
Beretning for 2015 
 

Lokalforeninger 

Foreningen er faktisk mere end én forening. Vi har vores aktive lokalforeninger, der 

står for arrangementer og projekter ude i de enkelte kommuner. De enkelte 

lokalforeninger har ud over en løbende kontakt med vores lokalforeningsudvalg 

mulighed for at mødes med de andre lokalforeninger ved et årligt fællesmøde. Dette 

møde blev holdt i Odense den første weekend i september, hvor der samtidig var et 

møde for lokalforeningernes webmastere. Hele 13 ud af 15 mulige lokalforeninger 

stillede op til mødet, hvor vi fik diskuteret økonomi og fremtidige procedurer, og hvor 

Mette Fløjborg fra Odense-foreningen holdt et meget givende oplæg om, hvordan 

man kunne starte et projekt i sin egen lokalforening. En rigtigt stor tak til alle, der 

deltog denne dag, for et godt og udbytterigt møde. Vi er desværre ramt af besparelser 

i disse år, og dette gælder så også de tilskud, vi giver. Vi har dog valgt i første 

omgang kun at skære på tilskuddet til andre slægtshistoriske foreninger end vores 

egne lokalforeninger. Vi udsender nyhedsbreve flere gange om året til 

lokalforeningerne. Mange af informationerne i disse nyhedsbreve har også interesse 

for det enkelte lokalforeningsmedlem, så sørg for at dele indholdet med alle 

lokalforeningens medlemmer. 

 

Hjælp på arkiverne 

Der foregår et stort frivilligt arbejde rundt omkring på Rigsarkivets afdelinger i hele 

landet, hvor vi og andre foreninger står for at stille hjælpere til rådighed for publikum 

flere gange om måneden. De frivillige hjælpere bidrager til, at flere arkivbesøgende 

kan få hjælp til deres slægtsforskning, og at især begyndere hjælpes ordentligt i gang. 

Denne ordning og vores deltagelse i Rigsarkivets forskellige brugerråd gør, at 

Rigsarkivet og vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe danske slægtsforskere. 

 

Internationalt samarbejde 

Vores søsterforening i Norge, DIS-Norge, holdt 25 års-jubilæum i 2015, så vores 

formand rejste derop og sagde tillykke. I efteråret var der de norske Slektsforskerdage, 

hvor vi sendte to personer til Oslo med en stand, som blev vældig godt besøgt. I det 

hele taget har vi et ganske fortrinligt samarbejde med DIS-Norge, og begge foreninger 

synes, at vi kan lære meget af hinanden. I løbet af året har vi også haft en del kontakt 

med tyske slægtsforskerforeninger. Da mange af vores medlemmer har slægt fra 

Tyskland, og det ikke altid er lige nemt at finde tyske arkivalier – især online, håber 

vi, at et samarbejde vil ruste os bedre til at hjælpe medlemmer med slægt i Tyskland. 

 

Hjemmesiden 

Vores hjemmeside er vores ansigt udadtil, og det er derfor vigtigt at kunne levere 

nyttige informationer og funktioner til vores medlemmer og brugere. Efter at 

Rigsarkivet har ændret både sin hjemmeside og ArkivalierOnline, har ikke alt virket 

lige godt fra starten af. For at gøre det simplere for alle lavede Lars Helbo, John 

Nielsen og Arne Feldborg en alternativ indgang til online-arkivalierne, hvor man 

blandt andet kan se de nyligst udgivne arkivalier, søge inden for bestemte 

arkivaliegrupper og få et link til andre billeder af de samme arkivalier. Besøg vores 

hjemmeside, dis-danmark.dk, for at se en oversigt over alle de muligheder, man har. 

For eksempel er der også mulighed for at indtaste oplysninger fra affotograferede 

gravsten, søge i navneregistre til lægdsruller eller søge i registret over tyske 

flygtninge i Danmark efter anden verdenskrig. 

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


 

DIS-Træf 

DIS-Træf, hvor nordiske slægtsforskere kan indsende GEDCOM-filer for at finde 

sammentræf med andre slægtsforskeres filer, kører stille og roligt. Interessen har ikke 

været lige så stor i Danmark som i de øvrige lande, men efter at Jørgen Kristensen har 

været ude hos nogle af lokalforeningerne og fortælle om systemet, er interessen steget. 

Kontakt Jørgen, hvis I også ønsker et oplæg i jeres lokalforening om DIS-Træf. 

 

DIS-Forum 

På vores forum, hvor danske slægtsforskere mødes og hjælper hinanden, blev der i 

2015 postet over 77.000 indlæg. De fleste af indlæggene er aneefterlysninger eller 

hjælp til tydning. Desværre var der i løbet af året diskussioner af foreningssager, hvor 

især en lille gruppe ikke-medlemmer deltog vedvarende. For at imødegå dette 

problem omstrukturerede vi forum, så de grupper, hvor problemet havde været størst, 

blev lukket, så ikke-medlemmer ikke kunne svare på indlæggene i gruppen – men dog 

stadig læse trådene. Ændringen var ikke optimal til at starte med. Vi forsøgte at lytte 

til de indvendinger, der efterfølgende kom, hvilket gav en mindre rokering, hvor 

gruppen, der beskæftiger sig med metode og teknik inden for slægtsforskning, blev 

åbnet igen. Vi mener nu, at vi har en brugbar inddeling af forum med henholdsvis 

åbne, halvlukkede og hellukkede grupper. 

 

DIS-Arkiv og Bibliotek 

Foreningen har modtaget mange bøger og andre materialer fra medlemmer, 

organisationer og det nedlagte landsarkiv i København. Dette er vi meget glade for. 

På vores bibliotek i Albertslund sker en omfattende digitalisering og registrering af de 

modtagne materialer, så de løbende kan tilgængeliggøres online for de mange med 

slægtshistorisk interesse. Vi har lige nu over 600 bøger og artikler, der er digitaliseret 

og gjort tilgængelige på internettet.  

Derudover er der registreret over 13.000 titler, som fysisk står på biblioteket i 

Albertslund. Nogle af disse bøger og andre materialer er dog dubletter, som vi derfor 

tilbyder vores medlemmer at afhente gratis i Albertslund eller at få dem tilsendt mod 

betaling af forsendelsesomkostningerne. Man kan se, hvilke dubletter der er tale om, 

på vores forum under “Markedspladsen”.  

Den store mængde materialer har gjort, at vi har skiftet vores bibliotekssystem fra en 

server i Albertslund til en professionel udbyder i Norge, der er specialist i netop det 

bibliotekssystem, vi bruger. Dette har frigjort ressourcer i Albertslund, som nu kan 

bruges til yderligere registrering og digitalisering. Besøg vores bibliotek online, og se 

udvalgte materialer på bibliotek.dis-danmark.dk.  

Alt dette er selvfølgelig ikke muligt uden vores frivillige, der møder op en gang om 

ugen i Albertslund for at betjene vores tre scanningsmaskiner. En meget stor tak til 

dem. Vi kan dog få endnu flere værker hurtigere på internettet, hvis flere har lyst til at 

hjælpe med efterbehandlingen. Man behøver ikke møde op i Albertslund, men kan 

gøre det hjemme fra sin egen bopæl over internettet. Kontakt vores bibliotek, hvis I er 

interesserede, og hjælp med at få offentliggjort alle vores mange værker. 

 

Medlemsbladet Slægt & Data 

Vores blad, Slægt & Data, udkom som sædvanligt med fire numre, hvoraf det ene dog 

– helt ekstraordinært – var en fællesudgivelse med Sammenslutningen af 

Slægtshistoriske Foreningers (SSF) blad, Slægten. Indholdet handlede primært om 

1800-tallet, og artiklerne var længere, end de ville være i en normal udgivelse. Om 

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


projektet gentages, vides ikke, da der, grundet forskellig praksis i de to foreninger, var 

væsentlige problemer med distributionen af bladet til medlemmerne. 


