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Der vil næppe være én eneste slægts-
forsker, der ikke vil være enig med 
mig i, at verden på de gamle arkiver 
var tryg, rar og overskuelig. Heller in-
gen vil formodentlig bestride, at ”net-
tet” ud over at være en smart, hurtig 
og bekvem hjælper, i kraft af dets om-
fattende informationslager, også i høj 
grad bidrager til uoverskuelighed og 
forvirring.

Situationen lige nu
Rent faktisk er det sådan, at Dan-
marks slægtsforskere lige nu befinder 
sig i en helt unik position med optimal 
mulighed for at forene det bedste fra 
de to universer. Opgaven fordrer 
egentlig ikke en masse ny viden, men 
alene vilje til at tænke og bruge alle-
rede eksisterende elementer på en 
(måske) ny måde.

Udgangspunktet
Udgangspunktet skal være det, der 
gør arkiverne trygge, rare og oversku-
elige, nemlig deres logiske og gennem-
skuelige systematik kombineret med 
deres åbenlyse prioritering af kilderne 
efter disses kildemæssige udsagnsvær-
di. Arkivernes systematik er dybest 
set funderet i det, der kaldes ”proveni-
ensprincippet” eller hjemhørs-/tilhørs-
princippet, der sikrer en entydig, lo-
gisk henlæggelse af arkivalier efter 
myndighedsområder. Set fra slægts-
forskernes arbejdsvinkel betyder det-
te ikke bare, at kirkebøger er opdelt 
efter sogne, folketællinger efter sogn, 
herred og amt men også, at der eksi-
sterer en næsten knivskarp skelnen 
mellem originale og ikke-originale kil-
der.

Hvad er det, der skal forenes?
Denne trygge ramme af systematik og 

overskuelighed skal forenes med In-
ternettets evne til hurtigt at søge på 
tværs af mange forskellige typer af re-
levant materiale.
Internettet formår som ingen anden 
eksisterende størrelse at komme rundt 
i alle kroge og hjørner. Internettet ev-
ner ganske enkelt at få øje på noget, 
man ikke ville have en jordisk chance 
for selv at få øje på – og i hvert fald 
ikke så nemt og hurtigt. Som antydet 
ovenfor er Internettets vanskelighed, 
at det ofte får øje på for meget på én 
gang.

Er det ikke meget nemmere bare at 
søge?
For rigtig mange er det at bruge nettet 
lig med ”bare” at lægge en søgning ud 
i Google. Og ingen kan formodentlig 
sige sig fri for at være fascineret ved 
tanken om ca. 20.000 hits på søgnin-
gen <hans hansen slægt>.

Efter min mening kommer man 
dog hurtigt til kort med åbenlyse van-
skeligheder med bl.a. at skelne mel-
lem væsentlige og ikke så væsentlige 
kilder. Skal man nå et fornuftigt resul-
tat, er der kun én ting at gøre, nemlig 
at frasige sig ”retten til” at tage ud-
gangspunkt i at søge bredt på Inter-
nettet. Læg her venligst mærke til, at 
jeg skriver ”tage udgangspunkt i”. 
Selvfølgelig skal man også udnytte 
den mulighed - men det skal bare ikke 
være fra dag ét!

Hvor skal man så starte?
Udgangspunktet skal være systematik 
og atter systematik. Ved at være syste-
matisk opnår man to vigtige ting:

l Målrettede og kontrollerede søg-
ninger

l Kvalitetssikring af kildematerialet

Målrettet og kontrolleret
Målrettet og kontrolleret betyder, at 
man uden alt for mange afstikkere be-
væger sig mest muligt direkte mod 
svaret på sine spørgsmål i maksimal 
kontrol. Kontrol vil sige, at man hele 
tiden har styr på, hvilken datamængde 
man søger i og hvilken datamængde, 
man ikke søger i. Det kontrollerede 
bør sikre, at man på grundlag af et ne-
gativt søgeresultat er i stand til at be-
væge sig videre til en anden søgning.

Eksempel: En bred søgning på net-
tet efter <hans hansen> giver måske 
ikke noget resultat. Hvad har man så 
søgt i, hvad behøver man ikke længere 
at interessere sig for, hvad kan man 
udelukke etc?

Den målrettede og kontrollerede 
søgning tager afsæt i arkivernes trygge 
og systematiske verden. 

Det heldige er jo netop, at den tryg-
ge og systematiske verden er kopieret 
i en funktionel, virtuel udgave på net-
tet i kraft af scanningerne i tjenesten 
”Arkivalier Online” http://www.arki-
valieronline.dk/  Det er her og ingen 
andre steder, man bør starte. En nega-
tiv gennemgang af folketællingen 1845 
for x-sogn giver adgang til at komme 
målrettet videre. Ingen forekomst i x-
sogn, altså kan jeg tillade mig at gå vi-
dere i y-sogn etc., etc.

Kvalitetssikring af kildematerialet
Fremgangsmåden er samtidig den 
eneste farbare vej i en kvalitetssikring 
af kildematerialet. De scannede gengi-
velser af originalkilderne er indiskuta-
belt det højest rangerede kildemateri-
ale set med kildekritiske briller. At det 
virtuelle arkiv samtidig kan benyttes 
hjemme i hjørnet med udsigt til kaffe-
krus og oldefars tikkende standur, gør 
det vel i grunden ikke ringere!!!!

Det virtuelle arkiv eller noget 
om slægtsforskning på nettet 
- i praksis

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1

2830 Virum
45 85 18 02

erik@reinholdt-kann.dk 
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Alt andet er bearbejdet
Det er vigtigt at understrege, at alt an-
det materiale på nettet er bearbejdet i 
en eller anden form. Bearbejdning fin-
des i mange varianter, lige fra de helt 
”uskyldige” med udeladelse af et be-
stemt felt i en indtastning (f.eks. stil-
lingsbetegnelse i gengivelsen af en 
folketælling) til den variant, hvor der 
er tale om en egentlig fortolkning: 
”Der står ganske vist Ole Larsen i fol-
ketællingen, men jeg ved, at det var 
Ole Sørensen, der ….” 

Ekstremudgaven er den helt uden 
noter med forklaring om fortolknin-
gen!!!!!

Allerførst
Inden man overhovedet kaster sig 
over den målrettede og kontrollerede 
arbejdsproces, vil det for langt de fle-
ste være en stor fordel at sikre sig det 
fornødne administrative overblik. 

Først og fremmest er der selvfølgelig 
den helt klassiske ”sogn, herred, amt- 
remse”, som bare skal sidde lige i ska-
bet. Men det vil også specielt af hen-
syn til søgning efter korrekt lokalhi-
storisk arkiv være en fordel, hvis man 
har overblik over lokaliteternes kom-
munale tilhørsforhold. Som bekendt 
blev det administrative Danmarkskort 
nytegnet pr. 1. januar 2007. Men trods 
strukturreformen er formodentlig alle 
foreningsdannelser fortsat med uæn-
dret betegnelse og geografiske tilhørs-
forhold. Mange fortegnelser anvender 
således fortsat den gamle kommune-
betegnelse, medens andre refererer til 
de nye betegnelser.

Eksempel
Lad os tage et eksempel: Udgangs-
punktet er Hans Larsen, født 1843 i 
Utterslev sogn på Lolland. Et opslag 
på den meget benyttede Krabsens 

stednavnedatabase www.krabsen.dk 
placerer Utterslev sogn i Lollands 
Nørre herred, Maribo amt. Af hensyn 
til det videre arbejde må vi både iden-
tificere det gamle kommunale tilhørs-
forhold før 1. januar 2007 og det tilsva-
rende efter 1. januar 2007. På f.eks. 
følgende adresse http://www.clickety-
click.dk/amt-herred-sogn/data/sogne_
id.csv får man henvisning til den gamle 
kommune, medens man på følgende 
adresse www.sogn.dk får oplysning 
om den nye kommune. Den gamle 
kommune var Ravnsborg, medens den 
nye er Lollands kommune.

Klar til at gå i gang
Med det helt basale administrative på 
plads er man i princippet klar til at gå 
i gang med den regulære slægtsforsk-
ning. Jf. ovenfor er Arkivalier Online 
stedet at tage udgangspunkt i. Her har 
man fat i den virtuelle arkivalske ver-

Bred søgning i Google er oftest lig med uoverskuelighed og ringe grad af kvalitetssikring
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den med alt, hvad deraf følger. Kvali-
teten af kildematerialet er ubestridelig 
og pålidelig.

Næste trin
De næste trin kan være meget forskel-
lige. For den slægtsforsker, der er langt 
i sin forskning, kan det måske være en 
fordel at finde ud af, hvorvidt andre al-
lerede har beskæftiget sig med samme 
slægt. For den nystartede med ganske 
få navne er denne mulighed ikke inte-
ressant. Det samme gælder med stor 
sandsynlighed bibliotekernes samlin-
ger af trykte anetavle, slægtsbøger 
etc.

Nybegynderen i slægtsforskning – 
altså den der står overfor at skulle 

starte helt fra bunden, i virkeligheden 
er den, der er lettest at have med at 
gøre: Nybegynderen skal nemlig som 
udgangspunkt slet ikke anvende In-
ternettet. Det bør efter min bedste 
mening først ske, når vedkommende 
dels har sat sig ind i fagets basale me-
todiske problemfelter, eksempelvis: 
Hvad er en anetavle, og hvad er en ef-
terslægstavle?, dels via kontakter, ind-
samling af attester mm. har opbygget 
et vist arsenal af navne: Hvad hjælper 
det at finde 20.000 svar på en søgning, 
hvis man ikke kender nogen navne før 
ens bedsteforældre?

To forskellige trin
Skal man stille tingene lidt firkantet 

op, kan man sige, at der er to forskel-
lige ting, der skal forfølges.

Opsporing af andre kilder af rele-
vans for sognet
Opsporing af relevante hjælpemid-
ler

De to ting hænger naturligvis nøje 
sammen, og søgninger på nettet vil 
ofte føre til ressourcer, der rummer 
oplysninger om begge forhold.

Fremgangsmåde
Man kunne måske endnu engang være 
fristet af at give sig i kast med en bred 
søgning i Google. Endnu engang vil 
jeg opfordre til, at man tænker syste-

Arkivalier Online signalerer ro, renlighed og regelmæssighed.


