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Styret startet arbeidet i 2020 med en god og detaljert plan, med mange avtalte 
foredragsholdere på medlemsmøter og flere arrangementer. 2020 var foreningens 
jubileumsår, både lokalt og sentralt, og vi arbeidet med å få til en mengde markeringer i 
løpet av året, både internt og eksternt. Det var planer om slektsfestival, standsbesøk både på 
messer og torv, mediaoppslag og deltagelse på landsmøte på Lillehammer. - Slik ble det ikke. 
Vi rakk de to første medlemsmøtene på Stokke bygdetun før vi måtte gjøre om på alle 
planer. 
 
På grunn av korona har det vært lite aktivitet i forhold til et normalt år.  
 
Antall medlemmer i Slekt og Data Vestfold pr 31. desember 2020 var 721. 
 

Møter i Slekt og Data Vestfold: 
 
16. januar 2020. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Norske hvalfangere i militær tjeneste. George Bratli fortalte om hvordan livet ble for de som 
havnet i ufrivillig eksil i Skottland under siste krig.  
20. februar 2020.  Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.  
Agnes fabrikkers historie ved Per Einar Dybvik. Han har selv jobbet ved Agnes fabrikker i 35 
år og var siste mann til å slutte i 2005. Vi får høre om fyrstikkindustrien i Norge og 
fyrstikkfabrikken på Agnes.  
29. august 2020. Tur til Eidsfoss Jernverk. 
17. september 2020. Årsmøte og medlemsmøte. Stokke Bygdetun og digitalt.  
Gravminnebasen, Digitalarkivets dødsfall i Norge 1951-2014 og Våre minnesider.  
15. oktober 2020. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun og digitalt. 
Anne Lise Løve - Husmannsvesenet, Harry Rove – Strandsittere og verdensborger i Vestfold. 
Lars Jørgen Ormestad og Odd Roar Sulutvedt om kreative søkemetoder. 
19. november 2020. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun og digitalt. 
Menneskene på Jernverkene av Anita Wiklund Norli. Arbeiderne ved jernverkene på 1700-
tallet var Norges første lønnsarbeidere. Jernverkssamfunnene hadde sin egen kultur, og livet 
på verket var på mange måter forskjellig fra livet i bondesamfunnet. 



10. desember 2020. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun og digitalt.  
Folketellingen 1910 av Kristian Hunskaar fra Riksarkivet.  
 
Møtene i mars og april ble avlyst pga. koronarestriksjoner.  
 

Ærespris 
 
Slekt og Data Vestfolds Ærespris ble tildelt Anne Grethe Syvertsen. 

I begrunnelsen finner vi bl. annet hennes innsats som pådriver i den lokale gruppa i Sande, 
innsatsen med opplæring, kurs, foredrag, utadrettet virksomhet i aviser og på stevnedager, 
på møter og slektsforskerdager og som leder for foreningen i Sande og styremedlem i 
Vestfold.  
 

Deltagelse ved andre Slekt og Data arrangement 
 
Det årlige strategimøtet for styret ble avsluttet med jubileumsmiddag for inviterte gjester fra 
de lokale gruppene og aktivitetsgruppene, totalt 17 tilstede.  
 
Landsmøtet for 2020 ble utsatt fra april til 10. oktober, og ble nedskalert som følge av Covid-
19-restriksjoner. Lars Jørgen Ormestad og Irene Plathan var delegater fra Vestfold. 
 
På landsmøtet ble det delt ut to priser til medlemmer fra Vestfold:  
Slekt og Datas Ærespris ble tildelt Morten Thorvaldsen (avtroppende leder) for hans innsats 
for foreningen, og særlig for nye dataløsninger.  
Slekt og Datas Hederspris ble tildelt Rolf Dahl for hans store frivillige innsats for synliggjøring 
av foreningen og innsats med skanningen.  
 
 

Aktivitetsgrupper i Slekt og Data Vestfold  
 

Årsrapport for digitaliseringsgruppen på Vestfoldarkivet 2020 
 
Skannegruppa tilknyttet Vestfoldarkivet har dette året bestått av fire personer: Thom 

Johansen, Ingrid B. Lund, Rolf Eikedalen, Rolf Dahl. 
 

Året startet med avslutning og bildebehandling av hvalfangstselskapet Rosshavet. Samtidig 

ble det en videreføring av skannearbeidet med årsberetninger og regnskaper for nærmere 40 

hvalfangstrederier og enkelt-båter. Dette prosjektet er så stort at det den 11. mars 2020 ble 

lagt til side, i håp om at Covid 19 skulle avta og kanskje ebbe ut. Under første smittebølge 

stengte også Vestfoldarkivet ned, men skannegruppa ble senere tilbydd skjermede plasser. 

Tilbudet ble avslått. 
 
For skannegruppen. 
Thom Johansen og Rolf Dahl 
  



Gravminner 
 
2020 ble et viktig gjennombrudd for gravminneprosjektet, for da kom de nye nettsidene på 
plass. På våren ble gamle data kopiert over i en helt ny løsning for innlegg av data og 
publisering. Samtidig startet test av løsningen og oppdatering av data etter konverteringen.  
 
En veldig viktig del av Nye Gravminner er måten vi arbeider på. Ikke minst er det lagt opp til 
at mange skal kunne bidra som fotografer og registratorer slik at ikke alt må gjennom noen 
få personer før det kan publiseres. I tillegg ble det laget et betydelig bedre system hvor alle 
kan sende inn nye forslag og forbedringer av data og bilder.  
 
I 2020 ble følgende gravplasser oppdatert: Nykirke, Borre (første gang med bilder) , Horten 
(første gang med bilder), Vallø kapell (første gang med bilder).  
I tillegg har det takket være de mulighetene vi har det blitt jobbet masse med bilder og 
registrering på Tønsberg nye, Tønsberg gamle og Slagen. Mer enn to tusen bilder har blitt til 
for disse tre stedene i løpet av sommeren og høsten. 
 
Antall personer registrert under Vestfold var 149.431 (en økning på 6.130 personer)  
Antall graver med bilde var 72.602 per 31/12-2020.  
  
Gravminnekoordinator er John Ludvigsen. 
 
 

Årsrapport 2020 fra Kilderegistreringsgruppa i Slekt og Data Vestfold 

Kilderegistreringsgruppen har ikke hatt noen aktivitet i 2020. 
   
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 2020 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 er Frank Nordberg. 
  



BROTHER’S KEEPER 
På grunn av koronaepedemien har det vært liten aktivitet i Brother's Keepers brukergruppe. 
Vi har hatt 4 møter i løpet av 2020. 
Møtene er hver 1. onsdag i mnd. og vi møtes i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på 
Nauen. 
På møtene kommer det ca. 10-12. 
Koordinator for gruppen er Frank Nordberg. 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 
Det var lite aktivitet på DNA-fronten, men Rolf avholdt et heldags DNA-kurs for S&D Østfold i 
samarbeid med Hilde Tindlund og har hjulpet et par stykker med alt fra hvordan tolke 
resultater til å finne mer ut av hvem ukjent opphav er. 
  
Rolf B. Holte, DNA-koordinator.  
 

Lokale lag 
  

Årsrapport 2020 for Slekt og Data Larvik 
Slekt og Data Larvik har i 2020 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 i alt 6 medlemsmøter i 2020. De to siste møtene i året var digitale pga. 
korona situasjonen. 

• Fysisk møter: 

• 14.01.2020 

• 11.02.2020 

• 10.03.2020 

• 08.09.2020 

 

• Digitale møter: 

• 10.11.2020 

• 08.12.2020 

På noen av møtene har vi hatt enkle presentasjoner med aktuelle emner. De fysiske møtene 
har vært holdt på Larvik museum. Alle møter ble 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 2019/2020 samarbeidet med Thor Heyerdahl 
videregående skole i Larvik om en slektsforskerpris for ungdom i distriktet. Representanter 
fra Slekt og Data Larvik ga tredjeklasser ved skolen en innføring i slektsforskning og 
rettledning til elever som arbeidet med oppgaver relatert til slektsforskning. Det var 24 
bidrag til konkurransen. Vinneren fikk sitt bidrag publisert på Slekt og Data sin nettside. 
 
For syvende året på rad ble prosjektet videreført høsten 2020 og en ny slektsforskerpris for 
ungdom vil ble delt ut i mai-juni 2021. 
 
I 2020 hadde Slekt og Data Larvik 114 medlemmer. Av disse var det 4 gratismedlemmer. Det 
var 14 nyinnmeldte og 20 utmeldinger i løpet av året. Medlemmenes gjennomsnitt alder er 
68 år, mot 65 året før. 
 

Årsrapport 2020 for Slekt og Data Re. 
 
Slekt og Data Re ble også i 2020 ledet av Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad. Vi har 
hatt 6 arbeidsmøter i 2020. Møtene har hatt varierende besøk, fra 4 til 14 personer.  
 
Vi rakk to møter før korona stengte ned Norge. Når det åpnet opp igjen fikk vi til 4 møter, 
men disse var mye dårligere besøkt.  
 
Møtene avholdes på Revetal bibliotek, som vi har et meget godt samarbeid med. Våre møter 
annonseres på Facebook, via bibliotekets møteplan og med e-post til medlemmene.  
 
Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad, Slekt og Data Re. 
 

Årsrapport 2020 for Slekt og Data Sande. 
 
Normalt treffes vi i bryggerhuset på Sande Prestegård hver mandag formiddag og en onsdag 
kveld hver måned, men i slutten av mars 2020 måtte vi stenge ned grunn de nasjonale 
smittevernreglene. Det ble en lang pause med både vår og sommer, før vi i slutten av august 
kunne starte opp igjen. Gleden varte ikke lenge da det kom ny nedstengning i november. 
Med dette har det for oss, som for andre foreninger vært et år med mindre aktivitet enn 
vanlig. De mandagene vi har treffes har vi vært de samme 6-7 personene. Før mars var det 
noen få nye innom, senere på året har vi fått henvisninger på e-post fra folk som ønsker 
hjelp til å finne sine forfedre, og alle har vi forsøkt å hjelpe så godt vi kan. 
 
Sande Historielag, som vi deler lokaler med, fikk i januar besøk av Einar Ottarson fra 
Holmestrand Sjømannsforening som ønsket opplysninger om sjøfolk fra Sande som seilte 
under 2. verdenskrig. Leder av Historielaget mente at det var noe for oss, og sendte Einar inn 
på vårt møterom. Alle former for opplysninger var interessant, spesielt bilder, foreldres 
navn, søsken, fartstid før og etter krigen, når og hvor de døde, hvor de ble gravlagt, og 
eventuelt giftermål og barn. Resultatet skulle brukes ved en utstilling på Holmestrand 
museum for å hedre krigsseilerne og for å markere at det var 75 år siden krigen tok slutt. 
Utstillingen skulle være i mai, men ble som alt annet utsatt på grunn av pandemien. 
 



Men det er ingen grunn for å avslutte vårt arbeide. Sjømannsforeningen ønsker å 
videreformidle opplysningene vi finner til Krigsseilerregisteret, et nasjonalt nettbasert 
register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under 2. 
verdenskrig 1939-1945. Hittil har vi funnet 63 krigsseilere som har tilknytting til Sande, enten 
ved at de er født eller har bodd her. Både av Sande historielag og fra våre egne medlemmer 
har vi mottatt både opplysninger og bilder av enkelte personer. Det er et langsiktig prosjekt, 
men vi fortsetter arbeidet og tar godt vare på alle fakta vi mottar. Om du har opplysninger 
om krigsseilere med tilknytting til Sande, eller etterkommere av dem, håper vi du tar kontakt 
med oss. Vi kan med dine opplysninger kanskje finne flere fakta og videreformidle 
opplysningene til Sande historielag, Sjømannsforeningen og Krigsseilerregisteret. 
 
Skanning av historiske dokumenter fra Sande har vi også fått tid til i 2020. Inger Lise Sjødal 
Hauge, Tone Galleberg og Elise Marie Thorkildsen har vært pådriverne her. Fra arkivet til 
Sande historielag har vi fått plukket ut det vi mener kan være interessant for andre å få 
tilgang til. Vi har skannet material fra «Fattig og sykepleieforeningen» og Sande fengsel, som 
bland annet inneholder avskrifter av gamle rettsdokumenter. Vi har også tatt for oss en stor 
bunke med dokumenter fra gården Bonden i Sande. Nå gjenstår «bare ryddejobben» med 
filene, før vi kan publisere det på nett. 
 
Kjell Olaussen og Frode Kristian Hagen har hatt en stor jobb med transkribering av 
folketellingen 2020 for Skoger og Svelvik. Filen fra Skoger viste seg å bli tidkrevende, og for 
at den skulle bli ferdig til fristen bidro Solveig Persson og Anne-Grethe Syvertsen med å 
ferdigstille den. 
 
Sistnevnte fikk for øvrig Slekt og Data Vestfolds ærespris i 2020, og takker alle for 
påskjønnelsen. 
 
Kjell Olaussen, Elise Marie Thorkildsen og Anne-Grethe Syvertsen, Slekt og Data Sande. 
 

Årsrapport 2020 fra Slekt og Data Sandefjord 
 
Vi har våre faste slektsforskertreff hver første mandag i måneden fra kl 1830. 
 
Disse treffene ble avholdt i Sandefjord Lokalhistoriske Senters lokaler på gamle Pukkestad 
gård. Der er det et trådløst nettverk og fremviser slik at vi kan demonstrere og vise fra egen 
PC direkte til stor skjerm. i tillegg til egen kjøkkenkrok. 
 
I disse corona tider har vi hatt 4 møter. 3 møter ble avholdt før coronaen tok sitt inntog i 
februar/mars, og ett møte i oktober, før det ble nye innstramninger. Vi har i snitt hatt over 
12 personer på møtene. Vi startet året med et DNA møte med Rolf B Holte som 
foredragsholder for 16 interesserte sjeler. Også i år har det i stor grad vært arbeidsmøter 
hvor vi har gitt hverandre hjelp til søk i forskjellige kilder, arbeid med slektsprogram og 
annet slektsrelatert arbeid. 
 
Nye medlemmer er innom for å få hjelp, bl.a. til å legge inn slektsprogram på PC’en og 
oppstartshjelp med å legge inn personer i programmet, (Brothers Keeper). 
 



Vi har registrert 12 nye medlemmer i vårt distrikt i 2020. 
Arne W. Vinslid, Slekt og Data Sandefjord 
 

Årsrapport 2020 for Slekt og Data Tønsberg 
 
Møtene holdes på Tønsberg og Færder Bibliotek. Tidspunkt er første torsdag i måneden. 
Høstmøtene ble avlyst grunnet covid-19.  
Det ble avholdt møter i januar, februar, mars og april. John Ludvigsen har ledet gruppen, i 
samarbeid med Henning Halvorsen – i mangel på en egen lokal ledelse.  
Møtene har stort sett vært holdt som arbeidsmøter hvor vi har delt erfaringer og tips, og har 
hjulpet hverandre. I tillegg har det vært fokus på gravminner, da mange av deltakerne har 
vært engasjert i det prosjektet.  
 
John Ludvigsen, for Slekt og Data Tønsberg.  


