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Årsskiftet er i mange sammen-Årsskiftet er i mange sammen-Årsskiftet er i mange sammen-Årsskiftet er i mange sammen-Årsskiftet er i mange sammen-
hænge tidspunktet, hvor manhænge tidspunktet, hvor manhænge tidspunktet, hvor manhænge tidspunktet, hvor manhænge tidspunktet, hvor man
gør status:gør status:gør status:gør status:gør status:
HvorHvorHvorHvorHvordan forløb det gamle årdan forløb det gamle årdan forløb det gamle årdan forløb det gamle årdan forløb det gamle år,,,,,
hvad udrhvad udrhvad udrhvad udrhvad udrettede vi, hvad gikettede vi, hvad gikettede vi, hvad gikettede vi, hvad gikettede vi, hvad gik
mindrmindrmindrmindrmindre godt etc., etc.?e godt etc., etc.?e godt etc., etc.?e godt etc., etc.?e godt etc., etc.?

Også i DIS-Danmark skal der gøres
status, hvilket hermed sker i efterføl-
gende beretning.
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Det har været en travl tid for den be-
styrelse, der blev valgt på generalfor-
samlingen i Vejle i april 2002.

 Konstitueringsspørgsmålet gav an-
ledning til en del overvejelser, men
som det fremgår af det seneste num-
mer af Slægt & Data, er alle brikker
omsider faldet på plads. Vi føler os
meget overbeviste om, at alle medlem-
mer af bestyrelsen nu har ansvaret for
de opgaver, der hver især passer til
den enkeltes temperament, tid og kræf-
ter. For nu at bruge en (meget) for-
slidt politisk kliché: Det er et ”godt”
hold!

Det er fortsat Odense, der er vært
ved bestyrelsens møder, og siden ge-
neralforsamlingen har der været holdt
4 sådanne. Endnu ét inden den kom-
mende generalforsamling er i støbe-
skeen.
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Fremgang, fremgang og atter frem-
gang.  Det kunne mageligt være over-
skriften endnu engang.

Ved udgangen af 2001 lå medlems-
tallet omkring 2.800, nu er vi mere
end 3.400. I hovedsagen fastholdes
fordelingen mellem landsdelene, såle-
des at eksempelvis de jyske medlem-
mer stadig udgør omkring 1/3 af for-
eningens medlemmer. Der er også tale
om et stabilt medlemstal i udlandet;
omkring 80.

Det er blevet muligt at åbne en kon-
to i en norsk bank, hvilket i hvert fald
vil gøre det både enklere og billigere
for nordmænd at blive medlemmer af
foreningen. Vi har indtil videre valgt
ikke at etablere en tilsvarende ordning
i Sverige, pga. de betragtelige opret-
telses-omkostninger, der ville være
forbundet hermed.

I bestyrelsen gør vi os mange over-
vejelser over, hvorfor vi i disse år kan
opleve en så voldsom medlemstilgang:
Er der tale om en generel tendens, er
det udtryk for ønsker om at legitimere
det mere individualiserede arbejde bag
computeren eller?

Der arbejdes i øjeblikket på at gen-
nemføre en mindre undersøgelse
blandt medlemmerne for at finde frem
til nogle af forklaringerne, og forhå-

bentlig bliver det muligt at afdække
nogle relevante mekanismer.
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Medlemsfremgangen afspejler sig na-
turligvis i foreningens økonomi, og vi
har også i år glæden af at kunne frem-
vise et solidt årsregnskab.

Vi bestræber os på at ”omsætte” de
mange kontingentindtægter til gavn
for medlemmerne. Det seneste tiltag
kunne ses i Slægt & Data nr. 4-2002,
hvor vi medsendte Postadressebogen
1921 til alle vore medlemmer.

Der arbejdes netop i øjeblikket på
en revision, udvidelse og genudsen-
delse af det for længst udsolgte sær-
nummer ”Sogn, herred og amt”. Også
en god måde at lade medlemmerne ”få
noget for kontingentet”.
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Det har igennem et stykke tid været
drøftet, om tiden var kommet, hvor
foreningen skulle etablere fast kontor
med  fast åbningstid mm.

Ordningen er nu blevet en realitet,
og fremover vil alle i en fast telefon-
tid kunne komme i kontakt med for-
eningens ekspedition, bestille publika-
tioner etc. Vi ser meget frem til denne
ordning og håber, det bliver til glæde
og gavn for alle. Læs omtalen side 3.
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Fotos fra bestyrelsesmødet i januar
Ole H. Jensen Boris Reimann Werner Wittekind, Georg Agerby og Kathrine Tobiasen
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Beretningsåret har budt på intet min-
dre end skift på redaktørposten! I 2002
udsendte vi 16. årgang af bladet, og i
de år har der kun været tre redaktø-
rer. Så et skift på den post må siges at
være noget helt specielt.

Hanne Marie Rud har været an-
svarshavende redaktør på næsten
samtlige 16 årgange, og der er også i
denne beretningssammenhæng grund
til at sige hende tak for den kæmpe-
mæssige indsats. Lykkeligvis har
Hanne ikke sluppet tøjlerne helt og er
stadig involveret i udgivelsen af bla-
det.

Posten som ansvarshavende redak-
tør er nu overdraget til Erik Kann, der
sammen med bestyrelsesmedlem Ka-
thrine Tobiasen har fornøjelsen af at
præsentere medlemmerne for et forhå-
bentligt læseværdigt og interessant
blad 4 gange om året. Allerede for et
par år siden hyrede vi  en journalist
til at redigere bladet færdigt for os.
Vi synes selv, det har været en rigtig
beslutning, fordi det giver os i redak-
tionen langt bedre mulighed for at gen-
nemføre opsøgende arbejde, inter-
viewe forskellige personer fra vores
egen verden etc., etc.
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Vores ”gamle” formand Svend-Erik
Christiansen har tilbudt i en periode
fortsat at stå for redigeringen af det

elektroniske nyhedsbrev DIS-Nyt.
Dette nyhedsbrev udkommer efter

behov, og  når der i øvrigt er samlet
stof nok sammen. Det var således
muligt for bestyrelsen at give en bred
orientering angående sagen om Rigs-
arkivets mulige flytning ”her og nu”,
uden at skulle afvente næste ordinære
udgivelsestermin for Slægt & Data.

Vi udsender nu DIS-Nyt til mere
end 2.200 medlemmer, men vi håber,
at vi fremover kan udsende nyhedsbre-
vet til en endnu større del af medlems-
skaren.
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Foreningens hjemmeside udgør sam-
men med Slægt & Data og DIS-Nyt
en væsentlig del af vores ansigt udad-
til.

At dømme efter statistikken er vo-
res hjemmeside utrolig populær. Ak-
tuelt regner vi med ca. 6.000 besø-
gende pr. uge, med søndag som den
mest benyttede dag! Det er vores hen-
sigt at bearbejde statistikken mere
systematisk for derigennem at få et
bedre indtryk af, hvor interessen er
størst. DIS-Forum eksempelvis er al-
tid velbesøgt. I september 2002 lå ca.
50% af den samlede benyttelse af web-
stedet på DIS-Forum-siderne.

For resten: Der er også kommet ny
webmaster, nemlig Hanne Marie Rud,
der nu har overtaget ansvaret efter
Svend-Erik Christiansen.

Det er meget glædeligt at konsta-
tere, at det er lykkedes at inddrage fle-
re aktive medlemmer i arbejdet med
hjemmesiden, således at det ikke ude-
lukkende er bestyrelsens egne med-
lemmer, der skal foretage alt det prak-
tiske.

Det er visionen, at der fremover
skal ske en yderligere koordinering af
den formidling, der sker på hjemme-
siden og i bladet.

Der er sket flere spændende nytiltag
på hjemmesiden. Lad os her nøjes med
en omtale af den nye adgang til fotos
af danske kirker (kirkebilleder) og
oversigten over indscannede kilder.

Kirkebillederne er intet mindre end
en gigantisk succes: I oktober måned
blev ordningen ”offentliggjort” som en
DIS-relateret aktivitet. På dette tids-
punkt rummede basen fotos af ca.
10% af de danske kirker. Ca. en må-
ned efter var der tale om ca. 17%, og
omkring årsskiftet var man oppe på
ca. 30%. Og for at det ikke skal være
løgn: Allerede den 16. januar var tal-
let 39,62% Hvis det ikke bare er flot!

Oversigten over indscannede kilder
på hjemmesiden er kun knap en må-
ned gammel, og endnu er omfanget
beskedent. Men det er vores håb, at
der med tiden kan etableres en syste-
matisk oversigt over de indskannede
tilgængelige kilder.

Fortsætter på næste side
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Ole H.Jensen, Hanne Marie Rud og Erik Kann Lars Jørgen Helbo Ole Degn
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Efter det store år 2001, hvor den kom-
plette 1801-folketælling blev udsendt,
skulle man tro, at det atter var blevet
hverdag omkring dette projekt. Men
sådan er det ikke gået; langt fra endda.

Der er gang i indtastningerne, som
aldrig før, og helt aktuelt (januar
2003) kan det berettes, at 90% af
folketællingen 1845 er indtastet og af-
leveret, medens 74% af 1803 folketæl-
lingen (hertugdømmerne) er indtastet
og afleveret. Opgør man tingene efter
afleverede ”poster”, kommer man op
på næsten svimlende størrelser: Ved
begyndelsen af 2002 var der afleve-
ret omkring 5 mill. poster, nu er tallet
i omegnen af 6,8 mill.

Man kan ikke andet end blive im-
poneret over den flid og energi, der
lægges for dagen! Det kan konstate-
res, at der i hvert fald i Slesvig er dan-
net en lokal gruppe samlet omkring
indtastningen af områdets folketæl-
linger. Det er glædeligt og uden tvivl
gavnligt for projektet fremover.
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Meget af det ovenstående har handlet
om succes og om fremgang. Skal man
holde sig til sandheden, er det vanske-
ligt at bruge sådanne ord om forenin-
gens medlemsmøder. Ikke sådan at
forstå, at alt er gået i stå. Men det er
bestyrelsens opfattelse, at der meget
gerne måtte ske meget mere på dette
område.

Det viser sig gang på gang, at der
kan høstes stor gevinst af det lokalt
funderede samarbejde. Vi kan kun
håbe, at der vil vise sig et par arbejds-
bier i horisonten.
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Det nordiske samarbejde er fortsat og
er blevet udbygget i beretningsperio-
den. Der er nu etableret et direkte og
meget konkret samarbejde med DIS-
Norge og DIS-Sverige om en fælles
nordisk person-søge-database. Forhå-

bentlig vil de mange indledende øvel-
ser bære frugt i 2003.
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Det er fortsat Bent Pilgaard, forenin-
gens tidligere formand, der står for
foreningens læsekredse. Det er dejligt,
at Bent stadig har mod på at udføre
denne vigtige og meget gavnlige op-
gave til glæde for mange af forenin-
gens medlemmer.
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Allerede det ovenfor anførte rummer
en masse visioner, således den nordi-
ske fællesdatabase og oversigten over
de indscannede kilder. Et af vores
medlemmer har faktisk meldt sig på
banen med ideer om at skabe en endnu
bredere indgangsportal til kilder til-
gængelige på Internettet.

Ideen er, at man sognevis skal kun-
ne danne sig et samlet overblik over
tilgængelige (elektroniske) kilder. Ide-
en rummer rigtig mange gode perspek-
tiver og er pt. til grundig overvejelse.

Bladets fremtidige form er også un-
der overvejelse: Farver i et eller andet
omfang forekommer helt naturligt,
men også stoffet kræver omtanke:
Skal vi stadig holde os til i hovedsa-
gen at skrive om edb og teknik, eller
er det en naturlig konsekvens af ud-
viklingen, at der nu gives mere plads
for rene slægtsforskningsbidrag.

Samarbejdet med de andre store or-
ganisationer kunne det måske også
være relevant at kigge nærmere på.
Ikke sådan at forstå, at der ikke pt. er
et fortrinligt samarbejde. For det er
der bestemt. Men man kunne overveje
at holde fælles møder, konferencer etc.

Den lokale foreningsdannelse lig-
ger bestyrelsen meget på sinde, og vi
så gerne at flere fulgte det sunde spor
fra Sydfyn. På den anden side er vi af
den bestemte opfattelse, at sådanne
lokale samarbejder skal komme inde-
fra og vokse ud af den lokale muld.
Så bortset fra opfordringer, vil der nok

ikke blive gjort så meget fra centralt
hold.

Langt mere aktive vil vi søge at væ-
re, når det gælder kildeindtastnings-
projektet. Færdiggørelsen af 1801-
tællingen viste med al tydelighed, at
der stadig hersker en vis usikkerhed
med hensyn til rettelser, ejerskab til
data etc. Det er et vigtigt mål for be-
styrelsen, at der skabes mere klarhed
over disse ting, således at energien kan
koncentreres omkring indtastning og
korrekturlæsning.
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Denne beretning blev indledt med et
spørgsmål: Et travlt år – et godt år –
en god årgang?

Vi synes selv, det har været et travlt
år, og vi er heller ikke et øjeblik i tvivl
om, at det også har været et godt år.
Naturligvis afhænger en vurdering
heraf af de øjne, der ser.

Men i bestyrelsen synes vi faktisk,
at der kan peges på mange konkrete,
gode resultater af årets arbejde. Lidt
vanskeligere bliver det, når man skal
vurdere, om der også bliver tale om
en god årgang. Eller udtrykt på en
anden måde: Vil det vise sig, at de
valg, vi har truffet i år er de rigtige?
Det er bestemt ikke altid let at vide.
Som i Bacchus’ univers hænger det i
høj grad sammen med kvaliteten af
årets druehøst. Men endnu mere ba-
salt handler det vel om, hvorvidt vi
overhovedet tør plukke druerne og
sende dem til videre forarbejdning.

Bestyrelsen kan sagtens få øje på
rigtig mange flotte vinstokke. Men vi
ved også, at det kræver en stor ind-
sats at bringe druerne i drikkeklar
form. Jo flere vi er til arbejdet, jo stør-
re og bedre årgange vil vi forhåbent-
lig se.
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