
Bestyrelsens beretning for året 2021 

2021 var ligesom 2020 præget af Coronaen, der lagde en dæmper på foreningens aktiviteter, ligesom det 

også har påvirket vores lokalforeninger. 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de tre har været afholdt digitalt.  

Det har vist sig vanskeligt at rekruttere og fastholde en person til at varetage kassererposten, hvorfor Per 

Hundevad Andersen velvilligt påtog sig denne rolle i efteråret. Bestyrelsen har derfor besluttet ved 

generalforsamlingen i 2022 – altså denne – at stille forslag om, at valg af kasserer ikke sker på 

generalforsamlingen, men at posten besættes ved efterfølgende konstituering i bestyrelsen. 

Administrationen 

Kontingentopkrævningerne kører nu helt problemfrit og forhåbentlig til alles tilfredshed. 

Vi får løbende lavet små tilretninger til systemet, således at det efterhånden kan håndtere også de små 

finurligheder, som er nødvendige for en organisation som Danske Slægtsforskere. 

Økonomi 

Den positive udvikling i 2020 i foreningens økonomi fortsatte igennem 2021, hvor foreningen kan notere sig 

et nyt, væsentligt overskud.  

Foreningens fortsatte positive økonomi skyldes til dels Corona-situationen, der også i 2021 betød færre 

udgifter til arbejdet med lokalforeningerne og tilskud til deres aktiviteter, der jo også var ramt af 

aflysninger. Men andre faktorer bidrog i lige så høj grad til udviklingen. I 2020 vedtog generalforsamlingen 

en kontingentstigning for 2021, og da medlemstallet reelt forblev uændret, gav dette et positivt bidrag. Det 

samme gælder materialesalget, der i 2021 voksede i omsætning med 42% til 381.000 kr. 

Som nævnt forblev medlemstallet i 2021 uændret med 7.750 medlemmer af foreningen. 

Fornyelsesprocenten (andel der forblev medlemmer i 2021) var 94%, hvilket er højt og vidner om stor 

tilfredshed med foreningens arbejde. Samtidig fik vi sidste år ca. 500 nye medlemmer; det er dejligt, at der 

kommer mange nye, der begynder på at grave i deres slægt. 

Den gode likviditet, der er opbygget de seneste år, har også for første gang givet foreningen mulighed for at 

anskaffe egne kontorlokaler i Albertslund. Købet af godt 200 m² lokaler blev realiseret omkring årsskiftet. 

De ligger i forlængelse af foreningens lejede lokaler til Slægtsforskernes Bibliotek, og de nye lokaler vil blive 

anvendt både som foreningslokaler og til en hårdt tiltrængt udvidelse af biblioteket. 

Slægtsforskeren 

Vores gode økonomi har også betydet, at vi har haft mulighed for at foretage en investering i 

Slægtsforskeren, der i 2021 blev udvidet til et større antal sider i hvert nummer. Vokseværket betyder, at 

sidetallet nu er oppe på et gennemsnit på 68 sider pr. nummer. Indholdet er dog stadig det samme. Udover 

det gennemgående tema, der i år har behandlet emner som skoler, boliger, præster og tingbøger, har 

mange medlemmer sendt deres bidrag, ofte i form af gode historier. Der bliver udvekslet mange nyttige 

erfaringer om metoder og kilder på bladets sider. Stor tak til alle bidragyderne. 



Redaktionen har fået et par nye medlemmer, Peter Olsen og Michael Dupont, mens Per Hundevad 

Andersen fortsat er med på holdet.  

Ligesom i 2020 har bladet igen i 2021 nydt godt af et portotilskud fra Bladpuljen.  

Hjemmesiden 

Da vi i 2020 lancerede den nye hjemmeside, var det i håb om, at det ændrede koncept ville hjælpe vores 

brugere til hurtigere og mere intuitivt at komme i gang med at slægtsforske, og at det ligeledes ville blive 

nemmere at finde de hjælpemidler, som vi tilbyder. 

At dette er lykkedes, vidner den øgede brug af hjemmesiden tydeligt om. I 2021 var der mere end 300.000  

besøgende, hvoraf ca 40.000 har kigget ind på ”kom-i-gang”-siderne, mens 15.000 er gået ind på Forum. 

Ligeledes har vi modtaget flere henvendelser fra brugere, der udtrykker taknemmelighed for indholdet af 

vores sider, som har hjulpet dem i gang med deres slægtsforskning.  

Forum 

Danske Slægtsforskeres Forum er fortsat et meget velbesøgt sted for folk, der søger hjælp til at finde 

forsvundne aner eller få tydet vanskelig skrift eller vil spørge om noget helt tredje. Der er blevet skrevet i 

gennemsnit 220 indlæg pr. dag af de godt 13.000 registrerede brugere. Og det er tilladt at bringe alt inden 

for slægtsforskergebetet på bane.  

Der er en stor gruppe brugere i Forum, som er kolossalt flittige. 8 af dem har skrevet over 10.000 indlæg, 

der som regel består i et hjælpsomt svar på en anden forskers problem, og topscoreren når op over 40.000. 

En stor tak til disse hjælpere, der virkelig gør forskerlivet lettere for mange andre. 

Nyhedsbreve 

Vi har i løbet af året udsendt i alt 16 nyhedsbreve til medlemmer og andre interesserede. Det har været en 

god mulighed for kontakt til medlemmerne, og af statistikkerne kan vi se, at det enkelte nyhedsbrev bliver 

flittigt læst, og at læserne klikker på de links, der er i nyhedsbrevet. 

Det er interessant at se, hvilke typer historier, der betyder, at mange klikker sig videre fra 

nyhedsbrevet til de pågældende emner. En liste over de mest populære emner i 2021 viser ret 

tydeligt, at foreningen er i stand til at udvikle og formidle relevante tilbud til medlemmerne: 

1. Dødsregister   7.680 

2. Slægtsforskernes Bibliotek  3.735 

3. Mediestream, udvidet åbning  2.965 

4. Jordemoderprotokoller fra RA  2.117 

 

Publikationer og materialesalg 

Salgsstatistikken viser, at vi i 2021 har solgt 50% flere bøger end i 2020, nemlig i alt knap 2.500 bøger. 

Omsætningen er steget med 42%. Igen i 2021 bidrog materialesalget med en væsentlig del af foreningens 

overskud, på niveau med 2020. 

Top-3 på boghylden er ”Håndskrifter”, ”Aner i krig” og ”Find din familie – slægtens gåder i 1900-tallet”.  

Danske Slægtsforskeres webshop er altså stadig stedet, hvor man finder de bøger og andre materialer om 

slægtsforskning, som man har behov for. 



Facebook og andre internetkanaler 

FB-siden, Danske Slægtsforskere, er foreningens ansigt udadtil på Facebook (for dem, der ikke benytter 

hjemmesider så ofte). Det er en god mulighed for at promovere foreningen og gøre opmærksom på fx nye 

publikationer, særlige tilbud og andet godt fra foreningen, og vi ser den som et godt supplement til vores 

andre medlemsrettede kanaler. 

Slægtsforskning. Gruppen er nu vokset til knap 25.000 medlemmer, og der er stor aktivitet med omkring 

1000 opslag hver måned og utroligt mange søde og hjælpsomme personer, der står på spring for at svare 

på de spørgsmål, der dukker op – de flittigste respondenter kommer med 3-400 svar om måneden! 

DNA-Slægtsforskning med 2.100 medlemmer, hvor man kan blive inspireret eller få hjælp til at komme i 

gang med eller videre med sine DNA-undersøgelser. 

Genealogy Research Denmark, som blev oprettet i 2020, er nu oppe på over 1.000 medlemmer. Gruppen er 

specielt målrettet engelsktalende slægtsforskere, der har brug for hjælp til deres forskning efter danske 

aner.  

Slægtshistorier er en ny gruppe, hvor medlemmerne har mulighed for at dele deres gode historier om 

slægten, lægge billeder op og i det hele taget hygge sig sammen. Denne gruppe har nu ca. 700 medlemmer. 

Slægtsforskernes Bibliotek – Danskernes Historie Online 

Der blev i 2021 registreret 15.200 nye titler i bibliotekssystemet, hvilket er mere end en fordobling i forhold 

til 2020, og biblioteket indeholder nu mere end 50.000 fysiske titler. 

I løbet af 2021 er der tilgået biblioteket en række store samlinger, herunder 130 flyttekasser fra 

Genealogisk Samling fra Bibliotek Frederiksberg, 150 flyttekasser fra Rigsarkivet i forbindelse med 

Rigsarkivets flytning fra Slotsholmen samt 130 hyldemeter fra Hærens Arkivs Bibliotek. De to sidstnævnte 

samlinger er p.t. opmagasineret, da der ikke er plads til dem i de nuværende lokaler. 

Materialet, der mest udgøres af slægtsbøger, personalhistorie og lokalhistorie, digitaliseres, så vidt det er 

muligt, og i 2021 blev digitaliseret 6.300 nye titler, en fordobling i forhold til 2020. Hermed er det samlede 

antal titler online oppe på mere end 15.000, som bruges flittigt; bøgerne er blevet downloadet mindst 

800.000 gange.  

Slægtsforskernes Bibliotek har i slutningen af 2020 opbygget en helt ny hjemmeside, 

https://slaegtsbibliotek.dk/, hvor det er væsentligt nemmere at finde bøger m.v. i det efterhånden meget 

omfattende bibliotek. 

Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i december 2021 enstemmigt besluttet at købe nye 

lokaler til brug for Slægtsforskernes Bibliotek, da der blev lokaler ledige i umiddelbar tilslutning til de 

eksisterende lokaler. Købet er nu gennemført, og vi ser frem til, at biblioteket nu både kan få plads til 

samlingerne og gode arbejdspladser til de frivillige. 

En mere detaljeret årsberetning for Slægtsforskernes Bibliotek findes på https://slaegtsbibliotek.dk/. 

Lokalforeningsrådet 

I efteråret fik vi afholdt møde i Lokalforeningsrådet for første gang i mere end 1 ½ år.  

https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegtsbibliotek.dk/


På mødet blev der især talt om, hvordan Corona har påvirket foreningernes daglige virke. Løsningerne på at 

opretholde et vist aktivitetsniveau har været mange, og nogle af tiltagene vil sikkert fortsætte – også efter 

Corona. 

Hans Mølgaard og Kurt Pajbjerg blev valgt som lokalforeningernes repræsentanter i Danske Slægtsforskeres 

bestyrelse. 

I det forgangne år er der blevet indgået en ny partnerskabsaftale, en forening er nedlagt, og en forening har 

opsagt sin aftale. 

Ved årets udgang var der 48 foreninger med en partnerskabsaftale. 

Markedsførings- og Aktivitetsudvalget 

Det meget brugte hæfte, Ny i slægtsforskning, der uddeles gratis ved relevante lejligheder og kan 

downloades fra hjemmesiden, er kommet i en ny, udvidet udgave.  

Online foredrag 
Det er nu engang sjovere, når der er et økonomisk råderum, som giver mulighed for nye aktiviteter. Det 

muliggjorde, at vi i 2021 kunne starte en serie online foredrag for alle foreningens medlemmer, der blev 

virkelig godt modtaget af medlemmerne. Foredragene var en væsentlig investering, da vi har valgt et 

professionelt setup med redigering, lyd etc.  

Emnerne lå på det kulturhistoriske felt og med foredragsholdere i en prisklasse, som lokale 

slægtsforeninger normalt ikke kan byde på. Henover året kunne alle medlemmer hjemme ved deres 

skærme og tablets følge otte foredrag om emner som Danmarkshistorien på vrangen og Det danske måltid i 

15.000 år. Det var været en stor succes, og vi vil fremover holde et par foredrag forår og efterår.  

Åbent-hus 

På trods af vanskeligheder lykkedes det igen at afholde 4 åbent-hus arrangementer, nemlig i Hillerød, 

Rønne, Vejle og Holstebro. Alle var godt besøgte, omend Coronaen spændte lidt ben for os. Det er dejligt 

og inspirerende at komme rundt til vores lokalforeninger i hele landet og få lov til at fortælle om vores 

fantastiske forening! 

I juni 2021 afholdt bestyrelsen et strategiseminar. Ideerne herfra er dog stadig i vidt omfang på 

tegnebrættet, da Coronaen har bremset igangsætningen af større aktiviteter. 

I efteråret satte vi ligesom de forrige år en hvervekampagne i værk: Bliv medlem til stærkt nedsat pris for 

resten af året. Kampagnen resulterede i en del nye medlemmer.  

Slægtshistorisk Weekend  

Igen i 2021 har der været afholdt Slægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole. Det var et vellykket 

arrangement med stort engagement fra såvel deltagere som foredragsholdere. 

Slægtsforskerprisen blev tildelt Anton Blaabjerg for hans mangeårige, indsigtsfulde indsats på det 

slægtshistoriske område, både organisatorisk i egen lokalforening og i de landsdækkende foreninger. 

Dodsregister.dk 

Denne hjemmeside, https://dodsregister.dk/default.aspx, der blev lanceret i december 2019, lider heldigvis 

af konstant vokseværk.  

https://doedsregister.dk/default.aspx


Vi startede ud med muligheden for at finde oplysninger om de personer, der er døde i perioden 1943-1969. 

Men siden er nu udvidet med dødsfald fra Rigsarkivets indtastningsprojekt, primært fra Fyn, fra perioden 

1900-1921, samt med oplysninger fra Københavns Stadsarkivs begravelsesprotokoller for København for 

perioden 1860-1912. Statistikken viser, at der i 2021 har været i alt 925.000 søgninger og  275.000 

resultatvisninger. Registret indeholder i alt 1.500.213 dødsfald i Danmark. 

Rigsarkivet 

Danske Slægtsforskere noterer sig med glæde, at samarbejdet mellem Rigsarkivet og Danske 

Slægtsforskere kører gnidningsfrit. Samarbejdet viser sig bl.a. i den store velvillighed, hvormed Rigsarkivet 

overlader data til Danske Slægtsforskeres forskellige projekter, som fx det ovennævnte dødsregister, hvor 

vi løbende modtager nye indtastninger af dødsattester fra indtastningsportalen.  

Danske Slægtsforskere har også deltaget som betatestere i Rigsarkivets forskellige projekter i forbindelse 

med ny hjemmeside og i forbindelse med Link-Lives projektet. 

Andre institutioner 

Det har været en fornøjelse, at vi har kunnet indgå aftale med Københavns Stadsarkiv om at gøre indholdet 

fra begravelsesprotokollerne søgbare på vores hjemmeside. Tak for det. 

Slekt og Data Norge har vi stadig en fin aftale med, om at vores medlemmer kan få gratis adgang til deres 

særdeles gode og instruktive hjemmeside, hvor man også har mulighed for at læse det norske blad online. 

Vejledning i adgang til hjemmesiden findes på den lukkede del af Forum, da adgangen er forbeholdt vores 

medlemmer. 


