
Årsberetning for Slekt og Data Vestfold 2019 
 

Slekt og Data Vestfolds styre for 2019: 
 
Leder:   John Ludvigsen 
Nestleder:  Lars Jørgen Ormestad 
Kasserer:  Henning Halvorsen 
Sekretær: Hanne Astad  
Styremedlem: Hege Dåpan 
Styremedlem: Irene Plathán 
 
Varamedlemmer: Thore Stordalen og Elise Marie Thorkildsen.  
 
Revisor:  Arne Wilfred Vinslid 
Valgkomite:  Odd Roar Sulutvedt, Thore Stordalen, Anne Grethe Syvertsen.  
   
Styrets har som vanlig hatt fokus på å planlegge medlemsmøter. Det er også fokus på å bistå 
lokale lag og brukergrupper som gjør en flott jobb.  
 
En viktig del av strategien for å bli mer synlig har også vært å fortelle mer om våre aktiviteter 
på våre nettsider. Her ønsker vi at all informasjon til medlemmer og andre interesserte skal 
ligge. Sosiale medier som Facebook er også viktig for å spre informasjon, men dette er ment 
som et tillegg til websiden.  
 
De som har jobbet med de nye nettsidene for Vestfold er Morten Thorvaldsen og John 
Ludvigsen. I tillegg har Lars Jørgen Ormestad bidratt som nettredaktør med innhold på 
Vestfoldsidene. 
 
Antall medlemmer i Slekt og Data Vestfold pr 31. desember 2019 var 721. 
 

Ærespris 
 
Slekt og Data Vestfolds Ærespris ble tildelt Thom Johansen. 

I begrunnelsen finner vi hans engasjement på flere fronter som bidragsyter og korrekturleser 
til medlemsbladet DIZ, som styremedlem i i flere perioder, og ikke minst for den 
kjempejobben han har gjort med skanning, bildebehandling og publisering av kilder som 
finnes på Vestfoldarkivet. 
 
 

Møter i Slekt og Data Vestfold: 
 
17. januar 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Bruken av Digitalarkivet og informasjon om Folketellingen 1920 ved Lars Jørgen Ormestad. 
28. februar 2019.  Medlemsmøte på Skjeestua.  



DNA i Slektsforskningen ved David Widerberg Howden. 
21. mars 2019. Årsmøte. Stokke Bygdetun.  
Kilder i Oslo ved Sigbjørn Elvebakken og Johanne Bergkvist. 
25. april 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Hans Nielsen Hauge - Norges første gründer og folkevekker ved Harald Kaasa Hammer. John 
om Geneasky.  
11. mai 2019. Medlemstur til Oscarsborg. 
26. september 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Lars Jørgen Ormestad kom med tips til hvordan man starter med slektsforskning og kilder til 
bruk i slektsforskningen.  
17. oktober 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun 
Kristian Hunskaar fortalte om nyheter i Digitalarkivet: Folketellingen 1920, Folkemengdens 
bevegelse, Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform og avtalen med Ancestry, 
MyHeritage og Family Search om transkribering av kirkebøker.  
21. november 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun 
Magnus Klasmark fra IKA Kongsberg fortalte om kommunale kilder i slektsforskningen. 
12. desember 2019. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Kathrine Kleveland om Norsk julemattradisjon. Rolf Huseby fra Norske Akevitters Venner 
Vestfold om akevittens historie og akevitter fra Vestfold. 
 

Markeder 
 
Slekt og Data Vestfold har deltatt på følgende markeder 
17.-18. august 2019. Vivestad Høstmarked 
24. august 2019. Hælja Hime i Andebu. 
 

Kulturminnedagene 2019  
 
Vi valgte å lage en uke i forbindelse med kulturminnedagene 2019, med arrangementer over 
hele fylket:  
Mandag 9. september i Larvik: Menneskene på Fritzøe jernverk 
Tirsdag 10. september på Revetal: Revetal – fra veikryss til bygdeby 
Onsdag 11. september i Sandefjord: Hvalfangsthistorie 
Torsdag 12. september i Holmestrand: Industrien i gamle Holmestrand 
Søndag 15. september på Stokke bygdetun: Slektshjelp. 

 

Kursvirksomhet. 
 
I 2019 har vi avholdt 2 nybegynnerkurs, med til sammen 27 deltakere, og 2 videregående 
kurs, med til sammen 22 deltakere. Kursholdere har vært Lars Jørgen Ormestad og Odd Roar 
Sulutvedt.  
I tillegg har vi hatt et gotisk nybegynnerkurs med kursholder Christiane Hunsbedt fra Slekt og 
Data Oslo. På gotisk kurset har det vært 8 deltakere.  
 



Foredragsvirksomhet 
 
Oppsøkende virksomhet i andre lag og foreninger er viktig for at flere skal stimuleres til 
slektsgransking og for profilering Slekt og Data. Flere av våre medlemmer stiller opp i slik 
sammenheng. Tor Gervin er en av de mest aktive som har holdt en lang rekke slektsrelaterte 
foredrag, i og utenfor Vestfold. I Larvik har vi regelmessig deltatt på møter hos Seniornett, og 
John har holdt et foredrag for Seniornett i Horten. 
 

Deltagelse ved andre Slekt og Data arrangement 
 
6.-7. april ble det avholdt Tillitsvalgtkonferanse på Gardermoen. Vestfold deltok med John 
Ludvigsen, Lars Jørgen Ormestad, Henning Halvorsen, Irene Plathan, Hege Dåpan, Elise Marie 
Thorkildsen, Thore Stordalen og Hege Frebergsvik.  
19.-20. oktober var det samling for alle distriktslagslederne og her deltok John Ludvigsen. 
15. oktober ble det holdt et møte på Re videregående skole hvor representanter fra alle de 
fem lokale gruppene i Slekt og Data Vestfold deltok, tillegg til deltakere fra skannegruppa og 
digitaliseringsgruppa. 
Fra Skannegruppa: Rolf D. og Thom 
Fra Digitalisering: Rolf H. og Morten.  
Fra Sandefjord: Arne og Osvald. 
Fra Larvik: Bjørn Terje og Ragnhild (og Tore).  
Fra Re: Odd Roar (og Lars Jørgen).  
Fra Sande: Anne-Grethe og Inger-Lise.  
Fra Tønsberg: (Rolf D. og John) 
Fra Styret: John, Hege, Tore og Lars Jørgen 
 

Aktivitetsgrupper i Slekt og Data Vestfold  
 

Årsrapport for digitaliseringsgruppen på Vestfoldarkivet 2019 
 
Skannegruppens prosjekt på Vestfoldarkivet har det siste året – 2019, vært å skanne et bredt 
utvalg av både industri og sjøfart. Siden sjøfarten i Vestfold ofte er nært knyttet til arkivene 
etter industrien, så har man skannet mye materiale med personrelatert informasjon fra 
begge.   
Agnes Fabrikker og Forestia Agnes, med sine kvinnearbeidsplasser ca. 4-5000 filer, 1fil = 1 
bilde. Kosmos, ferdigstilt oppgave fra 2018.  
Sandefjord Mønstringskontor, protokoll. 
Rosshavet, hvalfangstrederi, mannskapslister, diverse losseturer og reparasjonsturer. 
C A Larsen, mannskapslister 
Sir James Clark Ross, mannskapslister og avregninger i forbindelse med 
mannskapsforflyttninger i Norge, England og Canada. (Avslutning av 2. verdenskrig). 
Total Ca. 10-12000 filer, (1fil=1 bilde) 
Gruppens medlemmer har bistått med slektsforskerhjelp på Vestfoldarkivets åpne dager 
gjennom vinteren.  
Skannegruppen har hatt 22 arbeidsdager året igjennom.                                                                                                                                               



Man har besøkt lokallaget Slekt og Data i Sande for eventuell oppstart av ny gruppe nord i 
Vestfold. 
  
For skannegruppen. 
Thom Johansen og Rolf Dahl 
  

Gravminner 
 
I 2019 ble følgende gravplasser oppdatert: Tanum, Husøy, Andebu og Berg. For Andebu var 
dette en oppdatering, mens det for Tanum, Husøy og Berg var første gangs registrering med 
bilder.  I tillegg har Arendal blitt lagt for Slekt og Data Aust-Agder. 
 
På grunn av kommunesammenslåingen ved årsskiftet 2019-2020, og at noen kommuner har 
å  blitt flyttet til nye fylker er det litt vanskelig å sammenlikne tall mot fjoråret. I Vestfold ble 
Svelvik og Berger kirker flyttet over i Drammen kommune. 
 
Antall personer registrert under Vestfold var 143.301 per 31/12-2019.  
  
Gravminnekoordinator er John Ludvigsen. 
 
 
 

Årsrapport 2019 fra Kilderegistreringsgruppa i Slekt og Data Vestfold 

Vi har jobbet jevnt og trutt i 2019.  
I år har vi sendt inn skannede kirkebøker fra: 
Andebu, 1878-1909; alle listene 
Hedrum/Hvarnes 1907-1930; Alle listene 
Sem 1814-1825; Alle listene 
Hedrum/Kvelde 1909-1824; Alle lister 
Horten 1878-1887, Innflytta, viede dissentere, utflytta og konfirmerte 
Våle 1834-1860; døpte 
Våle 1861-1877; Konfirmerte, døpte, viede, gravlagde 
Hedrum/Hedrum 1881-1903 alle listene 
Kilderegistreringsgruppa i Tønsberg, la seg selv ned høsten 2019, etter liten interesse. 
Samtidig har jeg takket av etter ca 16 år med kilderegistrering  
   
Kildekoordinator i Slekt og Data Vestfold 
Rune Helland 
  

SLEKTSFOTO PROSJEKTET 

En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og 
Slekt og Data Vestfold. 
 
Vi registrerer og av-fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen 
til Vestfold Fylkesmuseum. 
De som er med i gruppen er: 



Frank Nordberg, 
John Ludvigsen, 
Oddne Johansen, 
Ove Gunnar Jacobsen 
Pr. desember 2019 var det registrert og avfotografert ca. 6800 bilder. Etter fotograferingen 
blir bildene behandlet på forskjellig vis og lagt ut på internett. Det er ved årsskiftet 
publisert ca. 6200 bilder. 
Adressen til bildene på de nye nettsidene er https://www.slektogdata.no/slektsfoto.   
Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. 
  

https://www.slektogdata.no/slektsfoto


BROTHER’S KEEPER 
Brother’s Keepers brukergruppe har hatt 10 møter i løpet av 2019. 
Hver 1. onsdag i mnd. møtes vi i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. 
På møtene kommer det ca. 10-12. 
Koordinator for gruppen er Frank Nordberg. 
 

DNA 

Koordinatoren for DNA for Slekt og Data Vestfold har holdt 2 møter med DNA som tema, på 
Stokke bygdetun og Sande Bibliotek. Koordinatoren har også stilt opp for Slekt og Data 
Telemark og avholdt 2 møter hos dem. Det å komme i gang med DNA som kilde og å dekode 
din familiehistorie tar litt tid. Koordinatoren stiller gjerne opp for fler medlemmer over hele 
fylket. 
  
Rolf B. Holte, DNA-koordinator.  
 
 

LOKALE LAG 
Årsrapport 2019 for Slekt og Data Larvik 
 
Slekt og Data Larvik har i 2019 blitt ledet av en gruppe bestående av Ragnhild Andersen, Lars 
Brathagen, Bjørn Terje Løwer, Thore Stordalen og med Vidar Øverlie som 
hovedkontaktperson.  
  
Det ble avholdt 9 medlemsmøter i 2019. På noen av møtene har vi hatt enkle presentasjoner 
med aktuelle emner. Møtene har vært holdt på Larvik museum og blitt annonsert ved epost 
til medlemmene i Larvik området og på møtekalenderen til Slekt og Data Vestfold sin 
nettside. Oppmøte har variert mellom 5 og 12 personer som er på linje med forrige år.  
 
Slekt og Data Larvik har også i skoleåret 2018/2019 samarbeidet med Thor Heyerdahl 
videregående skole i Larvik om en slektsforskerpris for ungdom i distriktet. Representanter 
fra Slekt og Data Larvik ga tre tredjeklasser ved skolen en innføring i slektsforskning og 
rettledning til elever som arbeidet med oppgaver relatert til slektsforskning. Det ble satt ny 
deltakerrekord med 57 bidrag i konkurransen. Vinneren fikk sitt bidrag publisert på Slekt og 
Data sin nettside og arrangementet ble omtalt to ganger på MyHeritage  
Norge sin blogg. For sjette året på  
rad ble prosjektet videreført høsten 2019 og en ny slektsforskerpris for ungdom vil ble delt 
ut i 2020.   
  
I 2019 var antallet medlemmer i Slekt og Data Larvik sitt dekningsområde 113 som er det 
samme som året før. Det var 15 nyinnmeldte i løpet av året som også er det samme som i 
2018. Medlemmenes gjennomsnitt alder er 65 år.   
 



 
Noen deltakere i slektsforsker konkurransen i 2019 med rettledere fra Slekt og Data Larvik 

foran. (Foto: Ellen Marie Skjefstad, Thor Heyerdahl videregående skole) 
 
 
 

Årsrapport 2019 for Slekt og Data Re. 
 
Slekt og Data Re ble også i 2019 ledet av Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad. Vi har 
hatt 8 arbeidsmøter i 2019. Møtene har hatt varierende besøk, fra 5 til 10 personer. 16 ulike 
personer har totalt besøkt møtene våre i 2019. Det første møtet i 2019 ble avholdt på Re 
videregående skole, fordi biblioteket var stengt. Resten av møtene ble avholdt på det nye 
Revetal bibliotek. I tillegg til de vanlige møtene hadde vi arrangement i forbindelse med 
kulturminneuka. Da kom det 64 for å høre på foredraget vi holdt om Revetal.  
 
Alle møtene har vært annonsert i ReNytt, i tillegg til aktiv annonsering i flere lokale 
Facebookgrupper. Det sendes e-post til alle medlemmer i Re kommune før hvert medlem. 
Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad har stått ansvarlige for møtene. Kaffe kjøpes nå 
fra kafeen på biblioteket. 
 
 

Årsrapport 2019 for Slekt og Data Sande. 
 
Den lokale gruppa i Sande treffes hver mandag formiddag i bryggerhuset på Sande 
prestegård. I løpet av 2019 har flere nye medlemmer kommet til, og vi har blitt en stor fin 
gjeng, som gleder oss til hver mandag for å hjelpe hverandre og løse slektsgåter. 
Foruten ordinær slektsforskning har vi det også hyggelig på andre måter. Asbjørn Bruserud 
har på storskjerm vist flere gamle filmer fra Sande og omegn. De fleste filmene ble en gang 
laget av Thorleif Frydenberg. Artig å se hvordan både mennesker og bygninger har forandret 
seg i løpet av årene som har gått. Medlemmer av Sande historielag deltok også på disse 
filmdagene, noe som er en fin måte å binde sammen to foreninger med samme interesse. 
Vi har et godt samarbeid med historielaget. Om de får spørsmål av personer som søker 
opplysninger om deres forfedre fra Sande, blir de henvist til oss slektsforskere. Alltid like 
hyggelig å kunne hjelpe, som den gang historielaget i Sandnes ønsket opplysninger om en 



som hadde bodd i Sande og som senere hadde starte Avholdsforbundet i Norge. Eller den 
gang en hel familie fra Oxford i USA kom for å se prestegården som deres forfar en gang 
bodde med sin familie. De ble henrykt da vi også ordnet en omvisning i Sande kirke, hvor han 
som prest i mange år hadde preket for Sandes befolkning. 
 
Siden 2010 har vi i Sande også hatt en gruppe som har transkribert kirkebøker. Vi har vært 
en ivrig gjeng, men motivasjonen falt da Arkivverket i mars varslet at de hadde gjort en 
avtale med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om transkribering av kirkebøker. I løpet 
av første halvdel av 2020 skal de transkribere alle lister som gjenstår for døpte 1815-1929, 
viede 1815-1960 og døde/begravde 1815-1927. Som et resultat av dette bestemte vi oss for 
å trappe ned vårt arbeid. Vi leverte ingen transkriberte lister til Digitalarkivet i 2019, men vi 
vil selvfølgelig ferdigstille vårt påbegynte arbeid. 
 
Vi var en fin gjeng som ønsket å fortsette med et felles prosjekt. Vi kontakt derfor styret i 
Slekt og Data Vestfold, med ønske om en veiledning i hvordan vi kunne skanne historiske 
dokumenter fra Sande. I august fikk vi besøk av leder John Ludvigsen og Rolf Dahl som har 
god erfaring med skanning. De forklarte prosedyre og fremgangsmåte. For å få en oversikt 
ble det satt opp en liste med interessante kilder fra Sande, og i hvilket arkiv de befinner seg. 
En måned senere reiste vi fra Sande til Vestfoldarkivet hvor Rolf Dahl, Thom Johansen og 
Rolf B. Holte tok oss godt imot. Vi fikk en grundig innføring i selve skanningen og bruk av 
program for å lagre bilder. 
 
Med friskt mot reiste vi hjem igjen, tok kontakt med Sande historielag og fikk en avtalte om å 
skanne historiske dokumenter som de oppbevarer i sitt arkiv i Sande. En stor god skanner 
har vi fått låne av Slekt og Data Vestfold. I starten gikk det mye tid til å gjøre nødvendig 
forarbeid før selve skanningen kunne begynne. Skanning krever mer samarbeid internt i 
gruppa enn hva transkribering gjør, og vi treffes oftere enn før. Vi prøver også å få skannet 
litt hver gang når vi likevel møtes på mandager. Etter litt trening i hjemlige omgivelser, er 
planen å påta oss større og mer krevende prosjekter i samarbeid med andre arkiv, som 
Vestfoldarkivet, IKA-Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg. 
 
To av våre medlemmer har også påtatt seg arbeidet med å transkribere folketellingen 1920 
for Svelvik og Skoger med til sammen nesten 10.000 personer. 
 
Siste halvår i 2019 arrangerte vi tre foredrag på Sande bibliotek. 
I august ba vi inn Lars Tingelstad fra Nasjonalbiblioteket, som holdt en innføring i bruk av 
nettbiblioteket (tidligere bokhylla). Flere av oss har etter den kvelden oppdaget nytten av alt 
det skannede historiske material som der er tilgjengelig. 
I oktober hadde vi besøk av vår egen DNA-koordinator, Rolf B. Holte som holdt foredrag om 
«DNA i slektsforskning». Det trakk veldig mange besøkende, også utenfor Slekt og Data. 
Siste kveldsmøte i 2019 ble holdt i november, hvor vi hadde fått inn vår gode 
foredragsholder Tor Gervin, som fortalte om "Jeanna Corneliussen fra Tønsberg, som sto i 
Frelsearmeens front og ble skadet for livet». Samme kveld feiret vi vårt eget 10 års jubileum 
med kaffe og marsipankake. 
Mvh. Kjell Olaussen, Elise Marie Thorkildsen og Anne-Grethe Syvertsen, ved Slekt og Data 
Sande. 
 



Årsrapport fra Sandefjordsgruppen 2019 
  
Vi har våre faste slektsforskertreff hver første mandag i måneden fra kl 1830. Disse treffene 
blir avholdt i Sandefjord Lokalhistoriske senters lokaler på Gamle Pukkestad gård. Der er 
det trådløst nettverk, vi får tilgang på kjøkkenkrok og det er fremviser slik at vi kan 
demonstrere og vise fra egen PC direkte til stor skjerm. 
 
Det ble arrangert slektsforskerdag også i år.  
  
 

Årsrapport 2019 for Slekt og Data Tønsberg 
 
Møtene holdes på Tønsberg og Færder Bibliotek. Tidspunkt er første torsdag i måneden. 
 Gruppen har også i 2019 vært ledet av Slekt og Data Vestfold ved Rolf Dahl, John Ludvigsen, 
Irene Plathán og Henning Halvorsen i mangel av en egen gruppe til å drive Slekt og Data 
Tønsberg så langt. 
Møtene har stort sett vært holdt som arbeidsmøter hvor vi har delt erfaringer og tips, og har 
hjulpet hverandre. 
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