
 
 
 
  
 

 
 

Åpen 
slektsforskerdag 2013 

på Statsarkivet i 
Tromsø 

 
 

Kvener i Troms 
 

 
Lørdag 26. oktober 2013, kl 11-15 kan du 
møte slektsforskere og andre som er in-
teressert i slekts- og personhistorie. 

 
 
Velkommen til et lite slektstreff! 

 DIS -Troms SLHFT  

DIS-Troms 
 
Slektsforskning er en av de mest utbredte hob-
byer. De fleste slektsforskere arbeider som re-
gel alene. DIS skaper muligheter for kontakt og 
samarbeid mellom slektsforskere. Digital-
teknologien gir nye muligheter for ordning og 
presentasjon av slekt– og persondata, bl.a. ved 
bruk av tilgjengelige slektsprogrammer på da-
tamaskin/PC. Bilder er viktige innslag i arbeid 
med slekt- og personhistorie.  
 
DIS-Norge har lokale lag i alle fylker, og  DIS-
Troms har nå 340 medlemmer. Lokallaget i 
Troms har samarbeid med bl.a. lokale slekts-
forskerforeninger og historielag i Harstad, 
Tromsø, Dyrøy, Sørreisa og Nord-Troms; med 
Statsarkivet i Tromsø og Tromsø bibliotek og 
byarkiv. Der det er interesse blant medlemme-
ne for mer lokale aktiviteter kan det etableres 
lokale grupper eller grupper av brukere med 
felles interesser, som f. eks. for mye brukte 
slektsprogrammer.  
 
Organisasjonens drift baserer seg i hovedsak på 
frivillig innstats fra medlemmene. Kilderegist-
rering og gravminneregistrering utgjør viktige 
frivillige aktiviteter, som er til nytte for både 
medlemmer og ikke-medlemmer. 
 

DIS gjør slektsforskning enklere! 
 
Er du interessert i mer kontakt med slektsfors-
kere, så ta gjerne en tur til Statsarkivet i 
Tromsø  på Slektsforskerdagen 2013, eller be-
søk våre hjemmesider, som du finner på  
www.disnorge.no/tr   
 
DIS-Troms er Grasrot-mottaker. Org nr: 896 680 242 
 
Lik oss på facebook: DIS-Troms Slekt 

Slekts- og lokalhistorisk forening i 
Tromsø  

er en forening som er interessert i lokalhistorie, 
og som er interessert i å finne ut litt om hvor 
besteforeldre og eldre generasjoner kom fra og 
hva de arbeidet med. 
 
Foreningen har eget medlemsblad, Yggdrasil, 
som kommer ut med 4 nummer i året.  Det er 
stort sett medlemmene som bidrar med for-
skjellig stoff som omhandler slektsgransking 
eller historiske hendelser, og gamle bilder har 
vi gjerne med. 
 
Det er utarbeidet byhistorie for Tromsø og byg-
debøker for gamle Hillesøy og Ullsfjord, men 
det ble ikke utgitt noen bygdebok for Tromsøy-
sund.  Derfor forsøker vi å rette opp dette og 
har til nå skrevet gårds- og slektshistorie for 
bygdene Bakkejord, Mjelde, Sandnessund, 
Finnvik/Futrikelv mens flere er i emning.  Vi 
har lånt og skannet masse gamle bilder, slik at 
disse heftene er godt illustrert. 
 
Slekts- og lokalhistorisk forenings hjemmeside 
finnes på:  
http://www.troms-slektshistorisk.no 
 
Medlemsskap koster kr. 320,- pr år, og med-
lemsskap tegnes ved innbetaling av beløpet til 
konto 9731.05.89385, ved kasserer Evald Rot-
nes, Pb 87 Kraknes,  9100 Kvaløysletta. 
 
For nærmere informasjon kontakt leder Ellinor 
Elvevoll på telefon 970 16 285. 
E-post: el-elve@online.no 
 



Statsarkivet 
Huginbakken 18, Universitetsområdet, 
Breivika 
 
P = Parkeringsplass 
 

Slektsforskerdagen 2013 på 
Statsarkivet i Tromsø 

Lørdag 26. oktober 2013, kl 11-15 kan du møte 
slektsforskere og andre som er interessert i 
slekts- og personhistorie, og få hjelp og veiled-
ning. (Slektsforskerdagen markeres med lokalt 
arrangement også i Harstad). 

Kvener i Troms 
 

Kl 1115: Velkomst, åpning og orientering v/
Solbjørg E. Fossheim, Statsarkivet, Ellinor Elve-
voll, SLHFT og Bente Nordhagen, DIS-Troms. 
 
Kl 1130: Kvensk/finsk minikonsert og orientering 
om Kvensk Ungdomsnettverk v/ Sara Maria 
Maliniemi Lindbach. 
 
Kl 1145: Kvener i arkivene v/ Harald Lindbach, 
Statsarkivet i Tromsø. 
 
Kl 1230: Myldring med mulighet for kaffe-prat, 
kjøp av materiell mv. 
 
Kl 1300: En stor kvensk slekt (Pellika). v/Håvard 
Dahl Bratrein. 
 
Kl 1345: Pause med myldring. 
 
Kl 1415: Nettkilder for kvenslekter v/Tom A 
Kristiansen, DIS-Troms. 
 
Kl 1440.  Lag slektsbok. V/Tom A Kristiansen, 
DIS-Troms. 
 
Kl 1500: Avslutning 
 
Statsarkivets lesesal vil være åpen med betjening 
mellom kl 10 og kl 15. Adgang til internett for kil-
desøk, litteratur om kvensk historie og slektsbøker. 
 
Demonstrasjoner, salg av diverse litteratur, slekts-
tavler m.m. Det blir servert kaffe/te og litt å bite i. 
 
Vi svarer på spørsmål og hjelper til. 
 

Utstillinger: 
 
Dokumenter og foto fra kvensk historie. 

Statsarkivet i Tromsø  
er en del av Arkivverket. Statsarkivet skal ta i 
mot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateriale 
fra den lokale og regionale statlige forvaltning i 
Troms, Finnmark og Svalbard. Vi har ansvar 
for å føre tilsyn med arkivforholdene i vårt 
distrikt, og arbeider for å bevare privatarkiv. 
 
Alle er velkomne til å henvende seg til oss, en-
ten ved personlig frammøte eller pr. brev, tele-
fon eller e-post. 
 
På statsarkivets lesesal kan du benytte arkivma-
teriale, mikrofilm, bøker og tidsskrift, eller di-
gitaliserte kilder på en av PC-ene for publikum. 
 
Statsarkivet ligger på universitetsområdet, Hu-
ginbakken 18, mellom Universitetsbiblioteket 
og Teorifagbygget. 
 
Åpningstider for lesesalen: 
 
Mandag — fredag: kl. 09.00—15.00 
 
Tirsdager 1. september—31. mai: kl. 09.00—
18.00 
 
Telefon: 77 64 72 00 
 
E-postadresse: 
satromso@arkivverket.no 

 
http://www.arkivverket.no/tromso 
 
Lik oss på facebook: Statsarkivet i Tromsø 


