
 

 

 

Velkommen som medlem af  

DIS-Danmark – Slægt & Data 

 

 

 

 

4. udgave marts 2016 

©DIS-Danmark 

 

 



 

 

2 

 

Indholdsfortegnelse 

Velkommen som medlem i DIS-Danmark – Slægt & Data ................................................. 4 

Hvad er DIS-Danmark – Slægt & Data? .............................................................................. 4 

Lokalforeningerne ................................................................................................................ 4 

Medlemsbladet Slægt & Data .............................................................................................. 5 

DIS-Danmark på Internettet ................................................................................................. 5 

Hvordan logger du på foreningens hjemmeside?............................................................. 5 

Aktuelt ............................................................................................................................. 6 

Foreningen ........................................................................................................................... 6 

Kilder ................................................................................................................................... 6 

Afskrevne kilder .............................................................................................................. 6 

Amtskort .......................................................................................................................... 7 

DIS-Wiki ......................................................................................................................... 7 

DIS-Bibliotek .................................................................................................................. 7 

Digitale kilder .................................................................................................................. 7 

Ukendte billeder .............................................................................................................. 7 

Kirkebilleder .................................................................................................................... 7 

Navneregistre ................................................................................................................... 7 

DIS-Arkivalielister .......................................................................................................... 7 

Kildeportalen ................................................................................................................... 8 

Værktøjer ............................................................................................................................. 8 

Introduktion til slægtsforskning ....................................................................................... 8 

Faddere ............................................................................................................................ 8 

Programmer ..................................................................................................................... 8 

DIS-træf ........................................................................................................................... 8 

Andet .................................................................................................................................... 9 



 

 

3 

 

Forum hjælp – Wiberg hjælp – Lægdsrulle hjælp ........................................................... 9 

Links ................................................................................................................................ 9 

Læsekredse ...................................................................................................................... 9 

Testamenter dine data ...................................................................................................... 9 

Medlemmernes egne sider ............................................................................................... 9 

DIS-forum .......................................................................................................................... 10 

Aneefterlysning ............................................................................................................. 10 

Hjælp til tydning af tekster mv. ..................................................................................... 10 

Find your Relatives in Denmark .................................................................................... 11 

Opslag i bøger og på arkiver mv. ................................................................................... 11 

Om brug af DIS-Forum ................................................................................................. 11 

Slægtsforskning – metode og teknik .............................................................................. 11 

AO, DDA, program og webproblemer .......................................................................... 11 

Projekter ........................................................................................................................ 11 

Foreningsforhold ........................................................................................................... 11 

Forslag til vedtægtsændringer........................................................................................ 11 

Markedspladsen - fra medlem til medlem ..................................................................... 11 

Opslag internationalt...................................................................................................... 11 

Slægtshistorie ................................................................................................................ 11 

Facebook ....................................................................................................................... 12 

 

 



 

 

4 

 

Velkommen som medlem i DIS-Danmark – Slægt & Data 
Foreningen ønsker dig velkommen i DIS-Danmark - en forening med et aktivt 

slægtsforskermiljø. 

Som medlem kan du benytte dig af foreningens medlemstilbud på bl.a. bøger, CD’er, 

blade m.m. samt foredrag, kurser og lignende. Medlemstilbuddene finder du på 

foreningens hjemmeside www.slaegtogdata.dk under Foreningen > Butikken. 

På hjemmesiden vil du finde mere uddybende information og opdaterede adresser. 

Hvad er DIS-Danmark – Slægt & Data? 
DIS-Danmark er landets største slægtsforskerforening med mere end 7500 medlemmer 

medio 2016. 

Foreningen blev stiftet 27. maj 1989. Formålet med foreningen er at skabe et 

landsomfattende forum for Databehandling I Slægtsforskning, deraf navnet DIS. 

Foreningens opgave er at sprede kendskab til slægtsforskningen og stimulere 

slægtsforskermiljøet i Danmark. 

Foreningen udgiver medlemsbladet Slægt & Data fire gange om året og har en aktiv 

hjemmeside med Danmarks suverænt mest benyttede forum for slægtsforskere. 

Foreningen støtter afholdelse af relevante foredrag i vore lokalforeninger og i 

selvstændige slægtshistoriske foreninger. Foreningen plejer slægtsforskernes interesser 

overfor andre institutioner for slægtsforskere, f.eks. arkiverne, ligesom foreningen 

forsøger at udbrede kendskabet til den fælles hobby via medierne. 

DIS-Danmark har god kontakt til andre slægtsforskerforeninger i landet og desuden et 

godt samarbejde med tilsvarende foreninger i Norden. 

Lokalforeningerne 
Foreningen ønsker at knytte personer med interesse for slægtsforskning i hele landet 

sammen, og foreningen har medio 2016 15 lokalforeninger spredt over hele landet. 

Du har mulighed for at deltage i lokale møder og andre begivenheder. Du vil møde 

mennesker med samme interesser som dig selv: Slægtsforskning og databehandling. 

Lokalforeningerne har alle egne hjemmesider, 

hvor du kan læse mere om lokale aktiviteter. 

Du finder dem i denne boks. 

http://www.slaegtogdata.dk/
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Medlemsbladet Slægt & Data 
DIS-Danmark udgiver medlemsbladet ”Slægt & Data”, der 

udkommer fire gange årligt. Indholdet er meget varieret med 

fagligt stof om slægtsforskning og emner indenfor databehandling. 

Som medlem kan du læse bladene på hjemmesiden på dette link 

www.slaegtogdata.dk > Foreningen > Bladet Slægt & Data. 

I butikken på hjemmesiden er det muligt at købe ældre numre eller 

årgange af bladet. 

 

DIS-Danmark på Internettet 

På foreningens hjemmeside, der også har navnet Slægt & Data, www.slaegtogdata.dk, 
finder du mange gode informationer både om slægtsforskning og om foreningen. 

Giv dig tid til at udforske siden. 

Øverst i midten er en boks: SØG 

Søger du f. eks. efter Ole, så vises alle poster, der 

indeholder Ole. Det kan give mange svar. For at 

reducere svarmængden kan der tilføjes et ekstra ord, f. 

eks. Sorø. Så vises kun poster, hvor både Ole og Sorø 

optræder. 

Hvordan logger du på foreningens hjemmeside? 
Gå til www.slaegtogdata.dk 

I øverste højre hjørne kan du logge ind. Som brugernavn skal du bruge det brugernavn, du 

valgte, da du meldte dig ind. Kodeord valgte du ligeledes ved indmeldingen. Hvis du har 

glemt dit brugernavn, kan du få det oplyst ved at udfylde blanketten på denne side: 

www.slaegtogdata.dk  > Foreningen > Kontakt > Adgangsproblem.  

Hvis du har glemt din adgangskode eller brugernavn klikker du på Glemt adgangskode? 

i øverste højre hjørne af hjemmesiden, udfylder den formular, der kommer frem, og 

sender den.  

Du vil så kort efter modtage en 

mail, der guider dig igennem til en 

ændring af kodeordet. 

Her følger en gennemgang af menupunkterne i det grønne felt øverst på siden. 

http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/


 

 

6 

 

Aktuelt 
DIS-Danmark tilbyder alle arrangører af 

møder m.v. af interesse for slægtsforskere, 

at de kan få deres arrangement bragt på 

foreningens arrangementsoversigt.  

Klik på en af regionerne under 

Arrangementer, og du får et kort, der med 

klikbare knappenåle viser alle 

arrangementer, ikke kun dem, som DIS-

Danmark forestår, men også arrangementer, 

som lokalforeninger og andre foreninger og 

institutioner arrangerer 

 

Klik på Oversigt for at få en oversigt over alle arrangementer i regionen. 

Under Aktuelt finder du også Nyheder og DIS-Nyt, foreningens nyhedsbrev, som sendes 

til alle med e-mailadresse. Hvis du har en nyhed, du mener andre vil have glæde af, kan 

du sende den til foreningens nyhedsredaktør på adressen nyheder@dis-danmark.dk. 

Foreningen 
Under menupunktet Foreningen kan du læse foreningens vedtægter, se, hvem der er i 

bestyrelsen, læse ældre numre af foreningens blad Slægt & Data, samt besøge butikken.  

Hvis du er logget ind, kan du se meget mere, f.eks. referater af generalforsamlinger, 

referatresuméer af bestyrelsens møder, handle i medlemsbutikken og læse nyere numre af 

foreningens blad.  

Kilder 
Under dette hovedmenupunkt finder du indgange til forskellige projekter, som DIS-

Danmark driver. Der er desuden værdifulde hjemmesider, som DIS har overtaget for at 

bevare dem, som Aurelia Clemons, Kurt Kermit, Martin Henriksen og Fynshistorie. Se 

dig omkring i de forskellige menupunkter.  

Afskrevne kilder 
Mange slægtsforskere skriver kilder af, således at de dels bliver lettere at læse, dels får 

søgbart indhold. Det er en pose blandede bolcher, der er opdelt efter deres tilknytning til 

de gamle amter. 
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Amtskort 
Her kan du finde kort, der viser 

sogneinddelingen. Kortene kan 

også købes i trykt udgave i 

butikken www.slaegtogdata.dk 

> Foreningen > Butik. 

DIS-Wiki 
DIS-Wiki er et specialleksikon 

for slægtsforskere, en 

opslagsbog om alt indenfor 

slægtsforskning. Vi skriver 

artikler i fællesskab. Hvis der er 

et emne, som mangler, er du 

velkommen til at tilføje en 

artikel om det, men husk, at det skal være relevant i forhold til slægtsforskning. 

DIS-Bibliotek 
indeholder et væld af vigtige værker indenfor slægts-, lokal- og personalhistorie, både i 

fysisk form og som e-bøger, der kan læses direkte på nettet. 

Digitale kilder   
Dette er en portal, hvor alle har mulighed for at tilføje et link til en kilde på andre 

hjemmesider. 

Ukendte billeder 
En side, hvor du kan lægge billeder, som du ikke ved noget om, i det håb, at andre har 

oplysninger om stedet eller personerne. 

Kirkebilleder 
Her kan du finde billeder af næsten alle kirker i Danmark. Billederne er fotograferet af 

frivillige og kan frit bruges til ikke-kommercielle formål. 

Navneregistre 
Forskellige projekter vedrørende navneregistre for fæster og skifter, krigsflygtninge, 

lægdsruller og prisonfanger. 

DIS-Arkivalielister 
En nem og overskuelig indgang til de mange arkivalier på Arkivalieronline og andre sider 

med vigtige kilder.  

 

http://www.slaegtogdata.dk/
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Kildeportalen 
Ideen i portalen er, at der skal være mulighed for at se originalkilden, samtidig med at den 

indtastes online. Samtidig får man efter søgning i allerede indtastet materiale vist 

søgeresultatet og en gengivelse af den originale håndskrevne kilde. Portalen er åben for 

alle for søgning i allerede indlagt materiale, men kræver registrering, hvis du vil indtaste. 

Prøv at indtaste materiale. Det er ikke særligt vanskeligt, specielt ikke hvis du starter med 

en nyere folketælling, f.eks. fra 1930. Du binder dig kun til maksimalt én protokolside og 

kan på ethvert tidspunkt fortryde. Umiddelbart efter at du har afsluttet indtastningen, er 

din indtastning søgbar på nettet, og indtastede data afleveres til DDA, hvor de kan søges.  

Værktøjer 

Introduktion til slægtsforskning 
Her finder du en digital kopi af foreningens velkomstfolder (den, du har i hånden), et 

glimrende hæfte Hjælp til begyndere i slægtsforskning og andre gode råd. 

Faddere 
Under dette menupunkt finder du oplysninger om de hjælpere (faddere), som foreningen 

har.  

Programmer 
Foreningen anbefaler ikke et bestemt slægtsforskningsprogram, men bringer alene en 

oversigt over slægtsforskningsprogrammer, billedbehandlingsprogrammer og diverse 

andet.  

DIS-træf 
Brugen af computeren og internettet giver dig mulighed for meget mere end registrering 

af egen slægt.  

DIS-Danmark har sammen med de andre nordiske lande etableret en tjeneste for 

sammenlignende slægtsforskning. DIS-træf hjælper dig med at komme i kontakt med 

andre, som forsker i samme slægt som dig. 

DIS-træf er en søgbar database på Internettet. Du kan søge på navne, der allerede er 

registreret i databasen, men for at få adgang til at klatre i andres slægtstræer – at klatre vil 

sige at få vist aner og efterkommere til den person, du har søgt på – skal du selv bidrage 

med egne data. 

Bidrag i form af en gedcom-fil sendes via hjemmesiden www.slaegtogdata.dk > 

Værktøjer > DIS-Træf > Indsend dit bidrag. 

http://www.slaegtogdata.dk/
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Andet 
Under dette menupunkt er placeret emner, der ikke rigtigt passer ind under de andre 

menupunkter.  

Forum hjælp – Wiberg hjælp – Lægdsrulle hjælp 
Her kan du få vejledning i brug af DIS-Forum og links til gode hjælpemidler i arbejdet 

med Wibergs præstehistorie og lægdsrullerne. 

Links 
Her finder du en lille samling af links.  

Læsekredse 
Som medlem har du mulighed for at låne udenlandske tidsskrifter om slægtsforskning. Du 

betaler kun for porto til at sende bladene videre til næste deltager. 

Testamenter dine data 
Her kan du hente et slægtsforskertestamente samt læse om dine muligheder for at 

overdrage dine data til foreningen. 

Medlemmernes egne sider 
Medlemmer har mulighed for selv at oprette egne 

sider på hjemmesiden. Du bestemmer selv indholdet 

på siderne, men det er et krav, at de omhandler 

emner, der er relevante for slægts- eller 

lokalhistorie.  

Reklamer og samlinger af private fotos uden direkte 

relation til teksten er ikke tilladt.  

Der er ligeledes mulighed for at gemme en 

sikkerhedskopi af din slægtsforskningsfil inkl. tilhørende bilag, f.eks. en GEDCOM-fil 

eller en backup-fil.  

Medlemmet bestemmer desuden selv, hvilke sider der skal være private, og hvilke der 

skal være offentlige.  
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DIS-forum 
Under hovedmenupunktet Forum finder du foreningens debatforum. Det er et meget 

aktivt forum med ca. 80.000 indlæg om året. Her du kan få hjælp og hjælpe andre, når der 

er behov for det, ligesom du kan deltage i debatter om foreningen. Du skal være logget på 

som medlem eller 

registreret bruger for at 

kunne skrive i forum. 

De seks øverste grupper 

kan bruges af alle 

medlemmer og 

registrerede brugere. De 

to midterste kan ikke-

medlemmer kun læse, 

ikke skrive i, mens de 

sidste fem kun er åbne for 

medlemmer.  

Gør dig selv og dine 

kolleger den tjeneste at 

læse om, hvorledes du 

skriver et indlæg, hvis du 

ikke har prøvet det før.  

Gå til Forum og tryk på 

Hjælp fra den brune 

bjælke øverst.  

Øverst i hver gruppe kan 

du desuden finde et 

indlæg med gode råd om 

brug af gruppen. 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte forumgrupper. 

Aneefterlysning 
Her kan søges efter aner, der af en eller anden grund er svære at finde via de normale 

kanaler som kirkebøger og folketællinger. 

Hjælp til tydning af tekster mv. 
Få hjælp til tydning af tekstpassager eller vanskelig læsbar gotisk skrift. 
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Find your Relatives in Denmark 
En tjeneste for folk udenfor Danmark, der ikke taler dansk – få hjælp til at oversætte 

danske tekster, opslag, gotisk skriftlæsning m.v. 

Opslag i bøger og på arkiver mv.  
Her kan tilbydes eller søges hjælp til opslag i bogværker, databaser og arkivalier på et 

arkiv, der geografisk er langt fra hjemmet. 

Om brug af DIS-Forum 
Her kan du stille spørgsmål af teknisk og praktisk art om brug af forum. 

Slægtsforskning – metode og teknik 
Hjælp eller vejledning til slægtsforskningens metoder samt hjælpemidler. 

AO, DDA, program og webproblemer 
Her kan du få hjælp til problemer med et slægtsprogram eller til søgning på Internettet og 

brug af AO og DDA. 

Projekter 
Dette er gruppen for deltagere i de forskellige projekter, DIS er involveret i. Her kan 

deltagerne udveksle erfaringer, informationer og hjælpe hinanden; forummet kan bruges 

som kontaktled til projekternes styregrupper. 

Foreningsforhold 
Her diskuteres emner, der vedrører foreningen – nye initiativer m.m. 

Forslag til vedtægtsændringer 
Dette er en midlertidig gruppe, hvor medlemmerne kan drøfte forslag til nye vedtægter 

for foreningen. 

Markedspladsen - fra medlem til medlem 
Indlæg der ikke passer ind i de andre grupper, f.eks. sjove oplevelser i slægtsforskningen. 

Det er også her, bøger bliver sat til salg eller gives væk.  

Opslag internationalt 
Opslag i kilder, der almindeligvis koster penge at benytte; opslag er gratis for foreningens 

medlemmer. 

Slægtshistorie 
I denne gruppe kan du poste dine større eller mindre slægtshistorier og -tavler. 
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Facebook 
DIS-Danmark på Facebook? Sammen med Samfundet for Dansk Genealogi og 

Personalhistorie og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger driver vi 

Facebook-gruppen Slægtsforskning. 

 

Foreningen håber, at dette hæfte kan blive til nytte og hjælp for dig. 

Meget andet kunne sikkert være med i hæftet, og foreningen sætter pris på at få forslag til 

forbedringer. 

Henvendelser kan ske til ekspedition@dis-danmark.dk 

 

Udarbejdet af bestyrelsen for DIS-Danmark i december 2011. 

revideret i februar 2016. 

Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael 

Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) 

Fotograf: Karl Jørgensen, Holsted. 
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