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INFORMATIONS BLAD
D A T A B E H A N D L I N G  I  S L Æ G T S F O R S K N I N G

AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI  OG PERSONALHISTORIE

1.Å RG. NR. 1. 1987

UDSKRIFTSDAT0 : KORTNUMMER : HOC
FØDENAVN HANS NIELSEN (VINDEPIND) ANENUMMER : BOC
FØDSELSDATO 00.01.1788
FØDESTED HUNDELEV
DÅBSOATO 13.01.1788
DABSSOGN JELSTRUP
ÆGTEFÆLLE ELSE JENSDATTER
EGTEFÆLLENUMMER J00074
VIELSESDRTO 28.05.1817
VIELSESSOGN TÅRS I VENSYSSEL
STILLING NATMAND OG SKORSTENSFEJER
DØDSDATO
DØDSSTED
BEGRAVELSESDATO
BEGRAVELSESSOGN
FADER NIELS NIELSEN N0002S
MODER ANNE MARIE HANSPATT H0006S
BØRN KAREN MARIE ANNA MARIE H00069 KAREN MARIE HOC
BØRN NIELS CHR. H00071
BØRN
BØRN
BEMÆRKNINGER SE TEKSTB . NATHANS 1.3-4

+24 OLE CHRISTIAN SØRENSEN !48 MATHIAS SØRENSEN 1782-1866 !
!* 1825 RAND. + 1898 RANDERS!43 ELLEN JENSDATTER 1783-1865 !
!# 1845 RANDERS +--------------------------------------------+
i   — --------------------------------- ..---------------------   *-

!25 ANE KRISTINE KJER !50 PEDER KNUDSEN KJER 1731-1843 !
+* 1820 RAND. + 1837 RANDERS!51 KIRSTINE RASMUSDATTER 1788-1863 !

+26 SØREN JØRGENSEN !52 JØRGEN SEIDELIN SØRENSEN 1800-1873 !
!* 1821 LEVR. + 1851 KBHV. !53 MAREN SØRENSDATTER 1735-1883 !
!# 1847 HØJBJERG +-------------------------------------------- +
!27 CHRISTINE MARIE PEDERSDT.!54 PEDER CHRISTENSEN VOER 1780-1855 !
+* 1822 VIND. + 1832 HELS.ØR !55 ANE KRISTINE PEDERSDATTER 1786- 1858 !



2

DATA I SLÆGTSFORSKNING 

ARBEJDSGRUPPER

PLANLÆGNINGSGRUPPE:

Finn Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 NV 01 86 86 31
Tommy Christensen, Bulgariensgade 5, st. 2300 S 01 58 58 64
Finn Grandt Nielsen, Enghavevej 34,5230 Odense M 09 14 11 21
Ole H Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg 04 45 02 35
Arne Julin, Refsnæsgade 55, st.th, 2200 Kbh N
Gert Krabsen, Lyngholmvej 22, 9200 Ålborg SV 08 18 42 08
Johnna Meth, Dalvænget 10, 2750 Ballerup 02 97 63 40
Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk 02 89 06 60
Poul Steen, Rudersdalsvej 52, 2840 Holte 02 42 19 19

PROGRAMGRUPPE:

Georg Agerby, Gildhøj 86, 2605 Brøndby 02 96 53 37
Gert Krabsen, Lyngholmvej 22, 9200 Ålborg SV 08 18 42 08

REDAKTIONSUDVALG:

Niels H Frandsen, Hørsholmgade 18 B, 4.tv. 2200 N 01 81 41 01

Ansvarshavende redaktør: Niels H. Frandsen
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ORIENTERENDE MØDE 21 MAJ 1987

EDB kan bruges til meget - 
også til slægtsforskning - og 
adskillige slægtsforskere har 
allerede sat deres forfædre på 
data.

Det var derfor en nærlig
gende tanke, at disse slægtsfor
skere og andre, der måske kun 
var på det forberedende plan, 
blev samlet på en eller anden 
måde.

I efteråret 1986 opstod 
der i Samfundet for dansk gene
alogi og Personalhistorie den 
tanke, at lave en afdeling un
der Samfundet, der beskæftigede 
sig med databehandling i slægts
forskning.

Ideen blev drøftet i Sam
fundets bestyrelse og godkendt. 
Det første skridt blev taget 
ved at udsende en lille spørge
blanket med forårets nummer 
af Personalhistorisk Tidsskrift. 
På denne måde ville man prøve 
at lodde interessen blandt Sam
fundets medlemmer.

Omkring 120 personer viste 
interesse, og de fik indbydelse 
til det første, orienterende 
møde på Landsarkivet i København 
d. 21. maj 1987.

Da Samfundets medlemmer er 
bosat over hele landet, må det 
betragtes som meget positivt, 
at omkring 60 mennesker mødte

op den aften for at høre nærmere. 
Der var både EDB-eksperter og 
begyndere til stede, samt en del 
der aldrig havde prøvet EDB, men 
var interesserede.

Mødet blev ledet af Samfun
dets sekretær Finn Andersen. Han 
indledte med en redegørelse for 
mødets baggrund og fremlagde de 
tanker, som Samfundets bestyrel
se havde gjort sig om afdelin
gens formål og virke.

Databehandling kan i før
ste række hjælpe slægtsforske
ren til at holde rede på de man
ge oplysninger, som efterhånden 
bliver samlet sammen, samt til 
at finde oplysningerne hurtigt.

Desuden kan den - gennem en 
lettere adgang til at kombinere 
oplysninger - hjælpe til at an
skue problemer fra en ny syns
vinkel.

Endelig er det en let og 
hurtig måde til at delagtiggøre 
andre i de resultater, man har 
opnået.

Finn Andersen talte også 
om de opgaver, afdelingen kunne 
tage sig af. Det er bl.a.

Kortlægning af udbuddet af 
specialprogrammer for slægtsfor
skere.

Formulering af krav til nye 
programmer.

Indsamling og offentliggø-
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relse af brugererfaringer med 
databehandling i slægtsforsk
ning.

Evt. distribuering af pro
grammer.

Derudover må aktiviteterne 
tilgodese såvel den erfarne som 
den mindre eller helt uerfarne 
EDB-benytter.

Finn Andersens indlæg af
fødte en livlig debat, og der 
kom flere konkrete ideer til 
aktiviteter.

Undervisning i brug af EDB, 
f.x. i samarbejde med en aften
skole.

Etablering af et kontakt
net af erfarne slægtsforskere.

Indkøring af kilder (kirke
bøger, folketællinger, skifte
protokoller m.v.) på EDB.

Samt flere andre ideer til 
overvejelse i de arbejdsgrupper, 
som blev nedsat.

Poul Steen fortalte om sven
ske erfaringer med databehand
ling i slægtsforskning og med 
behandling af kirkebøgernes vi
elsesoplysninger på EDB.

Endvidere blev to slægts
forskerprogrammer - det svenske 
DISGEN og det amerikanske FAMILY 
ROOTS - præsenteret på mødet.

Det blev nedsat tre arbejds
grupper, hvis sammensætning er 
oplyst på informationsbladets 
s. 2.

Planlægningsgruppen er sam
mensat, så den tæller såvel er
farne EDB-folk som begyndere 
blandt medlemmerne. Gruppens 
opgave er at virke som en fore
løbig bestyrelse for afdelingen 
og dels komme med oplæg til det 
fremtidige arbejde, dels tage 
nogle initiativer til at sætte 
ting i gang.

Programgruppen skal vurdere 
anvendeligheden af forskellige 
programmer for slægtsforskere, 
både de, der blev præsenteret 
på mødet, og andre programmer, 
som måske ikke er skabt til 
slægtsforskning, men som kan 
anvendes.

Redaktionsgruppens opgave 
er at udgive nærværende informa
tionsblad og derigennem vareta
ge medlemskontakten.

Mødet sluttede med at del
tagerne fik lejlighed til at se 
slægtsforskningsprogrammer i 
praksis. Til lejligheden var 
der opstillet et par datamater 
på landsarkivet.

N. H. Frandsen
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HANDLINGSPLAN

Der er ved at tegne sig 
følgende planer for fremtiden 
for Samfundets afdeling, Data
behandling i Slægtsforskning 
DIS:
1. Vi vil udbrede kendskabet 

til EDB som værktøj til at
"holde orden i papirerne". Det
te skal gøres ved vejledning i 
konkret anvendelse af forskelli
ge programmer, egnede for slægts
forskere og lokalhistorikere.

Vi vil forsøge at arrange
re det som undervisning under 
et eller flere af oplysningsfor
bundene (AOF, FOF m.v.). Endvi
dere vil vi publicere en kort 
indføring i EDB for benyttere: 
"Hvor meget (lidt) behøver jeg 
at vide?"

2. Vi vil anmelde en del af 
de på markedet værende da

tabaseprogrammer samt program
pakker, der specielt er udvikle
de for slægtsforskere. Til gavn 
for de, der skal til at anskaf
fe programmer, vil vi anbefale 
en håndfuld, som vi kan stå inde 
for, så valget kan blive enklere.

3. Det vil være ønskeligt for 
de mange slægtsforskere,

som har brugt mange timer til 
at taste oplysninger om perso
ner ind på deres mikrodatamater 
af forskellige fabrikater, at

kunne udveksle data? ligesom vi 
engang ad åre kan forestille 
os, at det vil blive muligt at 
samle mange slægtsforskeres per
sondata i een database, hvorfra 
vi derpå alle kan hente oplys
ninger. For at nå dette mål er 
det nødvendigt at nå frem til 
en standard for udveksling af 
persondata.

4. Vi vil formidle oplysnin
ger om, hvor man allerede

kan finde person-databaser, f.eks. 
dannet af folketællinger, kirke
bøger o.l.

5. Vi vil koordinere bestræ
belserne for dannelse af

EDB-registre til brug for slægts
forskere. Der findes mange, som 
allerede er i gang, og der fin
des endnu flere, som er villige 
til at gøre det, dersom de får 
den fornødne støtte.

For hvert af disse punkter 
er der - eller vil der blive - 
nedsat en arbejdsgruppe til at 
tage sig af det praktiske arbej
de. De, som måtte være interes
serede i at bidrage til dette 
arbejde, bedes henvende sig til 
den foreløbige arbejdsgruppe 
(se adresserne s. 2).

Poul Steen
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REDAKTIONELT

En af de beslutninger, der 
blev taget på mødet d. 21 maj var 
at afdelingen skulle udgive et 
informationsblad.

Bladet skal virke som kon
taktorgan for afdelingens medlem
mer. Det vil sige, at det skal 
indeholde et bredt spektrum af 
artikler, debatindlæg, råd og 
fiduser, kontaktannoncer m.v. 
som har noget med databehandling 
i slægtsforskning at gøre.

Der er et utal af emner, 
der kan tages op i bladets spal
ter.

Man kan skrive om sine åre
lange erfaringer med databehand
ling i slægtsforskning eller del
agtiggøre andre i sit første for
søg på at lægge forfædrene på 
EDB. Man kan fortælle om gode/ 
dårlige erfaringer med forskel
lige programmer.

Eller man kan behandle pro
blemer som normalisering af nav
ne. Skal man skrive Sidse i ste
det for Zidze, eller skal kildens 
stavemåde altid bibeholdes. Også 
selv om samme persons navn sta
ves forskelligt i de forskelli
ge kilder?

Der er nok af ideer, og 
redaktionen håber, at afdelingens 
medlemmer vil sende bidrag til 
bladet.

I betragtning af bladets 
(indtil videre) ringe omfang, 
må artikler ikke overstige et 
omfang på 3 A4 sider a 2400 
typeenheder.

Dette første nummer er på 
8 sider. Det er ikke meget, og 
det må gerne forøges.

Der er imidlertid to forud
sætninger for at dette kan ske. 
Den ene er, at der er stof til 
det. Det er redaktionens - og 
medlemmernes - opgave at sørge 
for det.

Den anden forudsætning er, 
at der er økonomi til det, og 
da afdelingens udgifter indtil 
videre betales af Samfundet, må 
vi holde omkostningerne på et 
rimeligt niveau.

Udgivelseshyppigheden er 
endnu ikke fastlagt, men der 
vil komme 1-2 numre i efter
året. Derefter må vi vurdere 
behovet og beslutte, hvor man
ge numre, der skal udkomme om 
året, og hvornår.

Deadline for næste nummer 
er 15. september og bidrag sen
des tils

N. H. Frandsen
Hørsholmgade 18 B, 4.tv.
2200 København N
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KONTAKT FRA MEDLEM T IL  MEDLEM

På mødet d. 21. maj blev 
det foreslået at udsende en 
liste over afdelingens medlem
mer til alle, eller at trykke 
listen i informationsbladet.

Det er imidlertid ikke 
nogen særlig god ide. Formålet 
med listen skulle være at sætte 
medlemmerne i stand til at kon
takte hinanden med henblik på 
gensidig hjælp.

En ren adresseliste vil 
derfor ikke være til megen nyt
te, for man har også brug for 
at vide, hvilken datamat og 
slægtsforskningsprogram, der 
bruges, og hvor lang erfaring 
de forskellige har med EDB.
En noget erfaren bruger af 
programmet FAMILY ROOTS vil 
ikke kunne hente megen hjælp 
ved at kontakte en begynder 
i programmet DISGEN.

Derfor vil informations
bladet ikke bringe nogen med
lemsliste. Til gengæld kan man 
gratis få optaget kontaktannon
cer, hvor man enten kan tilbyde 
eller søge hjælp.

Annoncerne sendes til re
daktøren (se adressen s. 2 og 
s. 6) og de vil blive bragt i 
det første nummer, der kommer 
efter at annoncen er modtaget.

NB. I TILFÆLDE AF OVERVÆL
DENDE MANGE KONTAKTANNONCER KAN 
DE SENEST MODTAGNE DOG UDSKYDES

TIL DET EFTERFØLGENDE NUMMER!
Annoncerne skal indeholde 

navn, adresse samt hvad man 
søger eller kan tilbyde inden 
for databehandling.

Oplysninger om, hvilke 
familier, man arbejder med, 
henvises til Hvem forsker Hvad, 
medmindre oplysningerne findes 
på diskette.

Annoncerne kan se sådan
ud:

FAMILY ROOTS. Jeg er lige 
begyndt at arbejde med program
met Family Roots og vil gerne i 
kontakt med nogen i Odense-områ- 
det, der kan hjælpe mig. Ole Ny
begynder, Hjælpeløsvej 2, 5000 
Odense. Tlf ....

DISGEN. Jeg har 3 års 
erfaring med Disgen og vil gerne 
i kontakt med andre Disgen-bru- 
gere for at udveksle erfaringer. 
D. Ataklog, Programstien 3, 2100 
København Ø . Tlf....

N. H. Frandsen
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HVAD SKAL -BARNET- BLADET HEDDE?

Som det fremgår af forsi
den, er dette første nummer 
blot kaldt "Informationsblad" 
med en lang undertitel.

Men bladet skal have et 
navn. Helst et der har noget 
at gøre med data og afdelingens 
formål.

Men hvilket navn?

På planlægningsudvalgets 
møde kom det helt rigtige for
slag ikke frem.

Derfor opfordres medlem
merne til at finde et navn til 
bladet. Gerne ledsaget af et 
forslag til, hvordan bladets 
hoved skal se ud.

Forslag skal være redaktø
ren i hænde senest d. 15. sept., 
og det bedste forslag belønnes 
med 3 flasker rødvin.

SLÆGTSFORSKERDAGE

I anledning af Skånes Gene
alogiske Forenings 50 års jubi
læum afholdes "Slåktsforskarda- 
gar på Kulturen i Lund" 19-20 
september 1987.

Der vil bl.a. være en jubi
læumsudstilling, hvor mange møder 
op, bl.a. DIS, Sverige.

Samtidigt udgives et jubi
læumsskrift med oplysninger om 
nyttige, men mindre kendte, kil
der til skånsk slægtsforskning.

Yderligere information samt 
tilmelding hos: SGF c/o Torsten 
Rosencrantz, Midgårdsgatan 17, 
S-216 19 Malmø, Sverige.


