12.30-14.30 
Pris: 300 kr inklusive kursmateriale. Betales kontant ved kursstart. 
Kursleder: Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim. 
Påmelding til elja@arkivverket.no eller tel. 73 88 45 00

mailto:finkar@arkivverket.no


  Foto: Tor Arne Granmo

DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data er en aktiv forening for 
slektsgransking som har over 700 medlemmer.   
Adressen til vår hjemmeside: http://st.disnorge.no 
Mail: leder@st.disnorge.no 

Arkivsenteret på Dora i Trondheim er et lokalhistorisk res-
surssenter for Midt-Norge. Vi har 50 000 hyllemeter med kildemateriale i våre 
magasiner og vi har et kunnskapsrikt personale som gjerne hjelper deg å finne 
informasjonen du søker. I Arkivsenteret samarbeider flere institusjoner:
• Statsarkivet i Trondheim 
• Interkommunalt arkiv Trøndelag 
• Trondheim byarkiv 
• NTNU universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket

Les mer om oss på www.arkivsenteret.no

Arkivsenteret på Dora
Maskinistgata 1
7042 Trondheim
Telefon sentralbord: 73 88 45 00

Arkivsenteret er også på Facebook!

Arkivsenteret
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