
 
 
 
  
 

 
  

Åpen 
slektsforskerdag 

2010 på Statsarkivet 
i Tromsø 

 
 
Lørdag 30. oktober 2010, kl 11-15 
kan du møte slektsforskere og andre 
som er interessert i slekts- og person-
historie. 

 
 
 
 
 
Velkommen til et lite slektstreff! 

 DIS -Troms SLHFT  

Statsarkivet i Tromsø  
er en del av Arkivverket. Statsarkivet skal ta i 
mot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateri-
ale fra den lokale og regionale statlige for-
valtning i Troms, Finnmark og Svalbard. Vi 
har ansvar for å føre tilsyn med arkivforhold-
ene i vårt distrikt, og arbeider for å bevare 
verneverdige privatarkiv. 
 
Alle er velkomne til å henvende seg til oss, 
enten ved personlig frammøte eller pr. brev, 
telefon, telefaks eller e-post. 
 
På statsarkivets lesesal kan du benytte arkiv-
materiale, mikrofilm, bøker og tidsskrift, eller 
digitaliserte kilder på en av PC-ene for publi-
kum. 
 
Statsarkivet ligger på universitetsområdet, 
Huginbakken 18, mellom Universitets-
biblioteket 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  Telefaks 77 64 72 01 
 
E-postadresse: 
satromso@arkivverket.no 
 
Postadresse: Postboks 6315, 9293 Tromsø 
 
http://www.arkivverket.no/tromso 

Slekts- og lokalhistorisk forening i 
Tromsø  

er en forening som er interessert i lokalhisto-
rie, 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 
bygdebøker for gamle Hillesøy og Ullsfjord, 
men det ble ikke utgitt noen bygdebok for 
Tromsøysund.  Derfor forsøker vi å rette opp 
dette og har til nå skrevet gårds- og slektshis-
torie for bygdene Bakkejord, Mjelde, Sand-
nessund, Finnvik/Futrikelv mens flere er i em-
ning.  Vi har lånt og skannet masse gamle bil-
der, slik at disse heftene er godt illustrert. 
 
Slekts- og lokalhistorisk forenings hjemme-
side finnes på:  
http://www.yggdrasil-troms.com 
 
Medlemsskap koster kr. 250,- 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 Nils 
E. Bjørklund på telefon 909 65 833. 
E-post: nilseb@wavelan.no 
 



Kl 1100:  Velkomst, åpning og orientering v/
Solbjørg E. Fossheim, Statsarkivet, Nils E. Bjørk-
lund, SLHFT og Ragnar T. Samuelsen, DIS-
Troms. 
 
Kl 1115:  ”Til Troms - ja. Til Tromsø - gjerne. 
Til Amerika - neppe." Om flyttemønstre i Troms 
på 1800-tallet. v/Gunnar Thorvaldsen, Registre-
ringssentral for historiske data. 
 
Kl 1200: Myldring med mulighet for kaffe-prat, 
kjøp av materiell mv. 
 
Kl 1300: “Kvenan – kem, kor og korfor?” v/
Reidun Mellem, Tromsø. 
 
Kl 1345: Pause med myldring. 
 
Kl 1415: ”Befolkningen består vesentlig av 
samer og er for så vidt mindre urovekkende.” 
Tips om lite benyttet kildemateriale om 
befolkning og enkeltpersoner på flyttefot, ved 
Solbjørg Ellingsen Fossheim, Statsarkivet i 
Tromsø. 
 
 
Kl 1500: Avslutning 
 
Statsarkivets lesesal vil være åpen med betjening 
mellom kl 10 og kl 15. 
Adgang til internett for kildesøk. 
 
Demonstrasjoner,  salg av medlemsblad (Slekt og 
Data, Yggdrasil) og andre hjelpemidler. Det blir 
servert kaffe/te og litt å bite i. 
 
Vi svarer på spørsmål og hjelper til med medlem-
skap.

Statsarkivet 
Huginbakken 18, Universitetsområdet, 
Breivika 
 
P = Parkeringsplass 
 

Slektsforskerdagen 2010 på 
Statsarkivet i Tromsø 

Lørdag 30. oktober 2010, kl 11-15 kan 
du møte slektsforskere og andre som er interes-
sert i slekts- og personhistorie, og få hjelp og 
veiledning. (Slektsforskerdagen markeres med 
lokalt arrangement også i Harstad). I Tromsø er 
det et åpent arrangement med følgende hoved-
tema og program: 
 

På flyttefot  
 
 

”Flytting til og fra Troms fylke”. 
 

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 over 280 medlemmer. Lo-
kallaget i Troms har samarbeid med bl.a. lo-
kale slektsforskerforeninger og historielag i 
Harstad, Tromsø, Dyrøy, Sørreisa og Nord-
Troms; med Statsarkivet i Tromsø og Tromsø 
bibliotek og byarkiv. Der det er interesse blant 
medlemmene 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. Kildere-
gistrering 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 2010, eller be-
søk våre hjemmesider, som du finner på  
www.disnorge.no/tr   
 
 


