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Formål 

Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i 

2012 af den almennyttige forening Danske 

Slægtsforskere. 

Det er Slægtsforskernes Biblioteks primære 

formål at digitalisere litteratur inden for 

kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie, 

personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker 

og hjælpemidler. 

 

Dansk Skolesamling 

Slægtsforskernes Bibliotek indgik aftale med 

Skolemuseum Sønderjylland om overdragelse 

af en unik samling af skolehistoriske skrifter. 

Overdragelsen er sket med henblik på 

digitalisering af den store samling. Den 

landsdækkende samling består af årsskrifter 

fra en lang række skoleinstitutioner såsom 

latinskoler, realskoler, gymnasier, 

lærerseminarier, højskoler m.fl. fra 

begyndelsen af 1800-tallet og frem til 

slutningen af 1900-tallet. 

Den danske skolehistorie i form af nævnte 

samling vil blive digitaliseret, og den vil blive 

stillet til rådighed for alle interesserede 

gennem en online-database for skolehistorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrering af bøger 

Det var et fokusområde i 2020 at begynde 

registrering af værkerne i de store samlinger, 

der blev modtaget i 2019. Arbejdet med 

denne registrering blev accelereret ved god 

hjælp af flere frivillige tilknyttet biblioteket. 

I 2020 nåede antal af nye, registrerede 

eksemplarer 7.200, en stigning på 44% i 

forhold til 2019 

 

 

 

Fordeling af værker 

Antallet af uregistrerede bøger er faldet 

markant i 2020, og det er fortsat en prioritet i 

2021. 

Sammenlagt forventes det, at bestanden af 

fysiske bøger består af mere end 36.000 titler. 
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Flere pladser til frivillige 

Antallet af frivillige ved biblioteket er blevet 

udvidet. Dette fortsætter i 2021, hvor et nyt 

team begynder arbejdet med den nye 

skolesamling af materialer. 

Det har derfor været nødvendigt at inddrage 

endnu et lokal til kontorpladser, hvor der nu 

er indrettet 4 nye pladser til frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflevering af slægtsbøger 

Biblioteket har opfordret alle til at aflevere 

deres slægtsbøger til biblioteket. I den 

udstrækning, at det er muligt at lægge disse 

slægtsbøger online, er de tilgængeliggjort via 

bibliotekets side. 

Der er skønsmæssigt afleveret ca. 100 

slægtsbøger i 2020. 

 

      

 

Digitalisering 

Digitalisering sker i dag primært ved 

opskæring af dubletter og anvendelse af 

hurtigscanner med gennemløb. De mange 

donationer af bøger betyder, at der er et 

stigende antal dubletter, der således relativt 

hurtigt digitaliseres. 

Derudover anvendes manuelle bogscannere, 

når der er tale om bøger, der skal bevares, 

men ønskes scannet. 

De scannede sider gennemgår derefter en 

efterbehandling, hvor siderne gøres æstetisk 

pæne, hvorefter de OCR-behandles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftaler om digitalisering 

Biblioteket har igennem året indgået en række 

aftaler om digitalisering af forfatterskaber. 

Her skal nævnes Anders Uhrskov (1881-

1871), der var en dansk folkelivsskildrer og 

folkemindesamler. En anden er den 

produktive personalhistoriske forfatter, 

dr.phil. Albert Fabritius (1905-1976). 

I begge tilfælde er der indgået aftaler med 

forfatternes arvinger om rettigheder til 

digitalisering og publicering af deres 

omfattende forfatterskaber. 

Digitalisering



 

 

Hirsch' kartotek over danske og 

norske officerer 

Hirsch' kartotek over danske og norske 

officerer, 1648 – 1814, er et omfattende, 

håndskrevet kartotek, der blev udarbejdet af J. 

C. W. Hirsch (1842-1922) og hans søn Kay 

Hirsch. Kartoteket omfatter 45 foliobind med 

over 5.000 sider. Værket blev aldrig udgivet, 

men erhvervet af Det Kongelige Bibliotek. 

Også Rigsarkivet har kartoteket liggende i 

håndskrift på Arkivalier Online. 

Slægtsforskernes Bibliotek har udviklet 

programmet Transkribus til at genkende den 

specifikke håndskrift, som Hirsch havde. 

Efter oplæring har programmet automatisk 

genkendt alle sider med forbavsende høj 

kvalitet (men dog ikke fejlfri). Dermed er 

værket for første gang blevet fritekst søgbart. 

 

 

 

 

Digitaliserede værker 

Der blev i 2020 digitaliseret 3.130 nye titler, 

hvilket er markant flere end i 2019. Det 

samlede antal titler online ved udgangen af 

2020 er således 8.700. 

 

 

 

 

Slægtsforskernes Bibliotek digitaliserer først 

og fremmest slægtsbøger, personalhistorie og 

lokalhistorie. Hertil kommer vejledninger, 

registraturer, opslagsværker og kildeskrifter. 

De tre primære områder udgør i dag 67% af 

alle digitaliserede titler. 
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Årbøger 

Biblioteket indgår løbende samarbejdsaftaler 

med udgivere af bl.a. årbøger med henblik på 

digitalisering af lokalhistorie og andre emner. 

Der blev i 2020 fx indgået aftaler med 

følgende: 

 Rigsarkivet – Erhvervshistorisk Årbog 

 Museet for Søfart – Årbøger og 

Søfartstidende 

 Lolland-Falsters Historiske Samfund – 

Årbøger 

 Historisk Samfund for Viborg-egnen – 

Årbøger 

 Jonstrup Samlingen – Årbøger og 

indberetninger 

 Historisk Samfund for Skive og Omegn – 

Årbøger 

 Lyngby-Taarbæk Historisk-Topografiske 

Selskab – Årbøger 

 Vejby-Tibirke Selskabet – Årbøger 

 Hillerød Lokalhistoriske Forening – 

Tidsskrifter 

 

 

 

          Downloads 

Antallet af downloads af              

bøger fra Slægtsforskernes 

Bibliotek er vokset markant i 

2020. 

Der er flere måder bøgerne 

downloades på, og det samlede 

antal downloads må derfor             

estimeres på basis af de 

forskellige kanaler. 

             De tre væsentligste  

             kilder til downloads er: 

 Bibliotekets egen side 

 Google søgninger 

 Links på andre sider såsom 

www.ronlev.dk 

Det samlede antal downloads af titler i 2020 

estimeres til ca. 675.000, hvilket er en 

stigning på 38% i forhold til 2019  
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Populære titler 

De mest populære titler, der blev downloadet 

oftest i 2020, var: 

1. DNSAP Medlemskartotek i uddrag 

(Bovrup-kartoteket) 

2. Dødsårsagsregister 1943 (officielt) 

3. Dødsårsagsregister 1944 (officielt) 

4. Vort Sogns Historie i 100 Aar 

5. Danmarks Adels Aarbog 2009-11 

6. Ordbog for slægtsforskere. 

7. Wiberg Bind 4 - Register/Supplement: 

8. Danmarks Jernbaner : Historisk og 

biografisk Haandbog. Bind 2. 

9. Danmarks Adels Aarbog 1894. 

10. Dødsfald i Danmark i Aaret 1944. 

 

 

 

Slægtsforskerprisen 

I september 2020 modtog Slægtsforskernes 

Bibliotek årets slægtsforskerpris ved den 

årlige Slægtshistoriske Weekend. 

Begrundelsen var: ”Prisen tildeles for det 

fantastiske arbejde, som de frivillige gennem 

deres indsats har gjort for at gøre slægts- 

personal- og lokalhistoriske kilder digitalt 

tilgængelige for alle med interesse inden for 

disse områder" 

 

Genforening 

Biblioteket samlede i anledning af 100 året 

for genforeningen af Sønderjylland en række 

digitaliserede bøger og artikler omhandlende 

begivenhederne, der førte til Genforeningen, 

den officielle overtagelse af Sønderjylland 

samt perioden efter Genforeningen. 

Samlingen fik sit eget hurtiglink på 

bibliotekets side. 

 

 

 

Nye samlinger 

Værket ”Vort sogns historie” på 20 bind var 

længe tilgængeligt online hos Vejle Bibliotek, 

men biblioteket så sig ikke længere i stand til 

at finansiere dette og nedlagde serveren. Den 

20 bind er nu tilgængelige online på 

bibliotekets side. 

”Kirkehistoriske Samlinger” er et dansk 

videnskabeligt tidsskrift for kirkehistorie. 

Tidsskriftet er udgivet siden 1849, og de 

første 26 bind frem til og med 1913 blev i 

2020 tilgængelige via Slægtsforskernes 

Bibliotek. 
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Tak for støtte til 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 

Carlsen-Langes Legatstiftelse 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

Rigsarkivet 

Tak til de frivillige 

61%

31%

8%

Bibliotekets finansiering 2020

Danske Slægtsforskere

Offentlige tilskud

Private donationer

40%

6%
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9%

5%
9%

Bibliotekets udgifter 2020

Lokaleudgifter

Lokaleindretning

IT udgifter
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Copydan
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Kirsten Andersen 

Steen Rasmussen 

Per Steen Larsen 

Hanne Poulsen 

Slægtens Historie v/Michael 

Lundegaard Augustesen 

Peter Olsen 

Flemming Svane-Petersen 

Conny Stallkneckt 

Mikkelsen 

Jakob Kær Nielsen 

 

 

 

 

Kirsten Andersen 

Poul Wachmann 

Berit Pagh 

Mogens Pagh 

Martin Henriksen 

Birgit Samuelsen 

Claus Hein-Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Sanders 

Lone Bergmann 

Erik Dam 

Ivan Jensen 

Henning Skinnerup 

Frandsen 

Tommy C. Christensen 

Helle Damkjær Nygaard 

Peer Lindballe 

Anne-Birgitte Larsson 

Kathrine Tobiasen 

 

 

 

 

Flemming Hatting Hansen 

Winnie Olsen 

Per Andersen 

Ebba Søholm 

Carsten Carlsen 

Johnny Larsen 

Claus Rønlev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slægtshistorisk Forening 

Guldborgsund 

Ole Westermann 

Erik Larsson 

Jesper Schou 

Anker Larsen 

Slægtshistorisk Forening, 

Århus 

Povl Clasen 

Bent Jeppesen 

 

 

 

 

 

Jan Wibrand 

Gitte Samsøe 

Hans Jørgen Rasmussen 

Kim Grundtvig 

Henrik Kristensen 
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