Årsberetning for DIS-Vestfold 2014
DIS-Vestfolds styre for 2014:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Willy Fredriksen
John Ludvigsen
Henning Halvorsen
Anne-Grethe Syvertsen
Morten Thorvaldsen
Irene Plathan

Revisor:
Valgkomite:

Arne Wilfred Vinslid
Morten Kjellesvig
Lars Jørgen Ormestad

Styrets har som vanlig hatt fokus på å planlegge medlemsmøter. Det er også fokus på å bistå lokale
lag og brukergrupper når det trengs.
Som i fjor har vi hatt et ønske om å bli mer synlig i fylket vårt. Vi ønsker å vise oss fram for andre
kultur organisasjoner som opererer i samme område som det vi gjør og vi vil vise oss fram som en
seriøs aktør i Vestfolds kulturliv. Den andre delen av dette er at vi ved å bli bedre kjent også vil få
større medlemsmasse.
Som et ledd i denne strategien har vi deltatt med stand på Vivestad Høstmarked og Våle
sensommerfest. En viktig del av strategien for å bli mer synlig har også vært å fortelle mer om våre
aktiviteter på vår Webside. Her ønsker vi at all informasjon til medlemmer og andre interesserte skal
ligge. Vi benytter oss også av sosiale medier som Facebook, men dette er ment som et tilegg til
websien. Websiden er vår hovedarena for å fortelle om aktiviteter. Alle aktiviteter blir også lagt inn i
kalenderen på vår webb.
Etter at DIS-kontoret hadde sendt ut andre gangs purring på kontigenten foretok styret en ringe runde
til alle personer som ikke hadde betalt kontigent. Det var en vellykket aksjon da det viser seg at de
fleste som stod på listen ønsket å fortsette sitt medlemskap men hadde bare ikke fått betalt regningen.
Antall medlemmer i DIS-Vestfold pr 1. januar 2015 var 770 personer, som er en oppgang på 34
personer fra fjorårets 736 medlemmer.

Ærespris
DIS-Vestfolds Ærespris ble tildelt Rolf Dahl
Begrunnelse for tildelingen:
”Kandidaten har stilt opp på utallige arrangementer i DIS-Vestfold, alltid smilende, imøtekommende og
behjelpelig. Han har ved en rekke anledninger holdt foredrag på våre møter. Han har foretatt mange
hjemmebesøk til våre medlemmer for å løse problemer. Han har også lagt ut penger for kontingent
innbetaling.
Det er han som sørger for at vi har skjøteledninger til PC'n vår. Kandidaten har stort sett vært med på
alle aktiviteter i DIS-Vestfold siden han ble DIS medlem i DIS-Norge 12. januar 2000.
Han var nestleder i styret for DIS-Vestfold i perioden 2003 til 2005.
Kandidaten har vært redaktør for medlemsbladet DIZ fra 2002 til 2009.
Først som papir utgave, deretter den digitale utgaven medlemsbladet, hvor han løftet bladet opp til en
meget høy kvalitet. Det ble utgitt 42 utgaver av medlemsbladet DIZ med kandidaten som redaktør.
Han er fremdeles en god bidragsyter med artikler til medlemsbladet, korrektur lesing og han skriver
regelmessig referater fra våre medlemsmøter.
Han har i alle år aktivt fylt opp bilen sin med medlemmer og ikke medlemmer for å kjøre den til
medlemsmøtene ved Stokke Bygdetun. Han har vært en pådriver for mange av aktivitetene i DISVestfold. Var med på å arrangere DIS-seminar på Kroppefjäll i Sverige i 2007. Han har også vært

arrangøransvarlig og hjelpende hånd ved Slektsforskerdagen ved biblioteket i Tønsberg. Han har vært
delaktig i opprettelsen av DIS-Tønsberg og er Nøkkelmann for DIS-Tønsberg ved møtene på
Tønsberg bibliotek
Rolf har spesialkompetanse på sjøfart generelt og sjømenn spesielt. Han har vært en inspirasjonskilde
for både styret og medlemmer til å sette inn i dette temaet. Han har vært prosjektleder og pådriver for
vårt prosjekt med å skanne sjøinnrullingsprotokoller for utgivelse på DVD.
Det er derfor en stor ære å tildele DIS-Vestfolds ærespris for 2014 til Rolf Dahl”

Møter i DIS-Vestfold:
















16 januar 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o John Ludvigsen fortalte om hvordan man søker i det nye Digitalarkivet og hvordan
man kan jobbe med databehandling i ”skyene”.
27 februar 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Tidligere dykker Gudmund Olsen fortalte oss om en del av skipsvrakene som ligger
langs kysten vår og litt om skipenes historie.
o John Ludvigsen fortalte om Kaperbrev fra perioden 1807-1814
20 mars 2014. Årsmøte. Stokke Bygdetun.
o Hvordan søke etter slekt i Sverige ved John Ludvigsen
9 april 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Arkeolog Cecilia Gustavsen fra Slottsfjellmuseet fortalte om det siste rundt
utforskingen av Slottsfjellet i Tønsberg.
15 mai 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Forfatter Sverre Mørkhagen holdt et spennende foredrag om nordmenn som dro til
Amerika, hvorfor de dro og hvordan.
18 september 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Cathrine Apelseth-Aanensen fra DIS-Østfold fortalte om sine erfaringer med bruk av
Familysearch.
16 oktober 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun
o John Ludvigsen. Fra slekts programmet BK til Word og enkel bildebehandling.
o Presentasjon av presentasjonsprogrammet Flippingbook.
26 november 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun
o Fattigvesen og nye hvalfangst relaterte kilder ved Morten Thorvaldsen.
18 desember 2014. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun.
o Besøk av skipsbygger Geir Magne Røvik. Han fortalte om byggingen av Saga
Oseberg, den pågående bygging av Klåstadskipet og til slutt om kvinnens rolle i
Vikingtiden.

Strategisamling
Det ble avholdt en strategi samling for DIS-Vestfolds styre lørdag 15. februar. Hensikten med møtet
var å se noen år framover i tid og trekke fram noen strategiske tanker for DIS-Vestfolds framtid.
Markeder
DIS-Vestfold har deltatt på følgende markeder
 23-24 august 2014. Vivestad Høstmarked
 6-7 september 2014. Våle sensommerfest.

Kursvirksomhet.
Det ble avholdt tre "Grunnkurs i Slektsforsking" i løpet av 2014.




Februar 2014, Tjølling
Mars-april 2014. Storås i Stokke
September-oktober 2014. HIVE-Bakkenteigen, Borre

Kursene er på 9 timer fordelt på 3 kvelder. Kursholder er Lars Jørgen Ormestad.
Grunnkurs i slektsprogrammet Legacy Family Tree
 November-desember 2014. Hive, Bakkenteigen, Borre
Kurset var på 9 timer fordelt på 3 kvelder. Kursholdere var Liv Ofsdal og Rune Helland
Deltagelse ved andre DIS-arrangement



John Ludvigsen deltok på DIS-Norge, Slekt og Datas ledersamling som ble avholdt på
Gardermoen i oktober.
Ved DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte 26. og 27. april 2014 deltok Willy Fredriksen, John
Ludvigsen, Henning Halvorsen, Anne-Grethe Syvertsen, Morten Thorvaldsen og Lars Jørgen
Ormestad.

Aktivitsgrupper i DIS-Vestfold
Digitaliserte kilder i Vestfold
DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren 2015 4 år som pågående prosjekt.
Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som
kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet.
Formålet er formulert således på prosjektets nettsider;
«DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også
andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slekts granskere,
men også for å sikre kilder i en digital form».
Etter at DIS-Vestfold innledningsvis etablerte et samarbeid med Tønsberg kommune, som var den
første Vestfold-kommunen som ga distriktslaget tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som
kommunen har deponert til IKA Kongsberg, så har en rekke Vestfoldkommuner gitt tilsvarende
tillatelser, deriblant Tjøme, Nøtterøy, Larvik, Andebu og Holmestrand. Ambisjonen er at man skal få
tillatelse til digitalisering fra alle 14 Vestfoldkommunene, men dette vil åpenbart ta tid før det formelle
er på plass, samt at man har frivillige ressurser som kan delta i arbeidet. IKA Kongsberg og
Statsarkivet i Kongsberg har vært sentrale samarbeidspartnere, men i august 2013 inngikk vi avtale
med Vestfoldarkivet, som er den tredje arkivinstitusjonen som har arkivansvar for fylkeskommunale
virksomheter og privatarkiv i Vestfold.
I 2014 har prosjektets fokus vært å etablere lokale ressursgrupper som består av personer som kan
tenke seg å bidra med skanning, avfotografering, bildebehandling og indeksering. I første omgang har
det blitt etablert en gruppe i Sandefjord, som har jobbet med kilder avlevert til Vestfoldarkivet. Dette
arbeidet har i første rekke konsentrert seg om eldre arkiver og protokoller fra de høyere skolene
(elevmanntall mm fra ca. 1840 og frem til ca. 1920-årene), maritimt arkivmateriale og arkivmateriale
knyttet til hvalfangst, slik som trekk listene for Compania Argentina de Pesca for perioden 1916 til
1957. Det er videre igangsatt arbeid for å avfotografere og skanne hjemstavnsprotokoller for
Vestfoldbyene, samt andre arkivprotokoller som viser folks flyttemønstre på slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet. På sikt håper vi å få etablert digitaliseringsgrupper i nord- og sørfylket,
som kan fokusere på lokale kilder fra deres område.
Nå som IKA Kongsberg har kommet på plass i sitt fine nybygg ved siden av Statsarkivet i Kongsberg,
har man håp om å komme i gang igjen med mer systematisert digitalisering (avfotografering/skanning)
av kommunale kilder. Takket være gavetildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi mulighet til å
digitalisere og publisere stadig nytt arkivmateriale for våre medlemmer og allmennheten. Kan du tenke

deg å bidra, kan du ta kontakt med Morten Thorvaldsen (morten.thorvaldsen@gmail.com) eller John
Ludvigsen (john.ludvigsen@gmail.com).
Koordinator for gruppen er Morten Thorvaldsen.
Gravminner
Det er ved årsskiftet 1.1.2015 139.053 poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er en økning på
10.643 fra i fjor.
Våren 2014 mottok vi oppdateringer fra kommunene Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette var lister
med omlag 60.000 navn totalt. Sammenslåing av alle disse listene med det som tidligere var registrert
i basen medført et tillegg i nye navn på rundt 8.000 personer for disse tre kommunene.
En helt ny førstegangsregistrering for Gjervåg på Tjøme fikk vi i mai, og resten av økningen er
oppdatering av flere gamle registreringer.
Koordinator for gruppen er John Ludvigsen.

Kilderegistrering
Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold også dette året. Om ikke mye er sendt inn, og
slett ikke kommet ut på Digital Arkivet, så jobbes det på flere fronter.
Digital Arkivet har nok prioritert 1814-prosjektet sitt, og dessuten ser det ut til at 1875 og 1891 folketellingene også kommer ”først i køen” før vanlige kirkebok transkripsjoner.
Følgende er sendt inn til Digital Arkivet men merk at det ikke er kommet ut på nettet:
 1884-1910 Døde i Larvik,
 1852-1862 Borre
 1922-1964 Konfirmerte fra Guttehjemmet på Bastø,

Videre arbeides det med:
 1902-1922 Larvik by, viede ved Lars Brathagen
 1891-1922 Brunlanes\Kjose ved Jenny Emilia Nikolaisen
 1892-1904 Slagen\Sem ved Reidun Brodersen
 1879-1890 Tjøme ved Anne Kamfjord
 1900-1914 Vivestad\Ramnes ved Odd Roar Sulutvedt

Medlemmer som er interessert i å delta i kilderegistreringen kan ta kontakt på følgende mailadresse
kildereg@vf.disnorge.no
Koordinator for gruppen har vært Rune Helland.
DIZ – Medlemsbladet for DIS-Vestfold
I 2014 ble det utgitt 2 nummer av medlemsbladetDIZ.
Medlemsbladet har vært tilgjengelig for DIS-medlemmer DIS-Vestfold sine websider. Det betyr at man
må logge seg inn på våre websider for å lese bladet digitalt.
Redaktør:Willy Fredriksen

SLEKTSFOTO PROSJEKTET
En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og
Dis-Vestfold, registrerer og av-fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av
samlingen til Vestfold Fylkesmuseum.
De som er med i gruppen er:
 John Ludvigsen,
 Marit Jorde
 Oddne Johansen
 Frank Nordberg.

Pr. desember 2014 var det registrert og avfotografert ca. 4300 bilder. Etter fotograferingen blir bildene
behandlet på forskjellig vis og lagt ut på internett. Der er det ca. 3600 bilder ute, nå.
Adressen til bildene på nettet er http://vf.disnorge.no/slektsfoto/
Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg
BROTHER’S KEEPER
Brother’s Keepers brukergruppe har hatt 10 møter i løpet av 2014. Hver 1. onsdag i mnd. møtes man i
lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene kommer det ca. 10-12.
Koordinator for gruppen er Frank Nordberg

LEGACY-I
Det har blitt avhold 6 brukermøter i Legacy-gruppen i 2014, alle møtene var på Holmestrand bibliotek
med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden.
Koordinator for gruppen er Liv Ofsdal.
LEGACY-II
Det er etablert en bruker gruppe for Legacy i sammenheng med DIS-Tønsbergs møter ved Tønsberg
og Nøtterøy bibliotek. Møtene holdes vanligvis første torsdag i måneden.
WEB-Seminar
Våren 2014 tok DIS-Vestfold initiativet til å arrangere en samling for alle landets webredaktører. I løpet
av sommeren ble innholdet planlagt og påmeldingene kom inn. Totalt deltok 26 stykker på samlingen
som ble avholdt på Thon hotell i Tønsberg 18-19 oktober. Fra DIS-Vestfold deltok Tor Gervin, Willy
Fredriksen og John Ludvigsen.
Målet for samlingen var å øke aktiviteten på nettsidene rundt om betydelig, samt å lære av hverandre.
Det ble holdt flere innlegg om forskjellige temaer. Tor Gervin holdt et foredrag om hvordan man kan
tenke for å skrive bedre, og Trygve Kikut, som driver nettsiden Slekt1 var invitert for å kommentere
nettsidene våre med et kritisk blikk sett utenfra.

LOKALE LAG
Årsrapport 2014 for DIS-Larvik
DIS-Larvik har i 2014 blitt ledet av en gruppe bestående av Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen,
Thor Willy Hansen og Vidar Øverlie som hovedkontaktperson.
Det ble avholdt 9 medlemsmøter i 2014 hvor vi tok opp ønskede/aktuelle emner med presentasjoner.
Fast møtedag har vært første tirsdag i måneden kl. 18 utenom sommermånedene. I første halvår var
møtene på Langestrand Seniorsenter. Etter sommeren startet vi et samarbeid med Larvik Museum og
har holdt møtene der. Møtene ble annonsert ved epost til medlemmene i Larvik området, på
møtekalenderen til DIS-Vestfold sin nettside og lokalavisen Østlands-Posten sin nettside ØP-puls.
Oppmøte har ligget mellom 10 og 20 personer. Brukergrupper for slekts programmene Legacy og
Embla har også vært til stede på møtene. I januar og februar 2014 holdt Lars Jørgen Ormestad et
fulltegnet grunnkurs i slektsforskning i Tjølling. Arrangementet var et samarbeid mellom DIS-Vestfold,
Tjølling Historielag og DIS-Larvik. Høsten 2014 deltok DIS-Larvik med stand på Larvik Museum ved
deltakelse på arrangementene Markedsdagen på Langestrand den 30. august og Kulturnatta i Larvik
den 8. november. I samarbeid med Larvik Museum har vi høsten 2014 også hatt stand på museet
første søndag i måneden hvor interessert har fått hjelp til å komme i gang med slektsforskning.
DIS-Larvik utlyste høsten 2014 en slektsforsker konkurranse for ungdom i distriktet. Dette er et
opplegg i samarbeid med historielærere på Thor Heyerdal videregående skole i Larvik.
Representanter fra DIS-Larvik har gitt tre tredjeklasser ved skolen en innføring i slektsforskning og gitt
rettledning til elever som arbeider med oppgaver relatert til slektsforskning.
Tidsfristen for å delta i konkurransen er 1. mai 2015. Premien til vinneren er kr 2000 som er planlagt
overrakt på Slektsforskerdagen i 2015.
DIS-Larvik har i 2014 mottatt kr 4000 i driftsstøtte fra Larvik kommune. I løpet av 2014 økte antallet
medlemmer i DIS-Larvik sitt dekningsområde fra 102 til 112. Det var 17 nyinnmeldte i løpet av året.

Årsrapport 2014 for DIS-Re
Kontaktperson for gruppen er Lars Jørgen.
DIS-Re ble stiftet 27. februar 2014. På det første møtet var det 17 personer tilstede. Etter det har det
blitt avholdt 5 møter til. Møtene har stort sett vært arbeidsmøter hvor man har arbeidet med egen slekt
og hjulpet hverandre. Møtene har også hatt miniforedrag om temaene: hvordan finne slekt i utlandet,
skifter og dødsfallsprotokoller, kart og litt om sjømenn. Alle møtene har vært på biblioteket i Re.
Oppmøtet har variert, men i snitt har det vært 8-9 personer tilstede på møtene.
Miniforedragene har blitt holdt av Lars Jørgen Ormestad og Odd Roar Sulutvedt. Disse to har også
stått ansvarlige for lokaler og kaffe på møtene.

Årsrapport 2014 for DIS-Sande
Møter er holdt i kafeteriaen på Sandetun Aktivitetssenter og på Sande Bibliotek
Leder i DIS-Sande er Anne-Grethe Syvertsen, nestleder er Inger-Lise Hauge. Tone Galleberg har
ansvar for innkjøp av kaffe og kaker til våre møter. Kjell Olaussen er leder for gruppa som driver med
kilderegistrering. I tillegg står han i bresjen for registrering og fotografering av gravminner ved
kirkegårder i vårt område.
DIS-Sande hatt en trofast og aktiv gruppe som transkriberer kirkebøker. Selve registreringen utføres
hjemme av hver enkelt. En gang i måneden møtes man for å motivere og hjelpe hverandre. Gruppa
har i 2014 bestått av Bjørn Vedal, Frode Hagen, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge, Kjell
Olaussen og Anne-Grethe Syvertsen.
Kjell Olaussen er leder gruppen for transkribering av kirkebøker og er også aktiv i registrering av
gravminner. I 2014 har Kjell brukt mye tid på å oppdatere flere av basene ved ”Gravminner i Norge”.
Noen av kirkevergene rundt omkring i Norge har ettersendt data fra sine baser. Materialet har innholdt
opplysninger som ikke er oppført på gravsteinene og derfor ikke tidligere vært registrert i basen.
Gjennomførte møter i 2014:
 22 januar. John Ludvigsen snakket om det nye søkesystemet til Digitalarkivet. Det ble også
gitt en veiledning i bruk av skytjenesten Dropbox
 26 februar. Maya Lillemoen fra Buskerud slektshistorielag og Anne-Grethe Livingston fra DISDrammen fortalte om bruk av FamilySearch
 26 mars. Arbeidsmøte. Her jobber vi med egen slekt, deler erfaring og hjelper hverandre.
 23 april. Arbeidsmøte. Her jobber vi med egen slekt, deler erfaring og hjelper hverandre.
 24 september. Bibliotekarene Wenche og Britt fortalte om hvilet material de oppbevarer på
Sande bibliotek som kan være til nytte for oss slektsforskere. Der finner man bl. a. flere
permer hvor det av privatpersoner er limt inn gamle avisutklipp fra hendelser i området rundt
Sande, helt tilbake til tidlig 1900 tallet.
 22 oktober. Besøk av Anne Marit Berge, administrator for Norgesprosjektet DNA. Hun
informerte om hvilke muligheter DNA kan gi oss i tilegg til vanlig slektsforskning.
 26 november. Besøk av Fredrik Larsen Lund, forfatter av boken ”Nedenunder og hjem Normenn i Australia gjennom 400 år”. Han holdt et interessant foredrag om norsk emigrasjon
til Australia.

Årsrapport 2014 for DIS-Sandefjord
Møter er holdt på Ranvik ungdomsskole i januar og februar.
Lokalhistorisk senter på Pukkestad gård fra mars og ut året.
Kontaktperson: Angen Hofseth Svinterud
Slektsforskergruppen i Sandefjord har kunnet feire 10-årsjubileum i året som gikk.
Ny lederstruktur og nye lokaler har gitt ny giv og nye utfordringer. Mangeårig formann, Osvald Rydjord,
trakk seg fra lederansvaret i januar, og en ledergruppe på fem personer overtok i februar. Gruppen
organiserte seg med en flat struktur og med kontaktperson for å representere gruppen. Andre
nødvendige oppgaver ble fordelt på medlemmene. To av gruppens medlemmer trakk seg i løpet av
året og ble erstattet, en trakk seg ved årsskiftet.
Etter å ha hatt alle møtene siden starten på Ranvik ungdomsskole ble nytt møtelokale tatt i bruk i
Lokalhistorisk senters lokale på Pukkestad gård fra mars. Beliggenheten er en klar forbedring, mer

sentralt og lettere å finne for dem som ikke er så kjent i byen, med mulighet for kaffeservering og
lagringsplass for utstyr.
Det har vært holdt 9 medlemsmøter med en gjennomsnitlig deltagelse på 15 personer. Møtene har
vært gjort kjent ved oppslag på biblioteket og møtelokalets inngangsdør og på DIS-Vestfolds
hjemmeside. I tillegg har alle DIS-medlemmer i distriktet fått innkalling pr. e-post.
Det tas primært sikte på rene arbeidsmøter til gjensidig hjelp og nytte for deltagerne og med faglig
påfyll på ulik vis etter behov.






Vidar Øverli som fortalte om sin erfaring med ledelse av DIS-Larvik
Bruk av Slektsforum,
Hva en bør ta med og ikke ta med i registrering av data i et slektsprogram,
Kommunale folketellinger i Oslo,
Mulighetene som finnes i Statsarkivet på Kongsberg og i Vestfold fylkesarkiv.

Årsrapport 2014 for DIS-Tønsberg
Møter holdes på Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek
Tidspunkt er første torsdag i måneden.
Leder: Willy Fredriksen
Møtene legges opp med et kort foredrag ved møtes begynnelse og deretter som arbeidsmøte hvor
man hjelper hverandre.

SLEKTSFORSKERDAGEN 25 OKTOBER 2014
Slektsforskerdagen på Larvik bibliotek
I 2014 valgte DIS-Larvik å arrangere slektsforskerdagen på Larvik Museum.
Vi var så heldige å få en presentasjon om “De ukjente krigerne fra Larvik” med Eirik Brazier. I 2014 var
det hundre år siden utbruddet av første verdenskrig (1914-1918). Ringvirkningene av det som er blitt
kalt den europeiske urkatastrofen har vært mange, men det som er mindre kjent er at også det
nøytrale Norge ble direkte berørt av den store krigen. Et sted mellom 14 000 og 16 000 norske menn
og kvinner deltok aktivt i krigen. I byer som Larvik kunne man etter krigen finne pårørende som hadde
mistet noen ved fronten eller veteraner som måtte leve med minnene og skadene krigen hadde påført
dem. Slik var første verdenskrig også en norsk tragedie.
Det var 33 personer til stede på foredraget som også ble omtalt i avisen Østlands-Posten. Etter
presentasjonen ble det anledning til å få hjelp med sin egen slektsforskning. Vi var fem personer fra
DIS-Larvik som hjalp til med dette. DIS-Vestfold sørget for annonsering av arrangementet i ØstlandsPosten.
Slektsforskerdagen i Sande
Lørdag 25. oktober var det tid for slektsforskerdag, med tema ”Det skjedde i 1814”.
Det store trekkplasteret var Lars Aaserud, som hadde vært ”på sporet av eidsvollmannen Gullik
Madsen Røed og andre lokale aktører”. Foredraget trakk helt klart til oss folk som tidligere ikke hadde
hørt om DIS-Sande og hva vi pusler med.
Biblioteket hadde i forbindelse med årets jubileum satt opp en fin utstilling med tema 1814 og lagt frem
historiske bøker om denne perioden. Av Sande historielag fikk vi låne fire utstillingsdukker som vi
kledde opp med klær kopiert fra tiden 1814. Klærne var utlånt av teatergruppa "Den gode Hensigt" i
Svelvik. På oppslagstavlen hadde vi hengt opp noen små historier om livet til helt vanlige ”arbeidsfolk”
som levde i Sande i 1814. Lister med etterkommere av Gullik Madsen Røed var også på plass.
Denne trakk publikums interesse da det var mange fra Sande som fant seg selv på lista.
Våre medlemmer som stilte opp for at dagen ble så vellykket var Stian Samuelsen, Bjørn Vedal, Svein
Erik Bamrud, Anne-Lise Ekeland, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge og Anne-Grethe
Syvertsen.
Med slektsforskerdag på lørdag ble DIS-Sande en del av ”1814 markeringen” i Sande kommune.
Søndag arrangerte Sande historielag vandring på historisk grunn i Sande. Mandag var det historisk
kveld med foredrag om 1814, holdt av forfatter og historieformidler Karsten Alnæs.
Arrangementet med Sande historielag og DIS-Sande ble godt omtalt i den lokale Sande Avis.

Slektsforskerdagen i Sandefjord
Slektsforskerdagen ble arrangert etter samme lest som de foregående år. Dagen startet ved at Audun
Tjomsland fortalte spennende for vel 40 tilhørere om Sandefjord/Sandars valgmenn i 1814,
Christopher Hvidt og David Hansen.
Osvald Rydjord holdt senere på dagen et foredrag om hvordan en starter med slektsforskning og hvor
en finner kildene, for ca 30 tilhørere. Mange spørsmål og mange interesserte tilhørere.
I tillegg 8 stasjoner hvor det noen steder var tilløp til kø for å få svar på spørsmål. Jevnt sig hele
dagen, men kanskje det fine været, og trass i god PR i avisen, gjorde at det kanskje var færre på
biblioteket denne dagen enn de siste årene.
Slektsforskerdagen i Tønsberg
Slektsforskerdagen i Tønsberg ble arrangert ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
John Ludvigsen holdt et ”crash-kurs i slektsforsking” og Frank Nordberg hold en innføring i bruk av
slektsprogrammet BK. Resten av aktiviteten gikk på å hjelpe besøkende å finne sine slektninger ved
hjelp av søk i kirkebøker og folketellinger.

For styret i DIS-Vestfold
Willy Fredriksen

