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Engang var slægtsforskning en hobby, der var forbeholdt 
pensionister med god tid til arkivbesøg. Men da Statens 
Arkiver for 10 år siden begyndte at digitalisere kirkebøger 
og folketællinger på Arkivalieronline (AO), blev jagten på 
forfædrene pludselig en sport for alle med computer og 
internetforbindelse. Slægtsforskningen kan ske fra so-
faen, og vi slipper for at bruge timevis på transport og 
ekspeditionstider. Der er ingen tvivl om, at AO radikalt har 
ændret den måde, der slægtsforskes på i Danmark.

I starten af juli besøgte jeg Statens Arkivers Filmings-
center på landsarkivet i Viborg og fik en snak med arkivle-
der Jesper Thomassen. Det er ham, der står i spidsen for 
de 11 medarbejdere, som har det daglige arbejde med at 
scanne arkivalierne og gøre dem klar til AO.

Nye arkivalier og omscanninger
De fleste af bladets læsere har nok allerede bemærket, 
at AO siden sidste efterår har haft vokseværk. I tillæg til 
de velkendte kirkebøger og folketællinger er siden nemlig 
blevet udvidet med blandt andet skifteprotokoller, tingbø-
ger og borgerlige vielser.

“Det er højt prioriteret hos Statens Arkiver at få flere 
arkivalier på nettet. Derfor kan vi også forvente, at der i 
fremtiden kommer flere typer arkivalier på AO,” siger Jes-

per Thomassen. Han fortæller, at der p.t. arbejdes på at 
få matriklen fra 1600-tallet lagt online.

Samtidig er Filmingscentret netop nu i gang med at om-
scanne nogle af folketællingerne til gråtoner i stedet for 
det hidtidige sort/hvid-format, som ikke ligefrem gør de 
snørklede håndskrifter nemmere at tyde.

“Det er problematisk, at der ligger arkivalier på Arkiva-
lieronline, som i værste tilfælde er ulæselige,” siger Jes-
per Thomassen om en af årsagerne til, at man nu bruger 
ressourcer på at omscanne folketællinger og kirkebøger 
fra før 1892. Dog skal brugerne af AO ikke forvente, at alt 
fremover kommer til at stå knivskarpt, bare fordi det bliver 
i gråtoner.

“Der er nogle ting, som selvfølgelig aldrig bliver gode. 
For hvis den originale kirkebog fx har vandskade eller 
svamp, så er der grænser for, hvor god scanningen kan 
blive,” siger Jesper Thomassen.

Men operatørerne, som medarbejderne ved scannerne 
kaldes, skal nu ikke have skyld for at opgive for hurtigt. 
Ofte scanner de kirkebogsider både tre og fire gange, hvis 
de ikke er tilfredse med kvaliteten af den digitale kopi.

Scanning af kirkebøger
Ved siden af landsarkivets hovedbygning ligger et gam-

Digitalisering er ikke 
‘bare lige’ …

Af Kenneth Konrad Knudsen
Lauravej 3, 1. th.

2500 Valby
Tlf. 26 39 29 27

geneablog kilokilokilo.dk
Web: geneablog.kilokilokilo.dk

Brian Jessen står ved en af 
de over to meter høje bogs-
cannere, mens Jesper Tho-
massen ser på. Scanneren 
var egentlig tiltænkt en 
plads i landsarkivets ho-
vedbygning, men da den 
blev leveret samlet, var det 
umuligt at kringle den gen-
nem landsarkivets snævre 
gange, så nu står den i ste-
det i det gamle ridehus. Ud 
over bogscannerne råder 
Filmingscentret over en do-
kumentscanner, en rulle-
filmscanner og en rulle-
scanner, der scanner land-
kort på nogenlunde samme 
måde, som når man ruller 
sengetøj.
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melt ridehus, som først og fremmest er opbevaringsplads 
for de nørrejyske kirkebøger. I den fjerneste ende er der 
indrettet et lokale med to bogscannere, som scanner kir-
kebøger på fuld tid. Her giver it-medarbejder Brian Jessen 
en demonstration af, hvordan scanningen af kirkebøgerne 
foregår i praksis. Processen er ikke så kompliceret, men 
den er mere omstændelig, end man måske regner med, 
når man sidder hjemme bag computeren og klikker rundt i 
kirkebøgerne.

Først tager operatøren kirkebogen, lægger den på en 
plade i scanneren og slår op på den side, der skal scan-
nes. Så lægges sort karton bag de to øverste sider, hvilket 
gør det lidt nemmere at klippe billedet til bagefter og sam-
tidig er med til at sikre, at skriften på bagsiden ikke træder 
så tydeligt igennem. Herefter trykker operatøren på en 
knap, som først sænker en glasplade over kirkebogen, så 

den holdes fast, og derefter tager et billede af opslaget.
Billedet kan straks ses på en computerskærm ved siden 
af scanneren, hvor operatøren kan kontrollere kvaliteten 
af scanningen. Forskelligartet blæk og skrift kræver for-
skellige indstillinger, for at scanningen får den bedst mu-
lige kvalitet. Når kirkebogsføreren fx har skiftet fyldepen 
midt i det hele, så sker det, at operatøren scanner den 
samme side tre-fire gange med lidt forskellige lysforhold 
for til sidst at vælge den scanning, hvor hele siden samlet 
set har den bedste kvalitet.

Når operatøren er tilfreds med resultatet, løftes glaspla-
den, kartonen fjernes, der bladres om på næste side, og 
processen fortsætter.

Selvom det er en omstændelig proces, og selvom man 
ofte på DIS-Forum kan læse om brugeres frustrationer 
over langsommeligheden på AO, så går det faktisk tjept. 

En kirkebog ligger i bogscanneren, 
klar til at blive digitaliseret. Man 
fornemmer det sorte karton, som 
stikkes ind for at give scanningen 
et pænere resultat. Ved et tryk på 
en knap sænkes glaspladen, og et 
kamera affotograferer opslaget. 
Resultatet kan straks kvalitetstjek-
kes på skærmen ved siden af. 

Det er Herdis Jensen, der har det 
forkromede overblik i Statens Arki-
vers Filmingscenter. Det er blandt 
andet hende, der står for at ud-
sende og indsamle usb-nøgler til 
cpr-tjek, og det er hende, der sæt-
ter operatørerne i sving med at 
scanne arkivalier. Her er Herdis 
Jensen i gang med at rette fejl på 
Arkivalieronline, som brugere har 
anmeldt. 
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Arkivalieronline lå oprindeligt på 
servere her i Filmingscentrets ser-
verrum. Men efterhånden som in-
teressen for de digitale kirkebøger 
og folketællinger steg, blev det 
nødvendigt at flytte serverparken 
til København. Det var ganske en-
kelt ikke muligt at få en internet-
forbindelse til Viborg, som var hur-
tig nok. I dag står AO's servere på 
Rigsarkivet og er koblet på Forsk-
ningsnettet. Det er en superhurtig 
internetforbindelse, som blandt 
andet landets universiteter benyt-
ter.

Her er et kig ind til en af operatørerne, 
som ikke lige er i gang med kirkebø-
gerne. På skærmen kvalitetstjekkes en 
scanning, som er foregået på rullefilm-
scanneren uden for billedet. Papirbun-
kerne er fra folketællingen fra 1940. 
Arkene er tredelt ligesom en turistbro-
chure, og i 1940 valgte man at folde 
arkene med bagsiden opad. Men da 
det er forsiden, der er interessant, skal 
operatørerne have fat i hvert eneste af 
de over en million folketællingsark, 
åbne det og folde det igen, så forsiden 
vender opad, før de kan scannes. 
Endnu et eksempel på, at digitalisering 
ikke er noget, man ‘bare lige’ gør. Vi må 
håbe, de bliver færdige inden 2015, 
når FT-1940 må offentliggøres.

De to bogscannere producerer tæt på 350.000 billedfiler 
om året.

DIS-samarbejde om cpr-tjek
Noget, der de seneste år har været med til at forsinke 
kirkebøgernes offentliggørelse på nettet, er cpr-numre, 
som nogle kirkebogsførere i strid med alle regler har skre-
vet ind i kirkebøgerne. Cpr-numre er personfølsomme op-
lysninger og har skullet fjernes fra scanningerne, før kir-
kebøgerne kunne gøres tilgængelige på AO.

Digitaliseringen af arkivalierne ville have været forsin-
ket i årevis, hvis Statens Arkivers personale selv skulle 
finde og fjerne de mange cpr-numre. Men DIS-Danmark 
trådte til, og Statens Arkiver indvilligede i, at frivillige DIS-
medlemmer kunne overtage tjansen med at finde cpr-num-
rene. Samarbejdet foregår i praksis sådan, at Filmingscen-

tret samler en stribe digitaliserede kirkebøger på usb-nøg-
ler, som sendes til de frivillige til gennemsyn. Og de frivil-
lige er som regel lynhurtige. Det er sket, at Filmingscentret 
har udsendt usb-nøgler om fredagen, som er kommet retur 
om mandagen.

“Vi er meget glade for samarbejdet. Det er en stor hjælp 
og noget af det, der gør, at digitaliseringen kan lade sig 
gøre,” siger Jesper Thomassen.

Måske er det fordi, de frivillige cpr-tjekkere selv er så 
hurtige, at Filmingscentret får mange henvendelser fra 
dem, fordi de ikke kan forstå, at kirkebøgerne på den usb-
nøgle, de tjekkede og returnerede tre dage tidligere, endnu 
ikke er kommet på AO.

Men det skyldes, at de frivilliges cpr-tjek kun er en lille 
del af processen med at få fortidens unoder streget ud. 
Selvom det hele allerede er digitaliseret og i princippet 
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22. september hos sin moder min oldemor, Martine Jen-
sen. Det var for øvrigt en tvillingefødsel, men tvillingen 
døde, heldigvis må man vel sige, ved fødslen. Til barnefa-
der blev udlagt Mads K. Jensen af Tylstrup. Han var til-
stede ved dåben, som fandt sted samme dag som føds-
len. Senere søgte han at løbe fra sit ansvar.

Amme i præstegården
Af folketællingen kan vi se, at Ane Marie Andersen alle-
rede den 10. oktober 1868 flyttede til Serritslev, hvor hun 
blev amme i præstegården. Hendes eget barn blev tilbage 
hos sin bedstemor i Kraghede og blev sandsynligvis opfo-
stret med komælk. Vi ved dette, fordi Ane Marie havde 
problemer med at få penge af Martines fader i sommeren 
1869. Martine opholdt sig hos sine bedsteforældre i 
Kraghede, og Ane Marie bemyndigede sin stedfar til at 
træffe afgørelser på hendes vegne, da hun ikke kunne 
forlade “det hende betroede barn", for at tage til Ålborg 
og gøre sine krav gældende. Pastor Mynster i præstegår-
den bekræftede, at hun ikke kunne forlade præstegården. 

Hun havde sandsynligvis heller ikke kunnet besøge sine 
egne børn. Der er ganske vist ikke mere end ca. 20 km. 
mellem hendes hjem i Kraghede og præstegården i Ser-
ritslev, men hun måtte sikkert gå hjem til fods, og det 
kunne nok ikke nås mellem to amninger.

For at finde ud af hvem Ane Marie var amme for, under-
søgte jeg hvilke børn, der var født i præstegården. Præste-
parret (Ole Frederich Hieronymus Mynster og Lovise So-
phie Marie f. Rüdinger) fik i alt tolv børn, og måske har Ane 
Marie ammet to nemlig: Hansine født 15. august 1867 og 
Anna Marie født 5. november 1868. Jeg formoder ikke, 
barnet er opkaldt efter ammen! Det var vist alt for megen 
ære at give en amme. Allerede 16. december 1869 fik 
præstefruen det næste barn, og hun fødte barn igen i 
1871, 1873 og i 1874. Da er hun 42 år. 

Tredje barn
Det er jo nok sandsynligt, at der har været flere ammer i 
præstehjemmet i tidens løb. Jeg har ikke beskæftiget mig 
meget med præstefamilien, da det jo ikke er min familie, 
men har dog i Rigsarkivet set folketællingen 1870 og kan 
her se, at Ane Marie opholdt sig i præstegården 1. fe-
bruar, hvor folketællingen fandt sted, og sandsynligvis var 
der, indtil hun flyttede til anden præstegård, nemlig Ham-
mer præstegård, hvor hun tjente hos præstegårdsforpag-
teren fra 1. maj 1870 til 1. november 1870. Her blev hun 
igen gravid, og udlagt som barnefader blev Karl Marinus 
Kristensen, der ligeledes tjente i præstegården. I følge 
oplysninger i folketællingen februar 1870 var han kun 15 
år. Ane Marie Andersen fødte nu – formodentlig igen i 
hjemmet i Kraghede – den 3. marts 1871 sit 3. barn, der 
fik navnet Lars Christian Frederik Vilhelm Carl Christen-
sen.

Ane Marie kunne stadig ikke fremvise en ægtemand, 
men hun kunne give sin dreng et flot, langt navn. 

Fattighjælp
Den 6. oktober 1870 ankom i følge tilgangslisten i Ø. 
Brønderslev kirkebog en svenskfødt mand Karl Magnus 
Mathiesen (34 år gammel) til Ane Maries hjemsogn. Ham 
blev hun gift med den 18. juni 1871 og flyttede sammen 
med ham til Ålborg den 31. oktober 1871. Om hun havde 
sit yngste barn med, ved vi ikke, men allerede den 30. 
august 1872 flyttede de tilbage til hjemsognet. Da var 
Ane Marie igen gravid, og den 16. november 1873 fødte 
hun sit første ægtefødte barn, Karl August Mathisen. Her 
blev hun tilsyneladende boende indtil 1878, mens hen-
des mand flyttede til Ajstrup sogn for at arbejde. Ane Ma-
rie fødte den 7. juli 1876 Charlotte Karoline Mathisen. 
Denne pige døde 6 måneder gammel, men den 4. april 
1878 fødte hun endnu en dreng, der fik navnet Karl An-
dreas Mathisen. 

Hendes mand kunne ikke tjene nok til familiens ophold, 
og de søgte derfor om fattighjælp og fik det også bevilget. 
Derefter flyttede Ane Marie til Tylstrup hede, måske for at 

I sidste nummer af Slægt & Data bragte vi en 
artikel af Ingrid og Kaj Schmidt om deres 

slægtsforskning og den store database, de har 
samlet deres forskningsresultater i. Artiklen var 

ledsaget af et par eksempler fra basen; her følger 
endnu to historier, begge fra Ingrids slægt.

Ane Marie Andersen med sin mand Carl Magnus og datte-
ren Birgitte, født 1881.
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være nærmere manden, i hvert fald boede han på den 
gård, han arbejdede på (Gammel Vrå), men han søgte sta-
dig om fattighjælp, da han ikke kunne tjene nok, og “konen 
ikke kan fortjene noget”. De to ældste børn blev nok på 
Kraghede, men de tre yngste havde Ane Marie med sig. 
Det ses af folketællingen fra 1880. Her fødte hun også 
endnu et barn nemlig Birgitte Caroline Mathisen, født den 
7. november 1881. 

Historien gentager sig
Ane Marie døde den 15. august 1884, kun 37 år gam-
mel. Ingen af mine kilder fortæller, hvorfor hun døde så 
tidligt. Jeg har ikke kendskab til mundtlige overleveringer 
om hende. Min far fortæller, at min bedstefader aldrig for-
talte om sin bedstemor Ane Marie (han er jo også først 
født efter hendes død). Derimod snakkede han om sin ol-
demor Else Marie, som han boede hos, da han var lille. 
Historien gentog sig nemlig, min oldemor Martine fik også 
som ganske ung to børn, og begge fædre udvandrede til 
USA. Martines søn, Jens Kristian Jensen, min farfar, blev 
en gammel mand, som boede de sidste år af sit liv i mit 
barndomshjem, men jeg fik aldrig lejlighed til at snakke 
med ham om denne familiehistorie, da jeg ikke var be-
gyndt at forske i slægten, da han døde, og han snakkede 
ikke meget om sin mor. Han kendte måske ikke ret meget 
til bedstemoderens og oldemoderens historie. Min fader 
Anker Jensen siger nærmest bebrejdende: Far kunne godt 
have fortalt noget mere.

Jeg tror, min bedstefar var ked af ikke at have en far. 
Han fik også sit første barn uden for ægteskab, men gif-
tede sig dog med moderen, da de ventede barn nummer 
to, min far. Familien blev senere medlem af Indre Missions 
samfund, og både min bedstefar og min far var ledere af 
det lille samfund på Kraghede i mange år, og inden for In-
dre Mission har det ikke været accepteret at leve sammen 
før ægteskabet. Derfor snakkede man vel heller ikke så 
meget om, hvad der var sket i fortiden.

(Historien har tidligere været offentliggjort i ”Fra land og 
by 5” Lokalhistorie fra Brønderslev og omegn)

Oldemors vægt, der måske reddede 
hende fra at komme på fattiggården
Min slægt på min fars side har hørt til de fattige i Dan-
mark, og mange kvinder har ikke haft en mand til at for-
sørge sig og børnene. Min tipoldemor Ane Marie Ander-
sen blev født i et fattighus i Dronninglund af en ugift mor, 
Else Marie Christensen. Hendes liv har jeg beskrevet i 
“En ammes historie”. Kort fortalt: hun fik flere børn uden 
for ægteskab, min oldemor var nummer to. Hun, Martine 
Jensen, blev født den 22. august1868 hos bedstemode-
ren i et lille hus på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, 
Hjørring amt. Allerede den 1. november samme år flyttede 
Ane Marie til Serritslev præstegård (20 km væk) for at 
være amme for præstens børn, og hendes eget barn blev 

hos bedstemoderen, hvor hun så voksede op. Martine 
kom tidligt ud at tjene, men som 17-årig blev hun gravid 
og fødte sit første barn, Kirstine, hos bedstemoderen den 
19. oktober 1886. Halvandet år senere var hun igen gra-
vid og fødte min farfar, Jens Kristian Jensen, den 25. april 
1888. 

Fædrene til begge børn udvandrede til Amerika og send-
te ingen penge hjem. Kirstines far sendte dog engang sit 
billede!

Pleje og kludesko
Martine boede stadig hos bedstemoderen, og i folketæl-
lingen 1890 kaldtes hun plejerske. Hun gik ud og plejede 
syge mennesker og tog sig af mor og barn ved barsler. 
Når hun ikke var på arbejde, syede hun kludesko. Her 
kommer vægten ind i billedet. Hun syede kludesko og 
solgte dem efter vægt.

På en af de gårde, hvor Martine hjalp til, fik hun lov til 
at samle det uld, som fårene satte af i hegnene. Det var 
“indmaden” til kludeskoene. Børnene kom tidligt ud at 
tjene. Som niårig var Kirstine for eksempel gåsepige på 
gården Nejst ca. 4 km. hjemmefra. Her tjente også min 
farfar som hyrdedreng.

Ingen hjælp fra det offentlige
Jeg har gennemgået sognerådsprotokollerne, der viser, at 
Martine ikke har fået meget hjælp fra det offentlige. Da 
min farfar, Jens, skulle konfirmeres “fremstod” Martine 
dog for sognerådet og bad om hjælp til Jens’ konfirma-
tion. 

Hun fik 10 kr., og hvis hun ikke kunne klare sig med det, 
kunne hun “blive indlagt på fattiggarden”.

Min oldemor tilbragte sine sidste leveår hos min farfar. 
Jeg husker den gamle sortklædte dame, meget stille og 
tilbageholdende. Min far beundrede hende, fordi hun hav-
de klaret tilværelsen uden at ligge andre til last, og han 
fortalte gerne familien om vægten, hvormed hun vejede 
kludeskoene, som hun solgte. Jeg har arvet vægten, men 
kludesko har jeg ingen af. De er nok alle slidt op!

Martines vægt, som hun brugte til at veje sine kludesko 
med.
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På din computer gemmer du et væld af vigtige dokumen-
ter. Billeder fra rejser og mærkedage, breve, rapporter og 
andre skriverier – og hvis du er slægtsforsker ikke mindst 
al din forskning, din slægtsdatabase, dine afskrifter af vi-
tale kilder og de fotos, du har taget, når du har besøgt ar-
kiver. Mange timers arbejde ligger gemt på harddisken. 
Trygt og godt og lige til at få fat i, når du åbner compute-
ren.

Du har sikkert også lært, at sikkerhedskopier af de vig-
tige sager er en nødvendighed. Kun rigtige mænd tager 
ikke kopier og græder, når originalerne er væk! Selvfølgelig 
brænder du dine dokumenter på en cd eller gemmer dem 
på en USB-nøgle og sikrer dig ad den vej. Men hvad hvis du 
har indbrud, og det hele bliver stjålet? Eller al isenkrammet 
bliver ødelagt ved en brand? Måske dør din computer, og 
de cd’er, du har gemt dokumenterne på, viser sig at være 
ødelagt – den slags medier er ikke garanteret tusind års 
levetid.

Hold på flere heste
Hvordan sikrer man sig så? Den bedste løsning er at holde 
på flere heste. Lav dine egne kopier på en ekstern hard-
disk, brænd cd’er eller træk filerne over på en USB-pind. 
Man lad det ikke blive ved det. Tag ved siden af imod de 
gode tilbud om at gemme herlighederne ude på nettet, 
hvor de er sikret mod tyveri og brand og computernedbrud. 
Sådanne tilbud er der en del af.

Et af de bedste tilbud på nettet kommer fra Dropbox. 
Dette foretagende tilbyder serverplads på 2 GB ganske gra-
tis. Pladsen kan bruges til billeder, film, musikfiler, tekster 
– alt hvad du måtte have brug for. Og det er ganske enkelt 
og nemt at komme i gang.

Gå til websiden www.dropbox.com, hvor du bydes vel-
kommen og inviteres til at se en video, der afslører alle 
Dropbox’ fortrin. Du kan derefter gå videre og klikke på 
Download, og straks er du i gang med at hente programmet 
ned på din computer. Efter installeringen registrerer du dig 
og logger på med din mailadresse og et password, som du 
vælger efter egen smag.

Mappe på harddisk og nettet
Dropbox lægger sig som en mappe på din computer. Som 
udgangspunkt tilbyder det nogle faste mapper: photos og 
public, der hver er forsynet med en vejledning i at bruge 
dem – på engelsk, godt nok. Men du kan selv oprette så 
mange nye mapper, som du har behov for, og i mapperne 
kan du gemme dine filer, ligesom du gemmer i en hvilken 
som helst anden mappe. Enten ved at navigere gennem 

filstrukturen eller ved simpelthen at trække en fil til map-
pen. Vil du fjerne en fil, trækker du den i papirkurven.

Når du gemmer et dokument i Dropbox, lægger det sig i 
virkeligheden på en server ude på nettet. Det vil sige, at 
det er helt uden for rækkevidde af, hvad der måtte ske på 
din harddisk; brænder den sammen, ligger filen stadig ube-
skadiget ude på nettet. Og det betyder, at du fra en hvilken 
som helst anden computer med netadgang kan logge dig 
ind på din Dropboxkonto og få adgang til de filer, du har lagt 
ud.

Find slettede filer
På din online Dropbox har du nøjagtig samme mapper, 
som du ser på harddisken. Du kan oprette nye mapper og 
flytte rundt på filerne, og du kan uploade nyt materiale el-
ler slettet ting, du ikke vil bevare. Har du gemt så meget, 
at du har mistet overblikket, er der også et søgefelt, som 
kan hjælpe dig med at genfinde forsvundne filer. Der er 
endda en ekstra finesse: Når du klikker på papirkurven i 
menulinjen øverst på siden, vil Dropbox vise dig filer og 
mapper, du har slettet, og du kan få programmet til at gen-
danne dem. Funktionen Events (i venstre side) vil vise dig 
en oversigt over alt, hvad du har foretaget dig med dine 
Dropbox-filer så langt tilbage, som du har behov for at gå.

Del med andre
Dropbox er ikke bare din sikkerhedskopi. Du kan også 
bruge den, hvis du har brug for at udveksle filer med en 
anden person. Højre-klik på filen eller mappen, du vil dele 
og vælg nu fra menuen Invite to folder. Måske bliver du 
bedt om at verificere din mail (det gøres ganske enkelt 
ved at du får sendt en mail med et link, du skal klikke på), 
inden du kan gå videre, men ellers består proceduren i, at 

Dropbox -
sikkerhedskopier på nettet

Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8900 Randers

Tlf. 64 64 51 06
tobiasen dis-danmark.dk

Sådan kan en Dropbox på nettet tage sig ud.



21DIS-Danmark · Slægt & Data 3/2012

du i feltet, der fremkommer ved højreklikket, taster 
adresse(r) på den eller de, der skal nyde godt af dine bil-
leder eller tekster. En anden metode er at klikke på den 
lille lænke, der fremkommer ud for mapperne, når du kø-
rer musen hen over dem.  Her har du også mulighed for at 
sende besked direkte til eventuelle venner på Facebook 
og Twitter. Vennerne behøver ikke selv at være Dropbox-
brugere for at kunne kigge med. Denne måde at udveksle 
filer på er rigtig god, hvis det drejer sig om f.eks. videoer 
og store billeder, som ikke kan sendes pr. mail.

Mobile dimser
En anden fin ting ved Dropbox er, at brugen af den ikke er 
begrænset til computere. Er du ejer af en smartphone (så-
vel Android som iPhone) eller en tablet (også her af alle 
typer), kan du gå i App Store eller Google Play og hente en 
Dropbox App, selvfølgelig ganske gratis. Når den er instal-
leret på din Mobile dims, får du med et klik på ikonet ad-
gang til din Dropbox mappe. Du kan her åbne dokumen-
terne, og du kan gå ind og ændre i opstillingen, oprette 
nye mapper og flytte dokumenter fra en mappe til en an-

den.  Åbner du et Word dokument på en tablet, hvor du 
ikke har Word installeret – og derfor ikke kan redigere i 
det, kan du åbne teksten i en anden app, som du måtte 
have downloadet, og ad den omvej skaffe dig afgang til at 
rette i dokumentet.

Mere plads?
Kan du ikke klare dig med 2 GB, er der mulighed for at 
købe sig til mere plads. Eller du kan benytte dig af de til-
bud, der gemmer sig bag linket Get free space! Du kan 
“tjene” mere serverplads ved at anbefale Dropbox til ven-
ner eller på Facebook eller Twitter. Eller simpelthen ved at 
fortælle, hvorfor du godt kan li’ Dropbox!

Her er en mail på vej til vennerne. Et klik på Facebook- el-
ler Twitter-ikonerne sender beskeden ud på FB- eller Twit-
ter-profilen.

Andre muligheder
Der er som nævnt flere muligheder for backup i 
Cyberspace. Her skal nævnes et par stykker.

 Online Data Backup tilbyder 5 GB gratis. Læs mere 
på adressen: online-data-backup.dk/index.php

 Hvis du har enten en iPhone, iPad eller en Mac kan 
du bruge iCloudtjenesten, der også giver 5 GB 
gratis serverplads. www.apple.com/dk/icloud/. 
Begge disse tjenester er udprægede 
backuptjenester, hvor mulighederne for udveksling 
med andre er begrænsede.

 Med en Googlekonto har du ligeledes adgang til at 
gemme billeder og andre filer på 5 GB. Hos Google 
vægtes især samarbejdsmulighederne med andre. 
Læs mere: support.google.com/mail/bin/answer.
py?hl=da&answer=2375124

Prøv selv at søge på ’online backup’ på nettet.
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Navne på billederne
Som slægtsforsker er man ofte så heldig, at der dukker 
billeder op fra fortiden. Nogle når 'de gamle’ afgår ved 
døden, og der ryddes op i gemmerne, andre dukker hel-
digvis op, mens 'de gamle’ endnu er i live. I det sidste 
tilfælde gælder det om at få skrevet navne bag på bille-
derne. Når man ser gamle album, står der jo ofte blot 
f.eks. “Julen 1942” eller “Lysthuset 1946”. Det er den 
slags betegnelser, vi slægtsforskere bliver meget kede af. 
Vi ville hellere have, at der havde stået “Hans og Oda ved 
lysthuset 1946” – sådan en tekst kan vi bruge til noget. 
Så husk først og fremmest at få sat navne bag på bille-
derne.

Gem billederne på computeren
Når man nu har samlet billederne sammen og forhåbent-
lig fået navn på personerne, så vil man også gerne kunne 
bruge dem til noget, enten ved at lave et egentligt fotoal-
bum med alle de foto, der er samlet sammen, eller ved at 
bruge dem i en decideret slægtsbog.

For at få dem ind på computeren skal man bruge en 
scanner, og her er det vigtigt, at man køber en god scan-
ner. De fleste scannere kan lave et udmærket arbejde, 
men ofte er det scannerprogram, der følge med en billig 
scanner, af for ringe kvalitet.

Det følgende er en gennemgang af det program, der 
følger med Canon-scannere.

Brug ikke scannerprogrammet alene. Det er ofte langt 
det bedste at bruge scannerprogrammet via et fotobe-
handlingsprogram. Derved får man nemlig mulighed for at 
bearbejde billedet med det samme, og der er som regel 
bedre mulighed for selv at bestemme, hvor billedet skal 
placeres på harddisken. Som eksempel anvendes her 
Photoshop Element; dette skyldes, at det er et rimelig bil-
ligt program, og det har alle de funktioner, man overhove-
det kan ønske sig, når der skal repareres billeder. Des-
uden fås det både til Mac og til pc.

Scannerprogrammet
På figur 1 er scannerprogrammet startet via Photoshop 
Element, og her er scannerprogrammet vist i standardind-
stillingen, som det vises, første gang man starter pro-
grammet.

Problemet med denne indstilling er, at man ikke får det 
bedst mulige resultat. Til venstre i billedet er 'Indstillinger’ 
åbnet, men der er ikke nogen brugbar indstilling at arbejde 
med.

Kikker man nu i toppen af programmet 'Scangear’, ses 
to faneblade: det til venstre hedder 'Basistilstand’ og det 
til højre hedder: 'Avanceret tilstand’. Basistilstanden er 
ikke god nok til det, man har brug for, når der skal scannes 

Behandling af gamle billeder 
med Photoshop Elements

Henning Karlby
Rylevej 8,

5464 Brenderup, Fyn
Tlf. 64 44 28 08
karlby privat.dk

Figur 1. Når scannerprogrammet startes første gang, star-
ter det i tilstanden 'Automatisk scanning’. Selv om man 
starter funktionen [Indstillinger], kan man ikke indstille 
brugbare funktioner.

Figur 2. Her har scanneren fået lov at vælge hele arealet, 
både billedet og den hvide baggrund. Dette for at eksem-
plet, der gennemgås, kan vise, hvad der sker, når der er 
hvidt i forbindelse med et billede.



23DIS-Danmark · Slægt & Data 3/2012

billeder til fremtidig brug. Derfor vælges nu 'Avanceret til-
stand’. Derved fremkommer tilstanden, som vist i figur 2.

For at få et billede frem i Scangear, lægges et billede i 
scanneren, og der klikkes på knappen [Eksempel]; derved 
får man et skærmbillede, som det der er vist i figur 2. Til 
venstre vises, hvad der ligger i scanneren, og til højre ses 
alle de funktioner, der kan 'skrues på’, når der scannes.

Her er anbefalingen, at man sætter alle funktioner til 
'Fra’ eller 'Ingen’, hvilket betyder, at man selv får den fulde 
kontrol over, hvad der skal ske med billedet senere. Uan-
set hvad, bør man altid gemme billedet uden nogen form 
for behandling. Denne første udgave af billedet er 'hellig’, 
dvs. at enhver ændring, der fortages på billedet, altid bør 
udføres på en kopi. Man skal gemme originalen for at give 
mulighed for, at man senere, når man måske har lært nye 
teknikker, eller billedbehandlingsprogram met får nye og 
bedre funktioner, kan lave en endnu flottere kopi.

Hvis man hele tiden arbejder videre på et billede, kan 
man miste egenskaber fra det oprindelige fotografi, som 
det er umuligt at få tilbage igen.

Billedet, som ligger i scanneren i dette eksempel, er en 
forstørrelse i 18x24 cm; her vil man ofte i 'Outputopløs-
ning’ kunne nøjes med 300 dpi. Hvis det på den anden 
side er almindelige billeder i 10x15 cm, går man op i 400 
dpi, hvilket giver et billede på 8 MB, eller 600 dpi, hvilket 
giver et billede på 17 MB. Er det gamle 24x36 lysbilleder 
eller 24x36 negativer vil en opløsning på 2400 dpi. være 
rimelig. 2400 dpi svarer til at man får et billede på 22 MB. 
Anbefalingen her er at scanne med en opløsning, der giver 
en billedstørrelse på omkring 20 MB, hvilket er fuldt ud 
tilstrækkeligt, når billederne gemmes uden komprimering. 
Om komprimering, se næste afsnit om hvilket format, der 
skal gemmes i.

Når opløsningen er valgt klikkes på knappen [Scan]. 
Derefter bliver billedet scannet, og når scanningen er slut, 
spørger programmet, om man vil gå til 'Retoucher og Gem 
billedet’ eller 'Scan flere’.

Vælger man 'Scan flere’ skal man være opmærksom 
på, at de fleste computere har et maksimalt antal billeder 
(datamængde), der kan være i hukommelsen. I de fleste 
almindelige computere vil dette være mellem 10 og 20 
billeder, hvis der scannes i en fornuftig opløsning. Normalt 
vil programmet komme med en advarsel, når maksimum 
er nået.

Vælger man 'Retoucher og Gem billedet’, vil billederne 
blive afleveret i det billedbehandlings program, som har 
startet 'Scangear’.

Valg af format, der skal gemmes i
Inden man giver sig til at arbejde med billedet, skal det 
gemmes på harddisken. Billeder kan gemmes i mange 
forskellige formater. Formatet af billedet fremgår af det 
'efternavn’, billedfilen får. I denne artikel vil der kun blive 
fokuseret på to formater: det gamle tiff-format og jpeg-
formatet. Spejlreflekskameraer kan optage i RAW-format, 

men disse billeder skal konverteres, før de kan åbnes, og 
det vil artiklen her ikke komme ind på. 

Det, man får fra de fleste fotografiapparater, hvis man 
blot anvender standardopsætningen, har efternavnet 'jpg’ 
(eller jpeg). 

De meget brugte jpg-filer har en ulempe, som først kom-
mer til udtryk, når man skal bearbejde filerne i et billedbe-
handlingsprogram. Ulempen er, at de data, som udgør bil-
ledet, bliver komprimeret. Kort fortalt betyder det, at area-
ler i billedet, der har samme farve eller næsten samme 
farve, bliver registreret og gemt som ensfarvede pletter. 
Når man senere vil arbejde med farverne i billedet, vil man 
mangle informationer om nogle af nuancerne.

Det anbefales derfor, at man gemmer filerne i 'tiff’-for-
matet. Her får billedfilen efternavnet 'tif’, og i dette format 
er det muligt at bevare alle informationerne i filen. En så-
dan fil fylder derfor også omkring fire gange så meget på 
harddisken, som en jpg-fil. Det betyder, at man, når man 
gemmer filen og bliver spurgt om komprimering, skal sæt-
te mærke ud for 'None’. 

Reparation af falmede billeder
Når det scannede billede er gemt, klikkes på billedet i 
Organizeren, og der vælges 'Full edit’ i Photoshop Ele-
ment.

Derved åbnes editoren. Først skal billedet drejes 90° 
med uret, så det kommer til at vende rigtigt på skærmen. 
I menuen 'Image’ vælges 'Rotate – 90° Right’. Herefter 
står billedet korrekt på skærmen. Tryk nogle gange på ta-
stekombinationen [Ctrl]+[+] for at forstørre billedet på 
skærmen; hvis det bliver for stort, trykkes tilsvarende på 
[Ctrl]+[-] for at gøre det mindre igen, indtil det har en pas-
sende størrelse.

Klik nu på menuen 'Layer – New Adjustment Layer – Le-
vels’ i det lille vindue (dialogboksen). Dialogboksen kan 
enten være svævende på skrivebordet, eller den kan være 
fastgjort i kanten af programmet. Her er der lidt forskel i 
opsætningen, afhængig af om man anvender pc eller 
Mac.

Der fremkommer nu en dialogboks til oprettelse af et 
nyt lag. Her indtastes navnet på laget, f.eks. 'Farvekorrek-
tion’, se figur 3.

Derved åbnes en dialogboks med overskriften 'Levels’ 
(se figur 4). Det, der skal anvendes nu, er rullemenuen i 
toppen af rammen, der har navnet 'Channel’ (Kanal). Hi-
stogrammet i rammen Channel skal forstås på den måde, 
at til venstre er tilstanden 'Sort’ og til højre er tilstanden 
'Hvid’. 

Dvs. hvis histogrammet fylder hele rammen fra venstre 
til højre, vil præcis det mørkeste i billedet være sort, og 
det lyseste vil være hvidt. På det billede, der er scannet 
her, ser det ikke så dårligt ud på kanalen 'RGB’, der mang-
ler lidt i begge ender, men mange billeder kunne se gan-
ske pæne ud med et sådant histogram. De ville blot mang-
le lidt kontrast.



Slægt & Data 3/2012 · DIS-Danmark24

Ved dette billede skal der rettes op på kanalerne for de 
enkelte farver, hver for sig.

Derfor rulles nu ned og klikkes på 'Red’ (Rød). Her kom-
mer der straks et helt andet histogram frem, stort set hele 
histogrammet befinder sig i venstre ende. Nu tages der fat 
i den sorte trekant (skyder) til venstre under histogram-

met, og samtidig holdes [Alt]-tasten nede. Derved bliver 
hele billedet rødt; nu flyttes skyderen mod højre, indtil der 
begynder at vise sig sorte pletter i det røde; så slippes 
trekanten og [Alt]-tasten.

Nu foretages det samme med skyderen til højre. Når 
[Alt]-tasten holdes nede, bliver skærmen sort, og når der 

Figur 4. I dialogboksen 'Levels’ vises et histogram. Tilstan-
den til venstre repræsenterer nivauet for sort i billedet. 
Den højre side af diagrammet repræsenterer mængden af 
hvidt i billedet. Toppene i histogrammet repræsenterer lys-
styrken hen over spektret fra sort til hvid. Hvis en spids 
forsvinder ud af toppen af histogrammet, siger man at far-
ven er 'klippet’, dvs. at der i det pågældende område som 
regel vil være tale om overbelysning. I dette eksempel er 
der netop medtaget noget helt hvidt, som der i sagens na-
tur ikke er noget tegning i.

Figur 3. Billedet bliver vendt, således at det viser 'normalt’ 
på skærmen. Dernæst oprettes et nyt justeringslag; i dia-
logboksen New Layer indtastes et navn på laget, således at 
man kan genkende laget i oversigten til højre.

Figur 5. Først vælges den røde kanal. På histogrammet flyt-
tes den sorte trekant ind til begyndelsen af histogrammet 
og den hvide trekant flyttes på samme måde mod venstre 
til enden af histogrammet. Når det er gjort, skal man gøre 
det samme med både den grønne og den blå kanal.

Figur 6. Hvis farven ikke passer helt, kan man flytte lidt 
med den midterste grå skyder, indtil man er tilfreds med 
nuancerne i billedet. Her er vist en flytning af den grå sky-
der på det røde histogram.
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fremkommer røde pletter i det sorte, er man færdig med 
den røde farve. Se figur 5.

Derpå vælges 'Green’ (grøn), og den sorte og den hvide 
skyder flyttes igen, mens [Alt]-tasten holdes nede. Til sidst 
gentages samme procedure med den blå ('Blue’) kanal.

Bemærk at hvis der, som på eksempelbilledet her,  er 
et stort hvid område i billedet, vil man med den hvide tre-
kant i højre side skulle fortsætte, mens den hvide ramme 
kommer tydeligt frem, og indtil der kommer pletter i selve 
billedet.

Hvis farverne ikke er helt, som man ønsker det efter 
den 'grove’ korrektion, kan man finindstille lidt på den mid-
terste trekant (den grå); dette må gøres forsigtigt, indtil 
man er tilfreds.

Se figur 6, hvor der er rettet på den grå skyder i den 
røde kanal; desuden er der rettet lidt i den blå kanal for at 
få et udseende af billedet, som vist i figur 7. 

Det kan ofte betale sig at lave en enkelt kontroludskrift 
på ens farveprinter, idet der kan være forskel på det bil-
lede, skærmen viser, og det man får, når man printer. For 
at få de to til at stemme overens kan det være en god ide 
at dæmpe lyset i skærmen, indtil print og skærm giver 
samme resultat.

Nu skal billedet blot gemmes; man kan vælge at gem-
me billedet med det nye lag inkluderet i billedet, hvilket vil 
fylde yderligere på disken, eller man kan vælge at samle 
det hele i et nyt billede. Her fortsættes med det sidste. Gå 
op i menuen 'Layer’ og vælg det nederste punkt 'Flatten 
Image’. Derved 'smeltes’ justeringslaget sammen med 
det oprindelige billede.

Tast derpå [Shift]+[Ctrl]+[s] = [Ctrl]+[Stort S]. Derved 
fremkommer 'Gem som’ dialogboksen; giv filen et nyt navn 
og gem billedet på harddisken.

Afslutning
Dette var et lille kursus i at scanne billeder og i hvordan 
man, i rigtigt mange tilfælde, kan rette falmede billeder 
op på en nem måde, så de bliver værd at kigge på igen.

Jeg er ikke gået i dybden med teorien i forbindelse med 
et 'elektronisk mørkekammer’, men har blot forsøgt at 
give læseren et eksempel efter 'kogebogsmetoden’: Man 
tager med højre hånds tommel og pegefinger … Prøv selv 
metoden på nogle billeder, og opdag, at det ikke er så 
langhåret, som en første gennemlæsning af artiklen må-
ske giver det udseende af.

God fornøjelse med dine billeder.

Figur 7. Nu er billedet forbedret så meget, at det med rimelighed kan anvendes i en slægtsbog eller et fotoalbum. Det 
eneste, der mangler, er at kanterne bliver beskåret, så det hvide og de blå striber i siderne forsvinder.
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En uheldig tiptipoldemor
Min tiptipoldemor, Anne Cathrine Jensdatter (født i 1802), 
var ikke så heldig i sine valg af mænd.

Som ung pige var hun i huset hos smeden i Bjert ved 
Vinderup nær Holstebro. Her fik hun – 20 år gammel – et 
barn med smedens ældste søn, Jens. Hun blev hos sme-
den og tre år senere fik hun endnu et barn, dog denne 
gang med den mellemste af smedens sønner, Niels. Ikke 
så heldigt.

Hun forlod smeden og tog til Ejsing, nord for Vinderup. 
Her mødte hun så en tredje mand, Niels Jensen, også 
kaldet Ravn, med hvem hun giftede sig.

Vi skriver nu 1833.
Kort efter brylluppet begav hun sig sammen med sin 

mand til Aulum, hvor han kom fra, og jeg finder hende igen 
på Fattighuset i Aulum i folketællingen 1840 sammen 
med to af hendes sønner. Men hvad var der sket? Og hvor 
var hendes mand blevet af? Og hvor forsvandt hun selv 
hen? Hun findes tilsyneladende ikke i nogen senere folke-
tælling.

Det var, da jeg ledte efter svar på dette, at jeg faldt over 
Hans Henning Eriksens hjemmeside www.hheriksen.dk og 
fandt ud af, at han også nedstammer fra Anne Cathrine 
Jensdatter. Hans Henning er en efterkommer af det barn, 
Anne Cathrine fik med smedens ældste søn, og jeg af det 
barn, hun fik med smedens mellemste søn. Jeg kontak-
tede Hans Henning, og sammen satte vi os for at under-
søge, hvad vi kunne finde ud af om Anne Cathrines videre 
skæbne.

Hvad lægdsrullen afslørede …
Vi besluttede os for at se, om lægdsrullerne kunne af-
sløre, hvor Anne Cathrines mand og sønner befandt sig. 
Vi håbede derigennem at få et billede af, hvor Anne Ca-
thrine sandsynligvis havde opholdt sig, og hvor hun for-
svandt hen efter 1840.

Altså gik vi i gang med at følge sporene i lægdsrullerne. 
Og det var her, vi fandt den første ledesnor, der fortalte os, 
at Anne Cathrine nok heller ikke var så heldig i sit valg af 
ægtemand. I lægdsrullen 1841 står Niels Ravn nemlig op-
ført med følgende kommentar: Er for Overfald og Ran i Vi-
borg siden 28/9 1840. Dømt ved Underretten til offentlig 
Arbejde på Livstid, der er under Appel.

Politiprotokollen
I et forsøg på at se, hvad der var sket, kiggede vi først i 

Politiprotokollen for Hammerum Herred. Her fandt vi en 
masse forhør af forskellige personer, der var implicerede i 
sagen. Politiprotokollen gav et væld af detaljerede infor-
mationer om tid og sted og sædvane, men gav os ikke et 
klart billede af, hvad der egentlig var sket.

Vi får dog herigennem et enestående indblik i det liv, 
der blev levet. “Fruentimmer Anne Cathrine Jensdatter”, 
vores tiptipoldemor, blev som kone til den formodede ger-
ningsmand også forhørt. Gennem hendes svar får man et 
tydeligt billede af de vilkår, hun levede under. Blandt andet 
erfarer vi, at Anne Cathrine og Niels ikke længere levede 
sammen. Hun boede i en faldefærdig rønne, der ikke altid 
var beboelig. Niels boede det meste af tiden i Herning hos 
en bekendt, angiveligt fordi der var mere arbejde at finde 
der. Niels var daglejer og levede ifølge eget udsagn af at 
kaste Mergel og andet foreliggende Arbejde. Gennem forhø-
ret af Anne Cathrine erfarer vi, at ægteskabet ikke var så 
godt: Anne Cathrine oplyste, at hun i den senere Tid ikke 
har bekymret sig meget om hendes Mand eftersom han var 
ligegyldig imod hende og sjælden kom til hende.

Selve kriminalhistorien
Det er ikke muligt for os at se gennem politiforhørene, 
hvad der egentlig skete, og det var først, da vi efter et 

Af Kirsten Skov
Skovkrogen 14

8870 Langå
Tlf. 29 45 23 12

kirstenskov mail.tele.dk

Hvad lægdsrullen afslørede …
En kriminalhistorie fra
Midt- og Vestjylland – 1840

Er for Overfald og Ran i Viborg siden 28/9 1840. Dømt ved 
Underretten til offentlig Arbejde på Livstid, der er under Ap-
pel.
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venligt råd fra en af arkivarene ved skranken på Landsar-
kivet i Viborg kiggede i protokollen over fangerne i Viborg 
arresthus, at vi blev klar over, at sagen endte som en hø-
jesteretssag, sag nr. 244 afsagt 29. juli 1841. Her i ‘Ar-
restprotokollen for Viborg Arrest’ står fangerne opført kro-
nologisk efter ankomst til fængslet, og det står anført, 
ved hvilken ret de blev dømt, og hvilken dato de blev 
dømt.
Nu intensiveredes jagten på hver sin side af Storebælt. 
Hans Henning fandt papirer på Rigsarkivet, der forbereder 
sagens gang der, og således erfarede vi endelig, hvor og 
hvornår sagen blev pådømt i hhv. underretten og landsover-
retten. Og det er bl.a. her i ‘Domsprotokollen for Fjends-
Nørlyng Herred’, at den dramatiske forbrydelse står ned-
skrevet. Det drejer sig om et voldeligt landevejsoverfald på 
en forbipasserende ved navn Andreas Christensen, begået 
medens Niels Ravn og en kvindelig bekendt, Kirsten Marie 
Troelsdatter var på vej til Toftemarkedet i Viborg, angiveligt 
for at købe en ko:

Om Aftenen i Mørkningen paa Landeveien der gaar forbi 
Hald paa et Sted hvor der er Træer paa begge sider, kom en 
Person løbende efter ham [Andreas Christensen] og affor-
drede han hvad Penge han havde. Men da han forsikrede, 
at han var en fattig Mand og gik noget videre, fik han inde 
fra Skoven et Slag over det ene Øie saa at Blodet strøm-
mede ned over Ansigtet paa ham. Han saa ei hvem der slog, 
eller hvormed der blev slaaet, men idet han vilde gjøre den 
Person, som havde tiltalt ham opmærksom paa hvad der 
var sket, greb denne en Stok som han hævede med begge 
Hænder og slog ham flere Slag i Hovedet saa at Blodet flød 
og han faldt bedøvet til Jorden. Da han kort efter kom til sig 
selv fandt han at hans Trøje var opknappet og at alle de 
Penge han havde med sig 7 S og 4 M var borttagne af hans 
Skjortelomme.

Niels Ravn blev af politiet beskrevet som en meget be-
rygtet Person, og man gik i gang med at forsøge at af-
dække andre forbrydelser:

Få dage forinden var der blevet anmeldt et røveri, hvor 
Niels Ravn og Kirsten Marie Troelsdatters navne var blevet 
nævnt som formodede gerningsmænd. Røveriet skete i 
Tvis ved Holstebro, hvor et ældre ægtepar var blevet fra-
stjålet ca. 35 Rigsdaler (et anseligt beløb). Manden, der 
var blevet berøvet, Niels Sørensen af Grydholthuus, forkla-
rede i dommen fra Landsoverretten i Viborg forbrydelsen 
således: Et Fruentimmer var den bemeldte Aften kommet 
ind til ham, kort efter at han var hjemkommen fra et Mar-
ked og havde lagt den nævnte Pengesum i to Poser paa 
Bordet og havde anmodet ham om at vise hende Veien til 
Holstebroe, hvilket han paatog sig og fulgte hende et Stykke 
Vei fra Huuset, men under den Fraværelse var efter hans 
hjemmeværende Kones Udsagn en Mandsperson, som for-
modes at have faaet et Vink af Fruentimmeret, da hun hav-
de formaaet Niels Sørensen til at gaa med hende, kommen 
ind i Huuset og for Konens Øjne borttaget Pengene, hvor-
med han undløb.

Så tricktyveri er ikke en ny opfindelse! Det fandtes al-
lerede i 1840.

Politiefterforskningen
Politiet gik meget grundigt til værks, og der oprulledes 
flere tyverier i Niels Ravns fortid.

Disse historier finder vi i ‘Dokumenterne til Politiproto-
kollen’ hvor Herredskontorerne i Fjends-Nørlyng og Ham-
merum korresponderer flittigt:

En forbedringshusfange, Johannes Johansen, bliver ta-
get i forhør og beretter her om tyvetogter i Varde og om-
egn:

Under Sagen mod Arrestanten Niels Ravn har Forbed-
ringshuusfange Johannes Johansen forklaret at de i Fælles-
skab har begaaet et Indbruds Tyveri i Nærheden af Varde 18 
Januar dette Aar. Han beholdt de stjaalne Penge omtrent 7 
Specier de øvrige Koster … bestod af 2 formentlig Tinskeer, 
1 Frakke, 2 Buxer, 2 Skjorter, 2 Nattrøjer, 2-3 par Strømper, 
et par Støvler, et par nye Skoe, to smaa grønne Kaskjetter, 
2 Lagner og en Dyne af det sædvandige Slags hvid med 
røde Striber.

Hvor Niels Ravn har afsat de stjaalne Koster ved han 
ikke undtagen et par Støvler som han skal have solgt til en 
Omstrejfer Johannes Pedersen der paa den Tid var Kjære-
ste med Johannes Johansens en i Tugthuset værende Mo-
ster…

Foruden dette Indbrud har han opgivet 2 andre Tyverier 
hvori de i Vinterens løb var delagtige, det ene da de tog 3 
Kg. Rug hos en Mand Peter Vium Sneiberg og et andet af 
nogle Fødevarer som skal have været meget omtalt hos en 
Mand hvis Navn han ei erindre i Tiørring Bye ved hvilken 
Lejlighed Johannes gik ind i Kjøkkenet hvor de laae, ad en 
aaben Bagdør medens Niels Ravn stod paa Vagt udenfor.

Der var flere forskellige personer involveret i tyverierne 
og afsætningen af tyvekoster. Man fornemmer, at der nok 
kunne være tale om det, man i dag ville kalde ‘organiseret 
kriminalitet’.

Thi kjendes for Ret… Arrestanten Niels Ravn idømmes 
Fæstningsarbejde for livstid i Fjends Nørlyngs Herredsret.
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Domfældelsen
Niels Ravn startede med at nægte sig skyldig i alle tilta-
ler, men da Andreas Christensen – manden der blev over-
faldet og slået i hovedet – genkendte Niels Ravn, brød 
denne sammen og tilstod overfaldet. Men han nægtede 
fortsat at have bestjålet ham. Og han nægtede vedhol-
dende alle andre forhold.

Politiet forsøgte energisk at finde beviser imod ham: De 
ransagede hans hjem – kiggede sågar i sengen, sikkert for 
at se, om de kunne finde stjålne lagner eller en dyne eller 
andet tyvegods, men de fandt ikke noget.

Konen fra Tvis, der angiveligt så ham tage poserne med 
de 35 Rigsdaler fra bordet, ville retten ikke bruge som 
vidne, da de ikke mente, man kunne regne hendes even-
tuelle genkendelse af Niels Ravn som sikkert bevis pga. 
hendes høie Alder af over 85 Aar og den dermed forbundne 
Affældighed.

Niels Ravn anførte forskellige forhold, som blev anset 
som formildende omstændigheder ved overfaldet:

Han fremførte således dels, at han var solidt beskjæn-
ket, da han begik overfaldet samt at han var blevet presset 
til det af sin veninde, der gentagne gange havde opfordret 
ham til det. Han påstod også, at Samvittigheden greb ham, 
da han så blodet, og at han derfor flygtede væk uden at 
tage pengene.

Niels Ravn kunne derfor kun blive dømt for “attenteret 
røveri” (dvs. forsøg på røveri). Den hårdeste straf for rø-
veri var befæstningsarbejde på livstid samt kagstrygning 
(dvs. offentlig piskning), men især det, at han ikke bevise-
ligt bestjæler offeret, var en formildende omstændighed, 
hvorfor han ikke dømmes til kagstrygning.

Straffen
Sagen gik som nævnt hele vejen op gennem retssyste-
met fra Herredsretten via Viborg Landsoverret til Højeste-
ret.

I Herredsretten idømtes han befæstningsarbejde på 
livstid; Landsoverretten ændrede denne dom til befæst-
ningsarbejde i 10 år. Den primære årsag til forskellen i 
strafudmålingen var, at det med tiden viste sig, at offeret 
overlevede overfaldet uden varige mén, selv om overfal-

det, da det fandt sted, af en læge blev beskrevet som 
livsfarligt.

Befæstningsarbejde var i øvrigt en ‘barsk affære’ hvor 
fangen fik smedet et jernbånd omkring livet og så blev sat 
til at arbejde i en kongelig fæstning.

Landsrettens dom blev anket til Højesteretten, hvor 
Niels Ravn fik sin endelige dom: 12 år i Rasphuset på 
Christianshavn.

Det var nu også et særdeles barskt sted at være. Her 
bliver fangerne sat til at raspe (dvs. findele) træ, der inde-
holdt farvestoffer, som kunne bruges på farverierne – ofte 
til at farve militærets uniformer. Raspning var et meget 
anstrengende og usundt arbejde.

Han overlever dog de 12 år i Rasphuset og blev sat på 
fri fod. Vi kan følge ham gennem diverse folketællinger i 
omegnen af Herning – ofte som daglejer og/eller fattig-
lem.

Han døde 28. november 1885 på Herning Fattiggård, 
76 år gammel.

På det tidspunkt havde vores tiptipoldemor, Anne Ca-
thrine Jensdatter, allerede ligget på Aulum kirkegård i 40 
år. Hun døde i 1844 – kun 45 år gammel – som dødsårsag 
har præsten anførte “Kolik”.

Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. Stik 
fra 1700-tallet.

Har du stadig foreningens hjemmeside til gode?
Så klik ind på www.slaegtogdata.dk og tag et kig på alle de gode tilbud.

Husk at du først får fuldt udbytte af siden, når du logger dig på som 
medlem. Det gør du ved at udfylde felterne i øverste højre hjørne 

med dit medlemsnummer (brugernavn) og dit postnummer (kodeord). 
Medlemsnummeret finder du på folien omkring bladet.



29DIS-Danmark · Slægt & Data 3/2012

Tid Sted Emne Arrangør Tilmelding m.v.

Mandage 24. sept.,  Schacksgade 39, Odense Gotisk skrift, hold 2 DIS-Odense www.dis-odense.dk
8. og 22. okt., 5. og 
19. nov. og 3. dec. 
kl. 10.00-12.00

Mandage 24. sept.,  Schacksgade 39, Odense Gotisk læsekreds DIS-Odense www.dis-odense.dk
8. og 22. okt., 5. og 
19. nov. og 3. dec. 
kl. 12.30-14.00

Onsdage 26. sept.,  Schacksgade 39, Odense Gotisk skrift, hold 3 DIS-Odense www.dis-odense.dk
3., 10. og 24. okt. 
kl. 19.00-21.00

Onsdag 26. sept.  Schacksgade 39, Odense Herregården som dating DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30  bureau. Foredrag v/Stina
  Lucia Rasmussen

Tirsdag 2. okt.  Schacksgade 39, Odense Slægtsroderi workshop DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00

Tirsdag 2. okt.  Fritidscentret, lokale 8, Skifterne fortæller.  Slægts- og Egnshistorisk www.slaegtranders.dk/
kl. 19.00 Vestergade 15, Randers Foredrag v/Ulrich Alster Klug Forening Randers, 
   DIS-Danmark og 
   Folkeuniversitetet

Onsdag 3. okt.  Lindegården,  Vis mig dine pantebreve og DIS-København Nord www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 Peter Lunds Vej 8, Lyngby jeg skal fortælle dig, hvem   lokalforeninger/kbhnord
  du er. Foredrag v/Erik Kann

Torsdag 4. okt.  Landsarkivet, Odense Slægtsforskning DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00  på egen hånd

Torsdag 4. okt.  Manegen, Sæby Kulturhus,  Ved du hvem du er?  Sæby Historiske Forening www.saltlandet-saeby.dk/
kl. 19.00 Rådhuspladsen, Sæby Introduktion til slægts- 'Saltlandet’ og 
  forskning og til Legacy  DIS-Danmark
  v/Arne Leismann

Tirsdag 9. okt. Rigsarkivet Rundvisning DIS-Sokkelund Herred www.slaegtogdata.dk/
kl. 11.00     lokalforeninger/ Sokkelund

Tirsdag 9. okt.  Schacksgade 39, Odense Om at skrive slægtsbog.  DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30  Foredrag 
  v/Anders W. Berthelsen

Torsdag 11. okt.  Landsarkivet, Viborg Udflugt til landsarkivet DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 7.00-17.30  i Viborg

Tirsdag 16. okt.  Schacksgade 39, Odense Slægtsroderi workshop DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00

Mandag 22. okt.  Multirummet, Vestre Skole,  Pas, politi og person- DIS-Sydfyn www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00-21.30 Gyldenbjergsvej 31,  registrering. Foredrag  lokalforeninger/sydfyn
 Svendborg v/Jørgen Mikkelsen

Tirsdag 23. okt.  Schacksgade 39, Odense Legacy-aften DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30

Onsdag 24. okt. Foreningslokalet, Syd- Embedslægearkiver.  DIS-Sokkelund Herred www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 holmen 8 2650 Hvidovre Foredrag v/Jytte Skaaning  lokalforeninger/ Sokkelund

Onsdag 24. okt.  Lindegården,  Slægtscafé v/Erik Kann DIS-København Nord www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 Peter Lunds Vej 8, Lyngby   lokalforeninger/kbhnord

Torsdag 25. okt.  Schacksgade 39, Odense Slægtsforskning for DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30  begyndere. 
  Foredrag v/Mette Fløjborg

Kalender
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Sogn Herred Amt
er et uundværligt opslagsværk for alle slægtsforskere.

Her får du styr på, i hvilket herred og amt et givet sogn ligger, og du får et nemt overblik over, 
hvilke sogne der grænser op til det.

Bogen er forsynet med kort over alle danske amter med angivelse af herreder og sogne og en 
introduktion til den administrative opdeling i Danmark gennem tiderne.

Desuden er der historiske sognekort over Færøerne, Grønland, Dansk Vestindien, Holsten, 
Sydslesvig, Dithmarsken og Lauenburg.

Bogen er udgivet af DIS-Danmark, og medlemspris er 99 kr.

Henvend dig til Ekspeditionen, ekspedition dis-danmark.dk, eller brug bestillingsformularen 
i 'butikken’ på hjemmesiden under foreningen.

Lørdag 27. okt.  Kulturforsyningen, Vold- Krigene 1848 og 1864.  Slægtshistorisk Forening www.slaegtshistorisk
kl. 13.00 gade1, 4800  Nykøbing F Foredrag v/Jørgen Green Guldborgsund og  foreningguldborgsund.dk/
   DIS-Danmark ?Velkommen

Tirsdag 30. okt.  Schacksgade 39, Odense Slægtsroderi workshop DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00

Onsdag 31. okt.  Landsarkivet, Odense Aftenbesøg på landsarkivet DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-22.00

Torsdag 1. nov.  Ikast Bibliotek,  Efter Dybbøl 1864. Faldne,  Ikast Slægt- og Lokal www.ikasthistorie.dk/
kl. 19.30  Grønnegade 25, Ikast sårede, krigsinvalide og en- historiske Forening og
  ker. Foredrag v/Magne Lund DIS-Danmark

Onsdag 7. nov.  Lindegården,  Det Kgl. Bibliotek. Hvordan DIS-København Nord www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 Peter Lunds Vej 8, Lyngby kan vi som slægtsforskere   lokalforeninger/kbhnord
  bruge Det Kgl. Biblioteks 
  kort og billedafdeling 
  v/Henrik Dupont

Mandag 12. nov.  Schacksgade 39, Odense Slægtsforskeraften DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30

Tirsdag 13. nov.  Schacksgade 39, Odense Slægtsroderi workshop DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00

Tirsdag 13. nov.  Foreningslokalet, Syd Brandforsikringsarkivalier.  DIS-Sokkelund Herred www.slaegtogdata.dk/ 
kl. 19.00 holmen 8 2650 Hvidovre Foredrag v/Hans P. Poulsen  lokalforeninger/ Sokkelund

Tirsdag 13. nov.  Forsamlingsbygningens sal,  I farfars fodspor – med Slægtshistorisk Forening www.slfhj.dk
kl. 19.00 Østergade 9, Hjørring hestevogn gennem Litauen for Hjørring og Omegn
  v/Kaj Henningsen og DIS-Danmark

Mandag 19. nov.  Multirummet, Vestre Skole,  Flytninger i Danmark.  DIS-Sydfyn www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00-21.30 Gyldenbjergsvej 31,  Hvor blev de af, dem vi ikke  lokalforeninger/sydfyn
 Svendborg kan finde? v/Erik Kann

Onsdag 21. nov.  Lindegården,  Slægtscafé DIS-København Nord www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 Peter Lunds Vej 8, Lyngby v/Preben Aagaard Nielsen lokalforeninger/kbhnord

Torsdag 22. nov.  Schacksgade 39, Odense Retsbetjentarkiver.  DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30  Foredrag v/Helle Bundesen

Tirsdag 27. nov.  Schacksgade 39, Odense Slægtsroderi workshop DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00

Tirsdag 4. dec.  Schacksgade 39, Odense Slægtsbogscafé DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 19.00-21.30

Onsdag 5. dec.  Christianskirken,  Juleafslutning DIS-København Nord www.slaegtogdata.dk/
kl. 19.00 Christian d. X´s Allé, Lyngby   lokalforeninger/kbhnord

Torsdag 6. dec.  Landsarkivet Odense Slægtsforskning DIS-Odense www.dis-odense.dk
kl. 9.00-12.00  på egen hånd
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DIS-Danmarks bestyrelse
Susanne Fuglsang Formand.
Højbakkevej 3, 2640 Hedehusene. Tlf. 46 13 60 01  fuglsang dis-danmark.dk

Henning Karlby Næstformand.
Rylevej 2, Bro, 5464 Brenderup. Tlf. 64 44 28 08  karlby dis-danmark.dk

Knud Haaning Andersen Kasserer.
Rugvænget 73, 7400 Herning. Tlf. 51 80 92 36  haaning dis-danmark.dk

Kathrine Tobiasen Redaktør + DIS-Forum.
Korsagervej 13, 8940 Randers SV. Tlf. 64 64 51 06  tobiasen dis-danmark.dk

Morten Hovedskov Nielsen
Fuglekildevej 12, 5690 Tommerup. Tlf. 64 75 10 59  nielsen dis-danmark.dk

Michael Dupont
Stenager 216, st.th, 2600 Glostrup. Tlf. 43 44 16 52  dupont dis-danmark.dk

Poul Wachmann
Valmuehaven 42, 2765 Smørum. Tlf. 44 65 02 45  wachmann dis-danmark.dk

Jørgen Kristensen
Markskellet 130, 4300 Holbæk. Tlf. 57 64 61 22  kristensen dis-danmark.dk

Gitte Christensen
Rebæk Søpark 2, 622, 2650 Hvidovre. Tlf. 51 60 44 32  christensen dis-danmark.dk

Arne Christiansen Suppleant, AO-repr.
Langelinie 34 C, 5230 Odense M. Tlf. 66 13 31 34  christiansen dis-danmark.dk

Kirsten Andersen Suppleant,
Gjelstensåsen 125, 3650 Ølstykke. Tlf. 47 17 75 78  andersen dis-danmark.dk

Bodil Grove Christensen Suppleant,
Hvedevej 1, 7490 Aulum. Tlf. 97 47 28 87  grove dis-danmark.dk

Kommende 
bestyrelsesmøder

i DIS-Danmark

I nærmeste fremtid er planlagt 
følgende møder for bestyrelsen.

Den 3. november 2012
Den 12.-13. januar 2013

Den 9. marts 2013

Alle møder finder sted i Odense.

Særtilbud
– især til nye medlemmer
Ekspeditionen har et restoplag fra de seneste to årgange af 

medlemsbladet, som sælges så længe lager haves. 

Slægt & Data – hele årgang 2011 sælges samlet for 70 kr.
Slægt & Data – hele årgang 2010 sælges samlet for 70 kr., 

p.t. 4 sæt tilbage.
Bogen Sogn Herred Amt sælges for 99 kr.

Alle priser er inkl. moms og forsendelse, og betaling sker forud med 
kort eller ved bankoverførsel. 

Henvend dig til Ekspeditionen, ekspedition dis-danmark.dk, eller 
brug bestillingsformularen i 'butikken’ på hjemmesiden under 

foreningen.

Her kan du også bestille cd’en med samtlige numre af 
Slægt & Data.

www.slaegtogdata.dk

DIS-Danmarks hjemmeside
www.slaegtogdata.dk

Webmaster Arne Feldborg
webmaster dis-danmark.dk

Gunnar Larsen
ekspedition dis-danmark.dk
Tlf. 61 27 91 05
Telefonen er åben for ekspedition:
Tirsdag kl. 14-18 - ellers telefonsvarer.

Ekspeditionen besvarer praktiske spørgsmål og sørger 
i øvrigt for forsendelse af foreningens forskellige pro-
dukter, f.eks. cd’erne med Slægt & Data og Postadres-
sebogen.

Ekspeditionen står også for tilmelding til DIS-Dan-
marks læsekredse, hvor udenlandske blade rundsen-
des blandt DIS-medlemmer.

DIS-Danmarks ekspedition
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Midt i juni måned fik DIS-Forum en ny gruppe. Denne gang 
er der tale om en noget anderledes gruppe, idet det ikke 
er den gensidige hjælp slægtsforskere imellem, der er fo-
kus på. Det er ikke forsvundne aner, der skal jagtes, eller 
vanskelige tekstbidder, der skal tydes; den nye gruppe har 
fået navnet Slægtshistorier, og den er et forum, hvor med-
lemmerne får mulighed for at præsentere deres forskning 
– eller nok snarere dele af den – for forskerkollegerne.

Ideen til gruppen er groet frem af de ganske mange gode 
historier, som redaktionen af Slægt & Data gennem tiden 
har modtaget. Når der har været en opfordring til medlem-
merne om at sende indlæg til bladet, har det hver gang 
medført, at der er dumpet sådanne historier ind i redaktø-
rens mailboks. Historierne falder desværre uden for bla-
dets egentlige formål; hvis vi skal bringe en historie, skal 
den gerne have en snert af en ’pædagogisk’ vinkel – den 
skal pege på upåagtede kilder eller vise vej til nye metoder 
eller søgestrategier eller noget helt tredje, der kan inspi-
rere læseren til at gå hen og gøre ligeså.

Skrivelyst
Men på den anden side vidner historierne om stor lyst til 
at fortælle gode historier og til at formidle spændende 
fund videre til andre. Det er nok en lyst, der kommer med 
årene; jo længere man når i sin forskning, jo større bliver 
behovet for at få resultaterne ud over rampen. Det er ikke 
en side af slægtsforskersagen, som vi i foreningen har 
gjort meget ved. Men da DIS snart kan fejre sølvbryllup, er 
det vel på tide, at vi tager den op!

Resultatet er altså blevet gruppen Slægtshistorier. Den 
ligger under forumgrupperne, der er forbeholdt medlem-
mer, så man skal være logget på for at få adgang til den. 
Hvis du ikke allerede har været på hjemmesiden, kunne 
dette passende være en anledning.

Ordet er (næsten) frit
Der er vide rammer for, hvad du kan lægge ud: Det kan 
være en god historie om en enkelt person eller familie, el-
ler det kan være en længere ane- eller efterkommertavle. 
Det kan, for at nævne et par aktuelle eksempler, være en 
afskrift af velfortalte erindringer eller en undersøgelse af 
et slægtsnavns historie. Emnet skal bare på en eller an-
den måde have med slægtshistorie at gøre. Og historien 
skal være din egen, det går ikke an at ’låne’ tekst eller bil-
leder, der tilmed kan være beskyttet af ophavsret.

Rent udstyrsmæssigt kan historien være forsynet med 
billeder eller tavler, og både tekst (Word) og pdf-filer og 
endda gedcom-filer tillades. Også her er der spillerum for 
den kreative. Af hensyn til serverpladsen er der dog en 
grænse for størrelsen af vedhæftede filer. Maksimumstør-
relsen er sat til 2 MB.

Anejagt og inspiration
Og hvad kan vi så bruge gruppen til? Hvis du har en fin hi-
storie liggende på harddisken eller måske i skrivebords-
skuffen, er det bare om at få den lagt ud, til glæde for os 
alle sammen. Men også hvis du ikke selv er klar med et 
godt indlæg, kan du have stor fornøjelse af gruppen. Gå 
på opdagelse i den, se om der skulle være historier, der 
rækker ind blandt dine egne aner eller dine steder. Eller 
nyd bare at læse historierne og bliv klogere på fortiden. 
Alt kan være en bid til større forståelse af det, vi alle sam-
men arbejder med.

En lidt anden vinkel er den inspiration, du kan hente. 
Find ud af, hvad andre gør, når de skal skrive slægtshisto-
rie. Står du med dit store stof og er i vildrede med, hvad du 
skal stille op med det, hvordan du kommer i gang, så kig 
på indlæggene. Start måske i det små med at skrive en 
enkelt persons historie og læg den ud i Slægtshistorier – og 
du er i gang. Man lærer allerbedst ved at lege med mulig-
hederne, og det kan den nye gruppe netop bruges til. Hvil-
ket er en af de lumske bagtanker bag den.

Brug den!
Og rigtig god fornøjelse med 

historieskrivningen.

Slægtshistorier i Forum Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8900 Randers

Tlf. 64 64 51 06
tobiasen dis-danmark.dk

Et smukt illustreret bidrag fra Ingelise Poulsen til Forum-
gruppen Slægtshistorier.


