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Tiden går med ….
 Næstformand i Danske Slægtsforskere

 Leder af Slægtsforskernes Bibliotek 
(Albertslund)

 Medredaktør på Slægtsforskeren

 Med-moderator for Facebook-gruppen 
”Slægtsforskning”

 Foredrag, bøger, artikler

 Hjælper danskere og udlændinge med 
slægtsforskning og familiesøgning



Agenda
 Danske Slægtsforskere

 Hvem er vi?

 Hvad laver vi?

 Hvad er en Partnerskabsaftale?

 Slægtsforskernes Bibliotek

 Hvordan opstod ideen?

 Hvordan arbejder vi?

 Hvordan bruger man biblioteket?



Danske Slægtsforskere
 Etableret i maj 2018 ved fusion af det tidligere DIS-Danmark og 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

 7200 direkte medlemmer

 Lige nu 27 lokalforeninger, men forventer inden
udgangen af 2018 at være 40+ lokalforeninger



Formål
 At repræsentere slægtsforskere i Danmark

over for det offentlige (bl.a. Rigsarkivet)

 At styrke slægtsforskning i Danmark

 Individuelt

 Lokalt

 At digitalisere og offentliggøre 
kildematerialer

 At samarbejde med myndigheder, arkiver 
og foreninger

 At tilbyde arbejdsredskaber 



Medlemmer (og andre)
 Udgiver bladet Slægtsforskeren

 Driver hjemmeside,
Facebook-gruppe (”Slægtsforskning”)
og DS-Forum (diskussionsforum)

 Slægtsforskernes Bibliotek

 Overtager og drifter hjemmesider, fx

 Aurelia Clemons

 Hammerum-herred.dk

 Skippere.dk



Udvikling
 Deltager i Rigsarkivets brugerråd og

Kildeindtastningskomiteen

 Deltager i den slægtshistoriske rådgivning
på Rigsarkivets læsesale

 Igangsætter og fremmer
crowdsourcingprojekter

 Holder kurser og seminarer
(Slægtshistorisk Weekend, årligt)

 Hjælper med opstart og drift af
lokalforeninger



Oplysning
 Laver materiale til brug

for lokalforeninger

 Deltager i Historiske Dage
og andre udstillinger/arrangementer

 Arrangerer og deltager i slægtshistoriske
træf i ind- og udland

 Medieaktiviteter og artikler



Lokalforeninger (Partnerskabsaftale)
 Ingen forpligtelser over for landsforeningen, ingen betaling til samme

 Økonomisk tilskud til aktiviteter (kr. 1.000 – kr. 6.500)

 To pladser i lokalforeningsrådet

 Indflydelse på valg af 2 personer til foreningens bestyrelse

 Indflydelse vores dialog med Rigsarkivet

 Hjælp til afholdelse af kampagner

 Option: Hjælp til medlemsstyring og hjemmeside



Fra bog til digital



Bibliotekets historie
Der var engang et arkiv 

– et Landsarkiv!

Landsarkivet for 
Sjælland m.v., blev 
lukket den 31. 
december 2011.



Ca. 200 kasser flyttet til Albertslund



Slægtsforskernes Biblioteks formål
 Biblioteket er et special-bibliotek for 

slægtsforskere og historikere. Det 
indeholder værker, der er en del af vores 
fælles kulturarv, blandt andet omfattende 
slægts-, lokal- og personalhistorie. 

 Bibliotekets hovedprojekt er 
digitaliseringen af bøger og andre 
materialer til gavn for nuværende og 
fremtidige generationer af interesserede i 
slægtsforskning, personalhistorie, 
lokalhistorie og historie.



Step 1: Registrering i bibliotekssystem

I første omgang skal vi have 
registreret hvilke materialer vi 
har:

 Bøger

 Tidsskrifter

 Mikrofilm

 Etc.

 Bibliotekssystemet Koha



Step 2a: Scanning til destruktion



Step 2b: Scanning af bøger

Bøger, der skal 
bevares, bliver 
skannet i en 
bogskanner



Step 3: Efterbehandling (æstetisk)



Step 4: OCR
Htllcrslev Sogn grcrnscr mod Nord 
til Sonder- broby og Heden Sogne, 
mod Ost lil Vantinge og Espe, mod 
Syd til Espe og Brahetrolleborg og 
mod Best til Ostcrhccsingc og 
Sandholts-Lyndclse. Jmellcm de to 
sidstncevnte Sogne og Hillerslev 
Sogn danner Odense Aa en 
temmclig bugtet Grcenselinie. Med 
Undtagelsc af et kort Stylte Vej vcst
for Hillerslev Bro, hvor



Step 5: PDF gøres tilgængelig



Hvordan bruger jeg Slægtsforskernes 
Bibliotek?

https://www.slaegt.dk/

http://bibliotek.dis-danmark.dk/

https://www.slaegtogdata.dk/
https://www.slaegtogdata.dk/


Hvordan bruger jeg Slægtsforskernes 
Bibliotek?



Brugen vokser – Bestanden vokser

 3.500 online-værker

 Ca. 150 nye/måneden

 2.500+ besøgende på 
bibliotekets side/måneden

 500-1.000 downloads/dagen

 1.000+ følgere på Facebook



Større del-projekter
 Løbende digitalisering af 

Rigsarkivet Odense samling (ca. 
8.000 værker)

 Princip-aftale med Frederiksberg 
Biblioteks Genealogiske samling (ca. 
7.000 værker)

 Danmarks Adels Aarbog

 Hardsyssel Årbog, Vejle Amts 
Årbøger, Præstø Amt og andre 
årbøger (1.000+ værker)

 Alle danske slægtstidsskrifter

 Aftale med Copydan


