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Formål
Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i
2012 af den almennyttige forening Danske
Slægtsforskere.

hyldemeter litteratur til Slægtsforskernes
Bibliotek.

Det er Slægtsforskernes Biblioteks primære
formål at digitalisere litteratur inden for
kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie,
personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker
og hjælpemidler.

Tilgang af bøger
Der var en meget stor tilgang af bøger i 2019.
Det skyldes, at flere store samlinger af værker
blev tilbudt biblioteket, blandt andet fra
Rigsarkivet, Frederiksberg Biblioteks
”Genealogisk Samling” og Slægtsgårdsarkivet.
Rigsarkivet
Genealogisk Samling
Slægtsgårdsarkivet
Biblioteker i øvrigt
Private donationer

95 hyldemeter
110 hyldemeter
40 hyldemeter
60 hyldemeter
40 hyldemeter

Rigsarkivet
Rigsarkivet overdrog i september sin
bogsamling inden for personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek. Det
skete i forbindelse med Rigsarkivets flytning
fra Slotsholmen.
Rigsarkivets bogsamling med personal- og
slægtshistorie forgrener sig i to, nemlig ren
faglitteratur om personal- og slægtshistorie
samt litteratur med biograferede personer og
slægter. I alt forærede Rigsarkivet ca. 95

Slægtsgårdsarkivet
I forbindelse med nedlæggelsen af
Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup besluttede
arkivet at forære bibliotekssamlingen til
Slægtsforskernes Bibliotek.
I oktober blev omkring 60 kasser med bøger
afhentet på Gl. Estrup. Samlingen indeholdt
1.200 bøger, hvoraf en stor del var lokalhistorisk litteratur. Dertil kom et større antal
slægtsbøger og en samling af tidsskriftet
”Slægtsgården”.

Genealogisk samling
Den ikoniske ”Genealogisk Samling” ved
Frederiksberg Bibliotek har i årtier været en
vigtig kilde for slægtsforskere. Frederiksberg
Bibliotek har i en årrække ikke indkøbt til
samlingen, og i 2019 besluttede biblioteket at
overdrage størstedelen af samlingen til
Slægtsforskernes Bibliotek.
Den genealogiske samling består af ca. 6.000
bind, hvoraf ca. 4.000 bind er slægtsbøger.

Det betyder, at der nu forestår et stort arbejde
med at registrere alle de nye titler i bibliotekssystemet Koha. Det bliver et af fokusområderne i 2020.
Der blev i 2019 registreret 4.800 nye
eksemplarer i bibliotekssystemet.
I forbindelse med registreringen forventer vi,
at der vil være et betydeligt antal dubletter,
der efterfølgende kan scannes ved opskæring
og ved hjælp af hurtigscanner med arkføder.

Udvidelse af lokalerne
Tilgangen af bøger har også betydet, at der
opstod et betydeligt behov for et større areal
til reoler. I august indgik biblioteket derfor en
lejeaftale om udvidelse af lokalerne med
yderligere ca. 100 m2.

Fordeling af værker
Med tilgangen af værker i 2019 er bibliotekets
bestand af bøger m.v. blevet udvidet ganske
betragtelig. Der er primært sket en udvidelse
inden for personal- og lokalhistorie.
Sammenlagt forventes det, at bestanden nu
består af mere end 35.000 titler.
Bøger
Tidsskrifter
Andet
Uregistreret, estimeret
I ALT

20.200
4.700
700
10.000
35.600

De nye lokaler giver mulighed for opsætning
af reoler med omkring 400 hyldemeter.
Derudover er der blevet plads til 4 egentlige
arbejdspladser til frivillige, hvilket giver
væsentligt bedre arbejdsforhold til det
stigende antal frivillige ved biblioteket.

Digitalisering
Digitalisering sker i dag primært ved
opskæring af dubletter og anvendelse af
hurtigscanner med gennemløb.

Aftalen giver Slægtsforskernes Bibliotek
mulighed for at digitalisere bogsamlingen og
gøre den tilgængelig online. Aftalen omfatter
alene værker, der er udgivet til og med 1989.
Derudover har biblioteket indgået en række
særaftaler med rettighedshavere om
digitalisering af deres værker, herunder Dansk
Adels Forening og en række amts- og
lokalhistoriske organisationer.

Digitaliserede værker
Der blev i 2019 digitaliseret 2.050 nye titler,
der således bragte antallet af online titler op
på 5.650.
Derudover anvendes manuelle bogscannere,
når der er tale om bøger, der skal bevares men
ønskes scannet.

Antal titler lagt online

De scannede sider gennemgår derefter en
efterbehandling, hvor siderne gøres æstetisk
pæne, hvorefter de OCR-behandles.

2050
1615
1132

Copydan
I februar indgik Copydan Tekst & Node samt
VISDA en aftale med Danske Slægtsforskere
om digital eksemplarfremstilling og
tilgængeliggørelse for almenheden.
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Downloads

Online-titler på emne

9%
8%

Antallet af downloads af
bøger fra Slægtsforskernes Bibliotek er vokset
markant i 2019.

Slægtslitteratur
20%

Personalhistorie

Der er flere måder
bøgerne downloades på,
og det samlede antal
downloads må derfor
estimeres på basis af de
forskellige kanaler.

Lokalhistorie

12%
20%
31%

Hjælpemidler
Kildeskrifter
Andet

De tre væsentligste
kilder til downloads er:

Online titler
Slægtsforskernes Bibliotek digitaliserer først
og fremmest slægtsbøger, personalhistorie og
lokalhistorie. Hertil kommer vejledninger,
registraturer, opslagsværker og kildeskrifter.
De tre primære områder udgør i dag 71% af
alle digitaliserede titler.

Søgbarhed
Med undtagelse af få materialer i håndskrift er
alle titler OCR-behandlede og dermed online
søgbare.
Biblioteket er dog afhængig af Googles
indeksering af værkerne, og Googles
algoritmer afgør selv, hvilke PDF-filer, der
skal indekseres.





Bibliotekets egen side
Google søgninger
Links på andre sider såsom
www.ronlev.dk

Det samlede antal downloads af titler i 2019
estimeres til ca. 500.000.
Bibliotekets egen side
Google søgninger
Andre sider (estimeret)
I ALT

125.000
315.000
50.000
490.000

Downloads 2018 og 2019
125000
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I 2019 er der anvendt SEO (Search Engine
Optimization) konsulenter til forbedring af
Google søgning, og det har resulteret i en
bedre dækning. I dag er omkring 85% af
bibliotekets værker indekserede af Google.
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Andre sider

Google søgninger

Bibliotekeets side

Populære titler

Historiske dage

De mest populære titler, der blev downloadet
oftest i 2019, var:

I marts 2019 modtog Slægtsforskernes
Bibliotek hædrende omtale og 2. pladsen ved
uddelingen af den historiske fornyelsespris
ved Historiske Dage.

1. DNSAP Medlemskartotek i uddrag
(Bovrup-kartoteket)
2. Stamtavle over en Gren af
Greveslægten fra Humlekroge
3. Danmarks Adels Aarbog 2009-11
4. Danmarks Adels Aarbog 1894
5. Dansk Polarfart 1915 - 2015
6. Danmarks Adels Aarbog 1903
7. Jyske Byer og deres Mænd : XI. Bind
8. Kortfattet topografisk-personal
Vejviser for Landet
9. Danmarks Adels Aarbog 2006-08
10. Danmarks Adels Aarbog 1920
Syvogtredivte Aargang
11. Dr. Werner Bests kalendernotater
1943 og 1944, Bind 1

I begrundelsen hed det bl.a. ”Slægtsforskernes
Bibliotek blev ligeledes hædret under
prisuddelingen på historiefestivalen, fordi
projektet gennem digitalisering har skabt et
stort forrådskammer, hvor
historieinteresserede borgere frit kan boltre
sig.”

Dansk Kulturarv
”Dansk Kulturarv” er et samarbejde blandt en
række kulturinstitutioner med det formål at
give almenheden adgang til Danmarks
digitale kulturarv.
På siden danskkulturarv.dk kan man finde
digitaliserede fund fra den danske kulturarv,
som en lang række kulturinstitutioner stiller
til rådighed.
I november indgik Danske Slægtsforskere en
aftale om at træde ind i samarbejdet, hvor DR
er sekretariat. Øvrige partnere i samarbejdet
er bl.a. Rigsarkivet, Nationalmuseet, Det
Kongelige Bibliotek, Statens Museum for
Kunst og Kulturstyrelsen.

Bibliotekets finansiering 2019

Bibliotekets udgifter 2019
Lokaleudgifter

12%

6%
8%

Danske Slægtsforskere

38%

Offentlige tilskud

28%
60%

Private donationer

Lokaleindretning

8%

IT udgifter
Frivillige

19%

21%

Copydan
Diverse drift

Tak for støtte til
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Rigsarkivet
Kirsten Andersen
Peter Olesen
Steen Rasmussen
Kirsten Sanders
Slægtens Historie v/ Michael Lundegaard
Augustesen
Conny Stallkneckt Mikkelsen
Hanne Poulsen
Anette Hallev
Britt og Richard Bunck
Ole Munk

Peter Wodskou
Peer Lindballe
Flemming Svane-Petersen
Slægtshistorisk Forening, Århus
Henning Skinnerup Frandsen
Kathrine Tobiassen
Anne-Birgitte Larsson
Ivan Jensen
Poul Steen
Jens Christian Nortoft Thomsen

Tak til de frivillige
Kirsten Andersen
Poul Wachmann
Ivan Jensen
Berit og Mogens Pagh
Martin Henriksen
Berit Samuelsen
Claus Hein-Nielsen
Bent Andersen
Per Andersen

Flemming Hatting Hansen
Carsten Carlsen
Winnie Olsen
Johnny Larsen
Claus Rønlev
Jan Wibrand
Ellen Eriksen
Poul Steen
Ebba Søholm

Bibliotek.dis-danmark.dk

