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KALENDEREN

Sorø
Lørdag den 20. marts 2004
kl. 12.00-17.00
 
Sorø Borgerskole, Alleen 8, 4180
Sorø, IT-lokalet.
 
Internet og slægtsforskning
Hvordan kommer jeg i gang?
 
Tilrettelagt for lidt øvede. Mødet ar-
rangeres i samarbejde med Slægtshi-
storisk Forening Vestsjælland.
Kursusmateriale udleveres.
 
Tilmelding
Ruben Højmark tlf. 57 83 28 94 eller
mail: hojmark@dis-danmark.dk

Humlebæk
Lørdag den 17. januar 2004
kl. 12.00 – 16.00

Family Search
Anne Margrethe Krogh-Thomsen vil
gennemgå og hjælpe os med at finde
rundt i Family Search.

Først fortæller hun om program-
met, og herefter kan vi selv søge vo-
res aner. Derfor medbring egne data
og en tom diskette, så I kan få noget
med hjem.

Kurset afholdes Langebjergskolen,
Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk.

Tilmeldingsfrist
Fredag den 2. januar 2004 til Ann
Christensen: annch@ofir.dk

Humlebæk
Lørdag den 14. februar 2004
kl. 09.00 - 12.30
kl. 13.00 - 17.00

BROTHERS KEEPER 6
To kurser på Langebjergskolen,
Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk.
Chris Gade Oxholm Sørensen

Om formiddagen præsenteres pro-
grammet med de nye funktioner. Med-
bring egne data til at arbejde med på
en diskette.

Om eftermiddagen kan den lidt me-
re øvede bruger lære programmet
bedre at kende blandt andet udskriv-
ningsmuligheder m.m.

De, som har meldt sig på det første
kursus, kan sagtens deltage om efter-
middagen. Også her kan medbringes
egne data på en diskette.

Der vil være mulighed for at købe
programmet samt den danske manual.
Læs på www.brotherskeeper.dk.

Tilmelding nødvendig senest den
30. januar 2004 til Ann Christensen:
annch@ofir.dk

København
Lørdag den 28. februar 2004
kl. 11.00

Det Kongelige Bibliotek,
Diamanten

Vi bliver vist rundt i biblioteket og får
lidt at vide om biblioteket, avissam-
lingerne og håndskriftssamlingerne.

Efter rundvisningen er der rig mu-
lighed for, at I selv kan gå rundt på
biblioteket. Rundvisningen varer ca.
1 time. På grund af begrænsning af
deltagere er tilmelding nødvendig.

Tilmeldingsfrist
Mandag den 2. februar 2004 til Ann
Christensen: annch@ofir.dk

Humlebæk
Weekenden 7.-8. februar 2004
Kl. 10.00 - 16.00

Slægtsforskning på Inter-
nettet ved Erik Kann

Spændende weekend på Langebjerg-
skolen, Langebjergvej 401, 3050
Humlebæk.

Her bliver der lejlighed til at lære
at arbejde med Internettet og dets
mange muligheder for slægtsforskere.

Søgeteknikker, downloads, kilde-
kritik og ikke mindst en masse spænd-
ende adresser er bestanddele i de to
dages gennemgange.

Praktisk arbejde med deltagernes
egne slægter indgår som en vigtig del
af kurset.

Tilmeldingsfrist
Fredag den 23. januar 2004 til Ann
Christensen: annch@ofir.dk

København
Da tirsdag den 20. januar er
overtegnet, er der ny mulighed

Tirsdag den 27. januar 2004
kl. 15.00

Stadsarkivet på
Københavns Rådhus

Her har I mulighed for at komme med
ind i Stadsarkivet på Københavns
Rådhus. Arkivar Peter Henningsen
fortæller lidt om, hvad vi kan finde
her.  Han vil endvidere holde foredrag
om socialvæsenet og fattiglemmer.

Tilmelding nødvendig, da der er be-
grænsning på, hvor mange vi kan
være.

Tilmeldingsfrist
Fredag den 2. januar 2004 til
Ann Christensen: annch@ofir.dk
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Af Kathrine Tobiasen

I den almindelige dagligdag er der ikke
så meget at hæve flaget for på Born-
holm. Det økonomiske barometer er
dykket efter flere virksomhedsluknin-
ger, og arbejdsløshedsprocenten er
landets højeste. På det politiske plan
savnes gejst og vilje til stå op imod al
ynkværdigheden og vise, at på Born-
holm formår man at sætte gang i ting.

Den 1. november er selv vejret gråt,
regnen skifter mellem støvdryp og
større dråber, og på gaderne fyger det
med visne blade.

PR-apparatet i stilling
Men den 1. november var også da-
gen, hvor en gruppe bornholmere hav-
de sat alle sejl til.

Bornholms Slægts- og Lokalhisto-
riske Forening havde indkaldt til Store
Slægtsforskerdag og hele PR-appara-
tet var kørt i stilling. Flere hundrede
indbydelser var sendt ud og plakater
hængt op overalt. Dagspressen havde
skrevet om begivenheden, og radio og
tv var orienteret.

Hvis der fandtes folk på øen, der
ikke havde hørt om mødet, var besty-
relsen uden skyld heri! Arrangemen-
tet var kommet i stand med økono-
misk støtte og hjælp til sammensæt-

ning af programmet fra DIS-Dan-
mark, og Bornholmstrafikken havde
sponsoreret færgebilletter til et par
bilfulde foredragsholdere “fra den
anden side af vandet”.

Stedet for begivenheden var Born-
holms Centralbibliotek, der både rum-
mer en passende sal, mindre gruppe-
rum og – ikke mindst – Bornholms
Lokalhistoriske Arkiv, der med stor
selvfølgelighed deltog og holdt åbent
under hele mødet, der varede fra kl.
10 til 16.

Hvor mange kan ventes?
Hvor mange mennesker kunne man så
regne med at samle?

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne
vovede et seriøst bud, for man havde
ikke prøvet noget lignende før. Born-
holmerne plejer at være ude at handle
lørdag formiddag, så måske kommer
de først og kigger indenfor op ad da-
gen, mente et bestyrelsesmedlem.

I bestyrelsen havde man afgjort, at
med 100 deltagere ville der være tale
om en succes, 50 ville være accepta-
belt, mens 25 måtte betegnes som en
fiasko. I salen var der stillet borde og
stole op til omkring 60...

Det myldrede bare ind
Ti minutter i 10 stak de første hove-

det indenfor: Er det her det foregår?
Og pludseligt myldrede folk ind.

Alle arrangører fik travlt med at
slæbe flere stole frem, og hver gang
de troede, at de havde sat den sidste
stol på plads, måtte de af sted efter
endnu en stabel, for alle slægtsinter-
esserede på øen agtede sig åbenbart
til Rønne den dag, og indkøbene måtte
være klaret på et andet tidspunkt. En
forsigtig optælling meldte om 130
fremmødte i salen.

Præsentation af programmer
Og hvad var det så, der kunne samle
så mange?

Hovedpunktet var præsentation af
3 slægtsforskerprogrammer: Family
Tree Maker ved Ole P. Bielefeldt, An-
cestral Quest ved Anna Margrethe
Krogh Thomsen og Brothers Keeper
ved Chris Gade Oxholm Sørensen.

Forsamlingen blev budt velkommen
af formanden for BSLF, Hans Ressel,
og fik en kort præsentation af DIS-
Danmark ved Kathrine Tobiasen.

Men inden man kastede sig ud i
computernes mange muligheder og
lyksaligheder, gav Erik Kann et par
besindige ord med på vejen. Han holdt
et foredrag om “Fordele og ulemper
ved slægtsforskning på papir og pc”.

Løber systemerne af med styringen

Slægtsforskerdag på Bornholm
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af forskningen? Hvor bliver slægts-
følelsen af, når man får fyldt sit pro-
gram op med tusinder af personer og
måske når tilbage til 1200-tallet? Er
man klar over, at når man tager en
computer i brug, så har man også bun-
det sig til en evig kamp med opgra-
deringer og systemproblemer, som
under alle omstændigheder kommer til
at stjæle en uhyrlig masse af ens tid?

Hvad gør man med sin dyrebare
slægtshistorie, når den cd, som man i
takt med tiden har udgivet den på,
måske ikke kan læses efter 15 år?

Spørgsmål i massevis
Efter en kort indledende præsentation
af programmerne, 20 minutter til hver,
var der frokostpause, inden de tre re-
præsentanter i hvert sit grupperum
kunne fortsætte og uddybe gennem-
gangen.

Folk listede ud af salen, og igen var
der lidt kriller i maven hos arrangø-
rerne: Vender de mon tilbage? Ork ja,
de to herrer og den dame kunne næppe
nå at klemme madderne ned, før
spørgelystne slægtsforskere sværmede
omkring de pågældende rum.

Der var bare tryk på de næste par

timer. Oplægsholderne måtte underti-
den forsøge at svare på op til flere
spørgsmål på en gang. Såvel fra folk,
der var interesserede i at blive bru-
gere, som fra folk, der som brugere
havde et eller andet problem. Hvor-
for mister jeg den yderste del af tek-
sten ved højre margen, når jeg udskri-
ver fra BK? Kan FTM ikke lave et
indeks, der også henviser til personer,
der er omtalt i noterne? Kan det vir-
keligt lade sig gøre at samle så mange
billeder, og er det bare så nemt at ar-
bejde med dem i AQ?

Alle oplægsholdere havde medbragt
eksempler på, hvad deres programmer
kunne præstere i form af slægtstavler
og -bøger, fra alenlange efterslægts-
lister og dekorative anetavler til mur-
stenstykke slægtshistorier i skindbind
og små handy hæfter, og alt blev stu-
deret ivrigt.

Om fransk brændevin
De små to timer, der var afsat til de-
monstrationerne, strøg af sted for de
fleste, men efter en kort kaffepause var
der samling i salen igen.

Inspektør ved Rundetårn, Jesper
Vang Hansen, skulle holde foredrag
med den lokkende titel: “Noget om
fransk brændevin i Boderne i
1720’erne”.

Vang Hansens ærinde var at gøre
opmærksom på, at vi må huske at gå
bag om de nøgne fakta fra kirkebøger
og folketællinger. Hvis der står i kir-

kebogen, at en person blev begravet i
indviet jord med øvrighedens tilla-
delse, så bør det få alarmklokkerne til
at ringe hos enhver slægtsforsker.

Den tese illustrerede han ved hjælp
af spøjse historier, han havde fundet
blandt sine egne bornholmske aner,
bl.a. en vis Sonne, der døde efter et
vel rigeligt indtag af bemeldte fran-
ske brændevin.

Fantastisk godt
Formand Hans Ressel rundede af med
at spørge, om nogen havde spørgsmål,
de ikke havde fået svar på. Ingen var
brændt inde med spørgsmål. Hvad de
så syntes om dagen? Jo, det har været
rigtigt godt, bemærkede en. “Meget
godt”, supplerede en anden. Hvoref-
ter en tredje satte trumf på: “Fanta-
stisk godt”.

200 i løbet af dagen
Hvor mange, der i løbet af dagen del-
tog i arrangementet, havde ingen præ-
cist overblik over.

Et kvalificeret gæt lød på “op mod
200”. Heriblandt også medregnet de
mange, der flokkedes omkring mikro-
kortlæserne og protokollerne i lokal-
arkivet.

Det regnede stadig udenfor, da del-
tagerne sivede ud sent på eftermidda-
gen. Men hvad gør det? Gæsterne “fra
den anden side af vandet” kunne fri-
stes til at tænke: Det er på Bornholm,
det sner!

Chris Gade Oxholm Sørensen frem-
viser en anetavle

Ole Bielefeldt demonstrerede Family Tree Maker
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Ca. halvandet år har Hans
Ressel arbejdet på planlægnin-
gen af dagen med bistand fra
DIS-Danmark til sammensæt-
ningen af programmet. Der var
masser af hjælp fra resten af
hans bestyrelse og flere menige
medlemmer til alt det prakti-
ske.

Hans Ressel har været formand 4 ½
år, efter en lang periode som besty-
relsesmedlem. Han er “indvandrer”
med rødder i det jyske, men det er gan-
ske åbenlyst intet problem for enga-
gementet i den bornholmske historie.

Ved siden af passer han et job som
Falck-redder, så det har de sidste år
knebet med tid til at dyrke den ressel-
ske slægtshistorie; til gengæld deler
hans familie interessen – sønnen på
16 er allerede medlem af foreningen.

305 medlemmer
Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske
Forening er et imponerende aktivt fo-
retagende.

Øen tæller 43.000 indbyggere, og
foreningen har 305 medlemmer, heraf
dog en del “derovrefra”. Det er et tal,
som selv de store og halvstore provins-
byer med flere indbyggere end Born-

holm, slet ikke kommer i nærheden af.
Og tallet er tilmed blevet forøget med
29 efter slægtsforskerdagen.

I Hans’ tid ved roret er der sket en
kraftig vækst, men der er ingen tvivl
om, at en dynamisk formand ikke gør
det alene. Rundt omkring i og uden
for foreningen er der gang i en utrolig
masse projekter.

Hans Ressel står selv som webmas-
ter for foreningens hjemmeside med
hjælp fra et par medlemmer, der tager
sig af det tekniske. www.bslf.dk er
ganske omfattende og kan oplagt bru-
ges som indgang til akiviteterne.

Folketællinger og svenskere
Først kan nævnes, at samtlige folke-
tællinger op til 1890 fra øens 23 sogne
er indtastede og udkommet på en cd,
som ikke kan købes, men som man
får gratis som medlem. Lige nu er man
ved at færdiggøre 1921, som også bli-
ver udgivet på cd. Indtastningen fore-
går i WinKip, og alle tællinger sendes
desuden til Dansk Data Arkiv.

Svenskerne, der i 1800-tallet ind-
vandrede i hobetal, har naturligt nok
optaget bornholmerne. Det er registre-
ret, hvem de var, og hvad der blev af
dem. Mange brugte øen som en mel-
lemstation på vejen til de store udvan-

drerlande, men en hel del blev på
Bornholm. Den dag i dag findes der
mange svenske navne; mange er dog
blevet fordansket.

Udvandring fra Bornholm
Kortlægning af udvandringen fra
Bornholm fra 1860 og frem har Lill-
May Dideriksen taget sig af. Hun har
taget udgangspunkt i kirkebøgerne,
noteret fødte og døde og herudfra be-
regnet, hvem der er rejst væk fra øen.

For hver person har hun lavet et
skema, der viser forældre og fødsel,
og hun har prøvet at følge dem i det
fremmede, f. eks. ved hjælp af breve
hjem, hvis sådanne har eksisteret.

Materialet ligger i papirform på
lokalarkivet, for Lill-May var så uhel-
dig at miste alle sine indtastede data,
men lykkeligvis havde hun også en
gammeldags papirversion.

Gårdregister
Kures gårdregister er lidt af en insti-
tution på øen. Det er udarbejdet af Kr.
Kure, der i sine yngre dage sejlede på
Østen. I 1930’erne slog han sig til ro
i København og begyndte på arbejdet
med de bornholmske gårde.

Registreringen er foretaget med
blyant og papir, og den er ikke fejlfri.

- primus motor for
slægtsforskerdagen

Hans Ressel

Formanden for Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
Hans Ressel, der også er webmaster på www.bslf.dk
er blevet interviewet af Kathrine Tobiasen.
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Men “det er menneskeligt at fejle”,
mener formand Ressel, og fejlene er
man i fuld gang med at rette på.

Det sker ved, at slægtsforskere sen-
der deres gårdhistorier ind til forenin-
gen. Registeret er lagt ud på hjemme-
siden, hvor alle kan søge i det, men til
uddybende oplysninger om de enkelte
gårde er der kun adgang for medlem-
mer af foreningen. Man skal jo have
lidt ekstra for de 100 kr., man betaler
i kontingent.

Kirkebøger
Kirkebøgerne før 1814 har Jens Wich-
mann Hansen allerede taget sig kyn-
digt af; et register til dem ligger på
hans hjemmeside www.kirkebog.dk
(omtalt i Slægt & Data, nr. 1, 2003).

De nyere kirkebøger er forskellige
medlemmer i gang med at indtaste, li-
gesom andre registrerer dødsannoncer.
På BSLF’s hjemmeside kan man på
nyhedssiden følge med i, hvordan det
går med indtastningerne.

Skifteuddrag til download
På samme hjemmeside findes en
download-side, der er tilgængelig for
alle. Her ligger jordebøger fra 1658
og 1663 og en række skifteekstrakter
fra perioden 1759 til 1820. Også ikke-
medlemmer kan hente dokumenterne
ned, og for skifteuddragenes vedkom-
mende kan man vælge mellem en
Word- og en Access-fil.

Endvidere indeholder siden kortfattede
sognehistorier, opdelt efter herreder,
samt foreningens egen Aneefterlys-
ning, der simpelthen hedder „Efterlys-
ninger“, og som kører som et forsøg.

Alle med relation til Bornholm er
velkomne til at lægge forespørgsler
ud. Hvert år udgives i årsskriftet “Jul
på Bornholm” en liste over og bille-
der af årets døde; et register, der dæk-
ker alle årgange fra 1933 til 2002, lig-
ger ligeledes til fri afbenyttelse på si-
den. Som det ses, er der noget at kom-
me efter på den hjemmeside.

Det Lokalhistoriske Arkiv
Foreningen har til huse i Bornholms
Lokalhistoriske Arkivs lokaler i kæl-
deren under Centralbiblioteket. En
reolsektion rummer alle dens samlin-
ger, og medlemmerne har adgang,
uanset om biblioteket er åbent eller ej.

Det, der i andre foreninger hedder
“samarbejdsaftener”, kan man her
oplagt kalde “arkivaftener”, og så-
danne holdes månedligt. Det tætte
samarbejde kommer til udtryk i
BSLF’s vedtægter, hvor det i §2 hed-
der:

“Det hører også under foreningens
formål at samarbejde med Bornholms
Lokalhistoriske Arkiv, og andre lokal-
historiske arkiver, for at øge og for-
bedre lokalhistorisk arkivmateriale i
den udstrækning foreningen evner og
magter det.”

Faktisk et landsarkiv
Hans Ressel viser frem med en vis,
ikke ubegrundet stolthed. “Det er mere
end bare et lokalarkiv. Det er faktisk
et landsarkiv”, siger han og hentyder
specielt til det store skuffemøbel, der
gemmer en kæmpesamling film.

Her er alt det, som man ellers skulle
tage sejlturen til hovedstaden for at
se: Skifte-, skøde- og panteprotokol-
ler, tingbøger, dødsanmeldelser, wa-
terscout-lister, fæsteprotokoller, jorde-
bøger, Bornholms Amtsarkiv, kontri-
butionslister, brandforsikringsproto-
koller, lægds- og søruller, pas- og
tyendeprotokoller.

Man har på fornemmelsen, at her
gælder princippet: Nævn det – og det
er her. Og så er vi slet ikke kommet
ind på alt det, man bare forventer at
finde i et lokalarkiv, så som papir-
kopier af kirkebøger og folketællinger,
aviser, billedsamlinger og arkivalier
fra lokale institutioner. Alt det er her
naturligvis også.

H.C. Larsens indsats
Når arkivet er blevet så godt, skyldes
det i høj grad den tidligere overbi-
bliotekar H.C. Larsen, der var meget
historisk interesseret og i øvrigt var
med til at stifte foreningen i 1987,
fortæller Hans Ressel.

H.C. Larsen havde en udpræget
sans for at skaffe vigtige materialer
til arkivet og kunne også sørge for pas-
sende bevillinger. I dag ledes det af
en arkivchef, der ved siden af er bib-
liotekar. Bevillingerne er ikke længere
så høje, men den gode basissamling
har man jo.

Der er altid hjælp at hente hos de
mange frivillige, der jævnligt færdes
her, således er der et par damer, der
er vældigt skrappe til det gotiske, som
altid er parat til at bistå ved tydnin-
gen af vanskelige håndskrifter.

Der er ikke noget at sige til, at ar-
kivet ofte summer af liv. Og med det
gode samarbejdsklima, der er skabt,
forstår man også, hvorfor der i den
grad er grøde i så mange slægts-
forskerprojekter.

På Slægsforskerdagen var der mange spændende materialer at kigge på



DIS-DanmarkSlægt & Data   december 20038

Folketælling  1845 – reception i Odense

Rigsarkivar Johan Peter Noack på talerstolen.

Seniorforsker Hans Jørgen Marker på talerstolen.

Indtasternes repræsentant Hans Martin Laustsen på talerstolen.

Den 12. november blev der
holdt reception med deltagelse
af ca. 75 gæster hos Dansk
Dataarkiv i Odense. Anlednin-
gen var udgivelsen af den an-
den cd med en komplet årgang
af indtastede folketællinger.

Talerrækken omfattede alle interes-
senterne i KIP-projektet. Fra Statens
Arkiver var der rigsarkivar Johan
Peter Noack og arkivchef Steen Ous-
ager fra Landsarkivet i Odense. Som
repræsentanter for DDA talte senior-
forsker Hans Jørgen Marker og arki-
var Nanna Floor Clausen.

Som repræsentant for de professio-
nelle brugere var der Hans Christian
Johansen fra Dansk Center for Demo-
grafisk Forskning ved Odense Univer-
sitet, og endelig som repræsentanter
for indtasterne talte Hans Martin
Laustsen og Svend-Erik Christiansen.

Man fik sat ansigter på
Udover talerne var dagen for mange
af de fremmødte indtastere og korrek-
turlæsere en kærkommen lejlighed til
at møde og tale med ligesindede.

Indtastning foregår jo i hjemmet, og
selv i de tilfælde, hvor flere samarbej-
der om færdiggørelsen af større om-
råder, sker kommunikationen oftest
via telefon og mail. Derfor er det sjæl-
dent, der er mulighed for at få sat an-
sigter på de mange navne.

De hele årgange
For snart fire år siden vedtog Kilde-
indtastningskomiteen, at man ville for-
søge at færdiggøre en hel årgang af
folketællinger. Det var dengang med
en vis bæven; indtil da havde indtas-
terne bare lavet det, de selv havde lyst
til, og man var noget usikker på, om
indtastningen kunne styres på den
måde.

Men det gik godt. FT-1801 blev
færdig i jubilæumsåret 2001, og alle
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DIS-Danmarks medlemmer fik cd’en
sammen med Slægt & Data.

Nu var turen kommet til 1845, og
hvor 1801 var et forsøg, så er vi med
1845 nu næsten nået frem til noget,
der kan kaldes rutine. Alle implicerede
ved, at det er muligt at færdiggøre en
hel årgang, så nu handler det jo bare
om at gøre det.

Det sønderjyske problem
Midt i glæden over de mange færdige
indtastninger var der en indtaster, som
benyttede lejligheden til at gøre repræ-
sentanterne for Statens Arkiver op-
mærksom på, at nogle dele af landet
er noget forsømte.

Det gælder i særlig grad Sønder-
jylland, der i 1800-tallet hørte til her-
tugdømmet Slesvig. Det betyder, at
der kun er bevaret seks folketællinger
fra perioden 1803-1860.

Men ikke nok med det. Det kniber
oven i købet med mikrofilmning af
disse få folketællinger. Fra resten af
Danmark kan Statens Arkivers Film-
center levere ikke mindre end 13 hele
årgange af folketællinger på mikro-
kort og yderligere tre årgange er på
vej. Sønderjyderne må nøjes med
årgangene 1803, 1845 og 1921.

Lad os håbe appellen blev hørt af
rette vedkommende, så de manglende

årgange snart kommer på mikrokort,
for det er jo forudsætningen for, at de
kan blive indtastet.

Snart udkommer FT-1803 på cd
Receptionen var en anledning til at fej-
re færdiggørelsen af FT-1845; men der
er ingen, som har tænkt sig at hvile
på lauerbærrene. Den nærmeste frem-
tid vil byde på en strøm af nye cd’er.

Første mål er FT-1803. Mens kon-
gerigerne Danmark og Norge havde
folketælling i 1801, kom den sydlige
del af riget med hertugdømmerne Sles-
vig og Holsten først med i 1803.

Indtastningen af FT-1803 for Sles-
vig er nu næsten afsluttet. Der mang-
ler fire sogne, og de forventes på plads
inden nytår. Cd’en med disse indtast-
ninger udkommer i løbet af marts, og
den vil indeholde FT-1803 for hele
Slesvig samt de dele af Holsten, som
er indtastet. Derudover vil den inde-
holde en revideret udgave af FT-1801
for kongeriget Danmark. I de forløbne
to år er der nemlig mange af indtast-
ningerne, som er blevet korrekturlæst.
Endelig vil FT-1801 for Færøerne
også komme med.

92% af FT-1787 er indtastet
Næste udgivelse bliver FT-1787. I øje-
blikket er 92% af den indtastet og af-

Lars Jørgen Helbo
Borgergade 44
8450 Hammel

Tlf. 86 96 51 33
helbo@dis-danmark.dk

leveret. Alle manglende sogne er un-
der indtastning, og de forventes klar
inden udgangen af marts. Derefter vil
der gå et par måneder med at klargø-
re data. Cd’en med FT-1787 forven-
tes at udkomme næste sommer.

Tilbage er så indtastningerne af alle
de resterende årgange. De udgives lø-
bende på cd’er. Allerede her i decem-
ber 2003 udkommer en cd med nav-
net DDD5. Den vil indeholde alle af-
leverede indtastninger med undtagelse
af 1787, 1801/3 og 1845.

Køb cd’erne hos DDA
Alle cd’erne kan købes hos:
Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10,
5000 Odense C. Tlf. 66 11 30 10
http://ddd.dda.dk/cdrom.htm
Pris: 140 kr. for indtastere og korrek-
turlæsere. 210 kr. for alle andre.

Som barn hørte man af og til udtryk-
ket „en køkkenskriver“ –  næppe ment
som en hædersbetegnelse – nærmere
et lidt dumsmart udtryk i nutidig
sprogbrug.

Under indtastning af FT-1803 Got-
torp Slot træffer jeg på erhvervsbe-
tegnelsen: Bursche in der Küchen-
schreiberey eller oversat: Mandlig
Medhjælper i Køkkenskrivningen. Så
der ligger altså alvorlige og fine reali-
teter bag køkkenskriver-betegnelsen.

En indtasters iagttagelser Red: Ordbog over det danske
sprog angiver 3 betydninger:

1 Person der førte køkkenregnska-
bet i større husholdninger.

2 Mandsperson (ofte spec. om æg-
temænd) der ynder at opholde sig
i køkkenet eller blande sig i køk-
kensager.

3 I videre anvendelse om person, der
blander sig i uvedkommende ting.
(Bd. 12 spalte 35 (1931).

Køkkenskriver – en erhvervsbetegnelse

H. Due-Hansen
Frydenborgvej 10

6092 Sønder Stenderup
Tlf. 75 57 10 16
h@duehansen.dk
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Muligheden for at lave en slægtsbog
har været til stede i Family Tree
Maker siden version 5.0, og har un-
dergået mange forbedringer siden da.

Afsnit i bogen
Billede 1 viser skærmbilledet, hvor-
fra slægtsbogen bliver styret.

I venstre halvdel af skærmbilledet
kan ses de disponible afsnit, og i højre
halvdel ses de afsnit, som der er valgt
i dette eksempel, og der er kun en for-
side, lige når man starter bogen.

Man kan redigere forsiden, så den
kommer til og tage sig ud, nøjagtig
som man selv ønsker det.
Rapporter, som du kan se over den

Slægtsbogen lavet i FTM

første inddelingsstreg, gælder for spe-
cifikke personer og er alle FTM-stan-
dardrapporter.

Træer i boglayout
De udskrifter eller rapporter, der kan
vælges imellem til slægtsbogen, er
som vist i billede 2:

De træer, du vil vælge at inkludere
i bogen, vil automatisk blive ændret
til boglayout, således at træet opdeles
i afsnit, der kan være på en side, og
samtidig bliver de forsynet med hen-
visninger til de sider, hvorpå de fort-
sætter.

De rapporter, du har mellem de
næste inddelingsstreger, er følgende -
vist her i billede 3.

Eksempler:

Tekstafsnit
Her kan tilføjes alle de tekstafsnit til
bogen, som der ønskes, og du kan
navngive dem helt efter dit eget øn-
ske, samt formatere og redigere dem
på næsten samme måde, som i et
Word-dokument.

Family Tree Maker - Principper for udarbejdelse af Slægtsbog

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Ole P. Bielefeldt
Violvej 36
8680 Ry

Tlf. 86 89 09 09
ole.bielefeldt@adslhome.dk

At man kan lave slægtsbog i FTM er en blandt mange
af Family Tree Maker’s måder at præsentere sine
data på. I denne artikel vil ideerne, der kan bruges
til bogfunktionen, blive gennemgået.
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ene med ”B” samlet, herefter vises
fornavnene med henvisning til de si-
der, hvori de optræder i rapporterne.

Muligheder for afsnit
Dialogboksen kan se ud som i billede
7. Teksten er helt valgfri og bør be-

Indholdsfortegnelse
Her kan teksten formateres i indholds-
fortegnelsen, ganske som du ønsker
det – se billede 4. Det kan redigeres
og tilpasses i teksten, som i andre Win-
dows programmer.

Indeks
Indeks over personerne i bogen bliver
automatisk placeret sidst i bogen. In-
dekset kan formateres til henholdsvis
1, 2 eller 3 kolonner samt flere andre
muligheder.

Fornavnenes grupperinger
Indekset bliver skrevet med efternav-
net først (skrifttypen er valgfri), og
derefter bliver fornavnene indrykket
under efternavnet.

Når du vælger at vise indeksbog-
staver, starter f.eks. alle efternavne
med ”A”, med bogstavet ”A” i ven-
stre side, og du bestemmer også her
selv formateringen af dette.Det kan
f.eks. se således ud, som i billede 6.

Her ses begyndelsesbogstavet ”B”
(skrifttypen er valgfri), og efternavn-

skrive det, udskriften indeholder.
Der kan sættes et ”hak” i ”afsnit

skal begynde på ulige sider”, for så
på en enklere måde at styre udskrif-
terne på for- og bagside, og desuden
begynder et afsnit i en „almindelig“
bog på højre side.

Billede 5

Billede 4

Billede 6 Billede 7
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Redigerede træer/rapporter
På samme måde som hidtil kan du
vælge og redigere træer/rapporter fra
venstre side og til sidst ende op med
en højre side, som f.eks. her i billede
8.

Dette eksempel er hentet fra en af
mine egne bøger. Læg bl.a. mærke til
de små symboler, der indikerer hvil-
ken type af afsnit, der er valgt.

Du kan frit vælge de rapporter, træ-
er og tekstafsnit, som du ønsker skal
medtages i bogen. Du kan flytte dem
op og ned i indholdsfortegnelsen, til
du har den rækkefølge, der passer lige
netop dig.

Du vælger også selv den titeltekst,
afsnittene skal have.

Indholdsfortegnelse
Når du har valgt indholdet af bogen,
har du lavet ”skelettet” til din bog.

Klikker du på Indholdsfortegnelse,
gennemløber FTM alle dine afsnit og
beregner på hvilke sider, de forskel-
lige afsnit starter.

Under gennemløbet vil du se boks
nogenlunde som billede 9.

Når dette er færdigt, vises indholds-
fortegnelsen, som den ser ud lige netop
nu. Hvis du senere tilføjer flere per-
soner, vil det ændre sig.

Se billede 10. Også her kan du
vælge, hvorledes skrifttypen kan se
ud, jeg har valgt denne.

Billede 8

Sidehoved og Sidefod
Sidehoved og Sidefod kan ligeledes
sættes op, lige som du ønsker - se bil-
lede 11.

Ude i højre side er der en lille pil.
Klikkes der på den, ses de mulighe-
der, der er for Sidehoved og Sidefod.

Hvis du vil have en anden bogtitel,
end den du først har valgt, er der også
mulighed for det.

Billede 9

Billede 10

Billede 11
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Islands genealogisk forening er
stiftet i 1945 og har blandt sine
hovedformål – at deltage i
udgivelse af originale kilder af
genealogisk oprindelse og an-
dre relevante kilder.

Dette formål har man på det smukke-
ste opfyldt ved at udgive en række
fuldstændige islandske folketællinger.

Det drejer sig indtil videre om FT
1801, 1816, 1845 og sidst 1910, der
er kommet over en årrække fra 1994
til foråret 2003, hvor bind V og VI,
der dækker Reykjavik, blev udgivet.

Alle folketællingerne er udkommet i
bogform, yderst flot udstyret med
skindbind.

Prisen er derfor også ved at blive
et problem (den sidste udgivelse løb
op i 6-700 kr. pr. bind), og man over-
vejer nu andre udgivelsesformer, dvs.
elektroniske.

Bøgerne kan lånes af DIS
Fra Islands genealogisk forening har
DIS-Danmark modtaget folketæl-
lingen for Reykjavik 1910.

For at denne gave kan blive til
glæde og nytte for alle DIS-medlem-

Islandske folketællinger
mer, kan disse frit låne bøgerne, dog
mod at betale returportoen.

Sammen med bøgerne følger en lille
brochure om foreningen og et par
numre af dens medlemsblad (de sid-
ste skrevet på islandsk).

Hvis du er interesseret i at låne
folketællingen, henvender du dig til:

Ruben Højmark Jensen
Lucernevej 17, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 2894
hojmark@dis-danmark.dk

Billede 12

Titler og overskrifter
På billede 12 vises, hvordan du kan
rette titlen på din bog, som desuden
kan være overskrift på hver enkelt
side.

Du kan også se, hvor mange sider
din bog (cirka) vil være på.

Du kan selv bestemme, om du vil
Bruge romertal i indholdsfortegnel-
sen og tidligere afsnit.

Gør du det, vil det første afsnit ef-
ter indholdsfortegnelsen have side-
nummer 1, ellers vil forsiden være
sidenummer 1.

Valgene er dine, men prøv selv de
mange muligheder, og lav så din
slægtsbog så personlig som muligt.

Kan udskrives i PDF-format
Slægtsbogen har den fordel, at den kan
ses i fuld version på skærmen. Når
resultatet er ”helt perfekt”, kan det
udskrives i PDF-format.

Hvis du vil se denne vejledning i
sin fulde ordlyd, kan den hentes her:

http://www.sitecenter.dk/bkb_trading/
nss-folder/filerdukanhenteomftm/
Det er vejledning nr. 6.

Rabat til DIS-medlemmer
På denne side kan du læse mere om
FTM: www.familytreemaker.dk samt
se priser - herunder at der gives 10%

rabat til medlemmer af DIS-Danmark,
som er nye brugere af programmet.

Der er også en side med system-
krav. Endvidere kan FTM brænde
backup til cd, uanset om du har
Windows XP eller ej, da cd-brænder-
programmet til at brænde sikkerheds-
kopier direkte fra FTM er indbygget.
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Når man kommer tilbage i de
tider, hvor folketællinger ikke
engang eksisterede som en lille
tankespire i en embedsmands-
hjerne, og hvor det tynder kraf-
tigt ud i kirkebøgerne, er der en
kilde, som man med stor fornø-
jelse kan gribe til. Det drejer
sig om amtsregnskabernes
skattelister.

De tilbyder en selvfølgelig meget for-
enklet form for folketælling, idet de
stort set kun medtager husfaderen (el-
ler enken, hvis han er død), men de
giver dog mange gode oplysninger om
civilstand, hjemmeboende, voksne
børn og tjenestefolk.

Desuden er der den store fordel ved
dem, at de er nemme at få fat i. Origi-
nalerne ligger gemt på Rigsarkivet,
men de er kopieret på film, som kan
skaffes hjem til alle større arkiver og
biblioteker.

Forglemmelser i kirkebogen
Janderup sogn, Ribe amt er velsignet
med en fin gammel kirkebog, der dæk-
ker perioden 1637-1767.

Her burde jeg altså kunne finde den
Iver Christensen, som jeg ved har sid-

det på en gård af pæn mellemstørrelse
(matriklen 1688 har ham med). Men
det eneste spor af ham i sognets bog
er den korte indførsel i 1717: “D. 9
Febr. begraves Iver Christensen af
Jan:”.

OK, han kan være gift udensogns,
og der er som bekendt intet usædvan-
ligt i, at konen ikke er fundet værd at
nævne. Men børn har han (og fruen,
selvfølgelig!) fået - en søn efterfølger
ham på gården. Deres dåb er bare ikke
indført i kirkebogen.

Et nærmere studium af bogen vi-
ser, at præsterne i perioder mest har
været optaget af 2 ting:
1. At indføre minutiøst, hvor mange
mark og skillinger, der er samlet i
offerkassen ved påske, pinse og jul.
2. At registrere alle overtrædelser af
det sjette bud og lige så omhyggeligt
bogføre alle synderne og især synder-
inderne.

Måske har præsten i al sin nidkær-
hed glemt at bekymre sig om de al-
mindelige, pæne sognebørn.... Men
det er en helt anden historie og ikke
ærindet i denne ombæring.

Karen Iffuers
I sådanne tilfælde er skattelister bare
guf. Der opkræves kop- og ildsteds-

Skattelister -

Skatteliste 1689

Flere gåder
Hugo E. Bjørklund har atter
indsendt et antal gåder til
redaktionen.

1. Der er en have med et træ, hvor
der er fire æbler. Så kom præsten
og hans datter og degnen og hans
kone og tog eet hver. Der blev eet
tilbage - hvordan kan det være?

2. En mand skulle hænges, og en
gammel kone blandt tilskuerne
græd. Man spurgte hende, om hun
var i familie med ham. Hun sva-
rede, „Ja, hans mor var min mors
eneste datter!“ Hvordan forholdt
det sig?

3. To mænd havde været i byen.
Da de kom hjem stod deres koner
udenfor og sagde til hinanden:     
„Der kommer vore mænd, og vo-
res mødres mænd, vor fader og
vore børns fædre“. Hvordan  kun-
ne det gå til?

4. To søstre var født samme dag i
samme år, havde de samme for-
ældre - og var ikke tvillinger.
Hvordan forholdt det sig?

5.  To personer mødtes på en vej.
„God dag fader!“ siger den ene.
„Ja, jeg er nok din fader, men du
er ikke min søn,“ svarede den an-
den. Hvordan forholdt det sig?

Alle er velkomne til at gætte
med og maile eller sende
løsningerne til redaktionen.
Løsningerne vil blive bragt i
næste nummer af S & D.
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skat i 1689, og her finder jeg da også
Ifuer Christensen under “Kihler Tiene-
re” (gården ejes af en pengemand i
Kiel).

Han betaler 3 mark for sig selv og
1 mk. 8 skilling af en datter. Desuden
har han et ildsted, der koster 2 mk.
En kone nævnes ikke, så det burde
være nærliggende at gå ud fra, at han
er enkemand.

1692 er der igen “Paabuden Kop
og Ildstedsskat”. Stegelman fra Kiel
ejer stadig tre gårde i sognet; på de to
sidder de samme fæstere som i ‘89,
Peder Jørgensen og Niels Nielsen.

Den sidste betalte skat af sin hu-
stru i ‘89 - i ‘92 har ingen af dem til-
syneladende en viv.

På den tredie gård nævnes Karen
Iffuers, der har en søn i huset. At der
er tale om samme ejer, og at Karen
kaldes Iffuers turde være bevis for, at
det er den samme gård, det drejer sig
om. Men hvor er Iver nu? Har han
mellem ‘89 og ‘92 giftet sig med Ka-

ren, og er han kort efter afgået ved
døden?

Blev hustruer igen
Det bliver ikke bedre, når vi kommer
til kopskatte-mandtallet fra 1699/
1700. I mellemtiden har Stegelman
solgt sit bøndergods, men blandt “Vel
Edle Seig. Anders Nielsøns Tienere til
Siøvig i bemeldte Jandrup Bye” fin-
der vi Niels Nielsen og hustru, Peder
Jørgensen og hustru - og Ifuer Chris-
tensøn, uden en hustru, men med en
pige, Giertrud Pedersdatter!

Går man nu tilbage til kirkebogen,
finder man nok en sammenhæng i sa-
gen, når man ser, at 24. søndag efter
Trinitatis 1705 begraves “Caren
Iffuers”.

Jeg mener at kunne slutte ud fra
ovenstående, at man skal tage skatte-
listernes angivelse af ægteskabelig
stand med nogen forbehold.

Iver må hele tiden have været gift
med sin Karen, måske har han været

kan vi stole på dem?

Skatteliste 1692

Skatteliste 1699

væk fra sognet i en periode omkring
1692 (skønt, hvad har han rejst ef-
ter?), men ingen af dem har været i
enkestand i den periode, hvor skatte-
listerne er ført.

Det samme ser man med naboerne,
der også lidt på skift beskattes af en
hustru eller slipper for denne skat.
Retfærdigvis må det med i betragtnin-
gen, at det slet ikke er sjældent, at en
kone dør forholdsvis ung og erstattes
af en ny....

Var præsterne humane?
Hvad er så grunden til denne tilsyne-
ladende lemfældighed?

Har præsterne, der førte listerne,
været så humant indstillede, at de
gjorde, hvad de kunne, for at deres
sognebørn skulle slippe så let fra de
tyngende skatter som muligt?

Den slags er det naturligvis svært
at sige noget absolut sikkert om, men
er det ikke det mest rimelige bud på
en forklaring?

Skrevet af Kathrine Tobiasen
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Rundt omkring er der voksende inte-
resse for lokalhistorie. Efterhånden
som slægtsforskere kommer dybere
ind i arbejdet med anerne, bliver det
en naturlig sag at inddrage sognenes
og egnenes historie; det hænger jo
sammen det hele. Vil man forstå sine
forfædre, må man også prøve at sætte
sig ind i, hvad det var for steder og
samfund, de levede i.

Lokale projekter
For 3-4 år siden opstod der hos Dansk
Lokalhistorisk Forening (DLH) et
ønske om at få et overblik over alt det,
der gærede ude i provinsen. Man ville
gerne koordinere og sætte i gang. Med
formanden, Erik Helmer Petersens
ord, vil man give arbejdet en ny di-
mension; projektet går ikke på at eli-
minere det lokale, men at give det en
ny dybde.

Ved at arbejde sammen kan vi alle
få megen glæde af at hjælpe og inspi-
rere hinanden. Men hvordan få sat
gang i det? En mulig vej er at ind-
kalde repræsentanter for de lokale for-

eninger til møder i håb om, at de ved
at snakke sammen også kunne komme
til at arbejde mere sammen.

Men man kan også følge en anden
vej og springe direkte ud i det faglige;
tage udgangspunkt i hvad der allerede
nu arbejdes med og inspirere folk til
at gå sammen om projekterne.

Et passende emne
I februar måned tog man fat i Østjyl-
land. Repræsentanter for regionens
(Århus amt) foreninger og arkiver
mødtes til en start-op-dag, hvor man
fandt frem til, at et passende emne
kunne være “Østjyske vandringer i
1800- og 1900-årene”.

Perioden er valgt meget bevidst -
der er mange kilder, som er rimeligt
tilgængelige og – ikke mindst – over-
kommelige at bruge, uden at man be-
høver at være verdensmester i gotisk
skriftlæsning.

Og vandringer skal forstås meget
bredt: vandringer fra land til by (må-
ske også tilbage igen), udvandring til
Amerika, Australien og hvor folk el-

lers er søgt hen i den store verden,
indvandringer fra udlandet eller bare
fra andre dele af landet.

90-100 lod sig inspirere
Mødet mundede ud i indkaldelse til
en lokalhistorisk inspirationsdag på
Viby Bibliotek lørdag den 27. septem-
ber. Et eksperiment, pointerede mø-
deleder Erik Korr Johansen, formand
for Historisk Samfund for Århus Stift.

Dels var selve mødeformen et eks-
periment, at disse foreninger i fælles-
skab søger at inspirere til samarbejde.
Dels måtte man eksperimentere på det
praktiske plan – for at finde plads og
service til de 90-100, der mødte op
(man havde regnet med max. 75).

Indvandring til Djursland
Til at skabe inspirationen var ind-
forskrevet 4 lokalhistorikere, der på
forskellig måde har arbejdet med van-
dringer.

Børge Kjær fra Grenå Egnsarkiv
lagde ud med at fortælle om “Vandrin-
ger til og fra Djursland”. Dem har der
været mange af. Svenskere og tyskere
kom i stor stil til kalkbruddet ved Glat-
ved strand.

En gruppe fynboer slog sig sidst i
1800-tallet ned omkring Grenå og blev
markante personer på den tids venstre-
fløj (partiet Venstre), mens en hel fa-
milie udvandrede til det i vor tid så
interessante Tasmanien. Fiskerfami-
lier fra vestkysten flyttede til Østdjurs-
land i 1890’erne, og efter anden ver-
denskrig kom “finnebørn” i pleje på
egnen.

Mest spændende er næsten de pol-
ske arbejderes indtog på godser og på
Trustrup Kalk- og Teglværk i 1892.
Med til vores alle sammens skole-
lærdom hører, at roe-polakkerne kom
til Lolland i 1893, men der er faktisk

En lokalhistorisk inspirationsdag om

Østjyske vandringer

Svend-Erik
Christiansen
var en af
oplægshol-
derne. Han
fortalte om
historiekil-
der på nettet.
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dokumentation for, at en flok allerede
året før fandt arbejde via et fæste-
kontor i Randers. Det kan altså se ud
til, at Danmarkshistorien skal skrives
om på dette punkt.

Kjær kunne med god grund fast-
slå, at det er vigtigt for os som lokal-
historikere at gå i detaljen og finde ud
af, om det nu passer, det man hævder
i historiebøgerne. Vi har brug for nu-
ancering for at få det i krogene med,
som de andre har overset.

Kilder på nettet
Næste oplægsholder var Svend-Erik
Christiansen, hvis emne var historie-
kilder på nettet.

Han gennemgik de vigtigste hjem-
mesider, hvor man kan finde forskel-
lige registre, afskrifter eller indscan-
ninger af folketællinger, kirkebøger
m.v. og henviste i øvrigt til en side,
han har oprettet specielt til lejlighe-
den: www.genea.dk/ostjysk/

Her kan man finde links til de om-
talte sider. Når man har med websider
at gøre, gælder det først og fremmest
om at være kritisk. Opfat henvisnin-
ger som genveje og tjek altid i origi-

nalen. Det var budskabet fra oplægs-
holderen, der så en opgave i at få over-
blik over, hvad der findes af tyende-
protokoller rundt omkring på lands-
og/eller lokalarkiver.

Folket i midten
Efter frokosten fortalte Bente Klercke
Rasmussen om “Vandringer i kilder”
- hvor finder man dokumentation for
vandringerne?

Det gør man i kilder som kirke-
bøgernes af- og tilgangslister, tyende-
protokoller, folkeregister, skudsmåls-
bøger, lægdsruller mv.

Som sidste oplægsholder tog Leif
Dehnits sig af den østjyske lokalhi-
storiske database „Folket i midten“.

Han fortalte om arbejdet med ind-
tastningerne og principperne bag og
forklarede, hvordan basen adskiller
sig fra DDA’s folketællinger:

I såkaldte “servicefelter” lægger
han supplerende oplysninger om de
enkelte personer ind og gør derigen-
nem basen mere brugervenlig. Et stort
ønske er, at få „Folket i midten“ ud-
bredt til også at omfatte den nordlige
del af amtet.

At sætte noget i gang
Det svære er ikke at holde det første
og det andet møde; det svære er få
sat noget i gang, som folk synes er
spændende og vil lægge et stykke ar-
bejde i.

Disse ord faldt under Erik Helmer
Petersens korte præsentation af ide-
erne bag projekterne, og ved kaffen
skulle det vise sig, om den fremmødte
flok var blevet inspireret til at komme
videre. Nu var det nemlig tid for
spørgsmål og fremlæggelse af ideer
fra salen.

Flere forslag blev drøftet
Der var forslag til oprettelse af en øst-
jysk portal, så man nemt kan finde
frem til det, man har brug for. Man
vil have et sted, hvor man kan med-
dele sig til hinanden.

Måske også et chat-room? Proble-
met med den slags er bare, at alt det,
der er fremført i chatten, forsvinder
igen; en nyhedsgruppe ville være en
bedre mulighed. En portal må ikke
blive for omfattende, skal ikke være
et mini-Danmark.

Artiklen fortsætter på næste side

Der var forrygende interesse og næsten 100 mødte frem. Vandringer skal forstås meget bredt: Som f.eks. vandringer
fra land til by (måske også tilbage igen), udvandring til Amerika, Australien og hvor folk ellers er søgt hen i den
store verden, indvandringer fra udlandet eller bare fra andre dele af landet.
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Er en arbejdsgruppe noget for dig?

Forskellige arbejdsgrupper er pt. ved at blive sat i gang, og interesse-
rede kan stadig nå at være med.
Yderligere oplysninger kan fås hos de to ankermænd i projektet:
Erik Korr Johansen: ekj@ea.sa.dk
Leif Dehnits: lde@aakb.bib.dk

Indvandrere og tyende
Der ligger en opgave i også at ned-
fælde det, der sker lige nu.

Om 50 år står vi med en stor be-
folkningsgruppe (indvandrerne), som
vi ikke ved ret meget om. Her kan man
måske samarbejde med socialantropo-
loger?

Registrering af tyendeprotokoller
kunne være en idé. Ligeledes at skaffe
sig overblik over, om der er nogle folk
fra gamle sogneråd eller tidligere sog-
nefogeder, som ligger inde med mate-
rialer.

Indtastning af folketællinger er al-
tid relevant – og et dejligt, konkret
stykke arbejde. Især det gamle Ran-
ders amt mangler her. Det er tanken
at koncentrere sig om 1860-folketæl-
lingen.

Aflever til lokalarkivet
Det blev foreslået, at slægtsforskere,
når de har fundet nogle gode oplys-
ninger, bliver forpligtet (eller i hvert
fald opfordret kraftigt) til at levere
data til det relevante lokalarkiv.

Måske kunne man have et fast ske-
ma og samle disse i et ringbind? Det
gælder om at brede forskningen ud.

Polakkerne på Djurs
Børge Kjær slog igen et slag for po-
lakkerne, for det er et område, hvor
vi savner en korrektion til den almin-
delige opfattelse af historien.

Vi er her oppe i en periode, hvor
der findes tilgængeligt materiale, så-
som aviser. Og det ville være fint, hvis
vi kunne samles rent fysisk, ikke bare
elektronisk.

Nogle burde også tage til Polen for
at undersøge arkivalier der. Det er vig-
tigt, at vi spørger: hvorfor sker alt det
her, og ikke bare nøjes med hvor, hvor-
når, hvordan.

Polakkerne kom for at dække en
mangel på arbejdskraft, der opstod,
da de danske landarbejdere drog til by-

erne. “Er der ikke et emne her, der er
så stort, at mange vil have lyst til at
arbejde med det?” spurgte Kjær.

Meldte sig til arbejdsgrupper
Der kom ikke direkte svar på spørgs-
målet, men der var entydigt stemning
for, at inspirationsdagen følges op. Et
nyt møde bør holdes.

Der var lagt lister frem, som delta-
gerne kunne skrive sig på, hvis de ville
være med i en emnegruppe.

I øvrigt opfordredes alle til at tænke
over, om der er nye emner, som hører
med under temaet østjyske vandrin-
ger.

Skrevet af Kathrine Tobiasen

Selskabets formål er at øge interes-
sen for jødisk slægtsforskning og
slægstshistorie.

Jødisk Genealogisk Selskab i Dan-
mark er for alle, der arbejder med jø-
disk slægtsforskning og familie-
historie – erfarne såvel som nybegyn-
dere.

Som selskabets navn antyder, dre-
jer det sig ikke kun om forskning i
Danmark – derfor hedder selskabet
ikke Dansk Jødisk Genealogisk Sel-
skab!

Jødisk slægtsforskning er i sin na-
tur grænseoverskridende, og selska-
bets arbejdsområde vil derfor være
hele verden i nært samarbejde med
såvel nationale som internationale for-
eninger med samme interessefelt.

Ligesom selskabet vil samarbejde
med JewishGens Scandinavia Special
Interest Group www.jewishgen.org/
scandinavia  – hvor der findes en hel
del oplysninger om Danmark.

På det nye website vil man kunne
læse om møderne, melde sig ind mv.

Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark

Adressen for websitet er:
www.jewishgen.org/jgs-denmark/

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Elsebeth Paikin
Kildevænget 37
2100 København Ø
Tlf. og Fax: 39 27 24 33
elsebeth@paikin.dk

Der er nu startet et Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
(JGS-Danmark) tilknyttet International Association of
Jewish Genealogical Societies (IAGJS).
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I Slægt & Data 2, 2003 har Kurt
Lundskov kikket i vejviseren og funde-
ret over, hvorfra denne for slægtsfor-
skeren så nyttige publikation har sine
oplysninger.

Ved arbejde med vejvisere i sam-
menhæng med undersøgelser af de
kommunale skattelister i landsarkiver-
nes købstadskommunearkiver ser man
tydeligt, at kilderne til vejviserne er
disse skattelister.

Sammenhængen fremtræder også
klart i de ikke så få tilfælde, hvor pub-
likationen ligefrem har titlen Vejviser
og skattebog for osv. Det forklarer
også, hvem det er, man ser i disse vej-
visere, nemlig skatteyderne og dermed
husstandsoverhovederne i købstaden
eller kommunen.

Kik i vejviseren!
Vejviserne siden 1765

Ole Degn
Mellemhøjen 11

8800 Viborg
Tlf. 86 67 47 02

degn@dis-danmark.dk

Derfor ser man foruden de mand-
lige skatteydere også de enlige kvin-
der, enker eller ugifte. Børn i en hus-
stand er kun med i de tilfælde, hvor
de er voksne og har egen beskattet
indtægt, eventuelt som medejer eller
medarbejder i faderens virksomhed,
eventuelt en virksomhed, der drives af
en enke.

Hvor er vejviserne
Vejviserne har mange forskellige tit-
ler og aldrig en forfatter, hvorfor det
kan være svært at finde frem til dem.

På Statsbiblioteket i Århus står de
i magasinet i samlingen Småtryk, og
der synes ikke at være en oversigt, som
er tilgængelig for publikum. Det er

derfor for brugere på bibliotekerne
nyttigt at kunne henvise til, at der fin-
des en vejviser fra den eller den by
fra det og det år.

Oversigt på DIS’ hjemmeside
På DIS-Danmarks hjemmeside kan
man finde en oversigt over de kendte
vejvisere i alfabetisk orden efter
byens navn.

Kopier på lokalarkiverne
Vejviserne er meget overskuelige og
letanvendelige oversigter over de en-
kelte byers indbyggere. Det var at
ønske, at man rundt om i de lokale
biblioteker og lokalarkiverne, hvor det
endnu ikke er sket, får mulighed for
at erhverve kopier af disse kilder,
hvorved publikum ville få mulighed
for langt lettere at arbejde med det
øvrige materiale på stedet.

WEGA BOGBINDERI
Hvorvarpvej 6
9600 Aars

Indbinding af
• alle slags slægtsbøger
• tidsskrifter m.m.

Pris efter aftale.

Bogbindermester
Werner Gass
Tlf. 98 66 12 81
E- mail: wega@get2net.dk
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Slægtsforskere udgør en utrolig
blandet flok. Nogle har et helt
livs erfaring i faget, andre er i
gang med at tage det første
skridt. Nogle har jagtet for-
svundne, udlagte barnefædre,
andre har været på den anden
side af kloden. Nogle har arbej-
det intenst med militære arki-
valier, andre ved alt om søg-
ning af aner i det dansk-tyske
grænseområde.

Ideen med DIS-Forum er netop, at vi
med alle vore forskellige erfaringer
hjælper hinanden. Her er frit slag for
alle, både til at be’ om hjælp og til at
øse af ens viden. Det er ingen skade
til lige at have i baghovedet, at der
findes ingen dumme spørgsmål, kun
uforskammede svar.

Den følgende tråd er et eksempel
på hjælpsomheden, når den fungerer,
som den skal. Og så er den jo fyldt
med gode eviggyldige råd!

Den 3.11.2003, kl. 22.16 står Ina
Bechmann i en situation, som alle
slægtsforskere kender til (men må-
ske ikke vover at beskrive så åbent
og ærligt som Ina!):

Hej alle i modige slægtsforskere.
Når I har læst dette, synes I sikkert,
at dette er en omgang pladder, men
jeg har virkelig brug for at skrive det.

Jeg har i snart 4 år – dog med et
par lange pauser – indsamlet oplys-
ninger om mine forfædre. Jeg har slidt
min „bibel“ op (håndbog i slægtshi-
storie). Jeg har fået de „gamle“ til at
fortælle igen og igen, prøvet at få dem
til at huske bare den mindste detalje,
og jeg må sige, at de har gjort det godt!

Jeg har læst min farfars slægtssam-
ling gud ved hvor mange gange, søgt
på nettet, læst MANGE af jeres rig-

tig gode indlæg/svar osv. osv.... Jeg
er nu nået til et punkt, hvor jeg kun
kan gætte på, at de søgninger, jeg la-
ver på nettet, måske kunne være „sø-
steren til min aners kusines bror“!
Men det kommer jeg jo ingen steder
med.

Den eneste vej, jeg kan gå nu, er
mod arkivet i Viborg... Mit første be-
søg. Men jeg er så hamrende nervøs!!
Hvad nu hvis der er så mange besø-
gende den dag, jeg kommer, at der ikke
er flere pladser? Hvad nu hvis jeg ikke
har fået tilstrækkeligt med oplysnin-
ger? Hvad nu hvis jeg ikke kan finde
ud af at få slået op de rigtige steder?
Hvad nu hvis jeg ikke kan læse, hvad
der står? Hvad nu hvis jeg slet ikke
finder noget? Og hvad nu hvis jeg
spørger om hjælp for mange gange?

Og mange 1000 andre spørgsmål!
Neeej ...der er dejlig trygt hjemme i
stuen sammen med min „bibel“, en
kop kaffe og en dejlig lun brænde-
ovn.....

Mange tak fordi du læste så langt
:-) nogle gange hjælper det at få „of-
fentligt gjort“ sin nervøsitet.

34 minutter senere er der svar fra
Janne Jacobsen:

Hej Ina
Jeg husker tydeligt mit første besøg i
Viborg, og det er bestemt overvæl-
dende, når mere end 100 mennesker
strømmer ind kl. 9.

Jeg vil foreslå dig at finde en eller
flere personer at følges med - helst en
som har været der før. Og så bør du
lave en liste over, hvad du ønsker at
finde og i hvilken rækkefølge. Du bør
have en lang liste, for der kan også
være andre, som skal bruge de samme
arkivalier som dig. Husk – hvo intet
vover.... God arbejdslyst!

Og et kvarters tid senere sender Pia
Westphal denne beroligende hilsen:

Hej Ina!
En gang for længe siden, så kunne du
ikke gå. Men det lærte du. Senere
kunne du ikke læse. Det lærte du også.
Jeg kan garantere, at der ikke findes
nogle væmmelige dyr på arkivet, som
vil æde dig.

Jeg er helt sikker på, at arkivarerne
har stor erfaring med mennesker, som
aldrig har været på et arkiv før.

Jeg synes også det var lidt svært -
men det er al begyndelse. Tag du kun
til Viborg – og få et kick!

Og tænk bare på alt det, som ligger
og venter på dig - bare på dig. Alle
aner, som ligger der, får nu endelig
muligheden for at se noget andet end
indersiden af en støvet protokol.

Af sted med dig!
Tag så alt med hjem og sæt dig

foran ovnen og drik din kaffe – men
lad være med at bruge notaterne til
optænding af den, ikke.. og lad være
med at spilde kaffe på papirerne!

Susanne B. Fuglsang har følgende
overvejelser kl. 23.16:

Nåh, du har nok fået lampefeber? Ja,
jeg sidder her og trækker lidt på smile-
båndet. Det virker som om, du betrag-
ter et arkivbesøg som noget nær en
eksamen. DET ER DET IKKE, om
du tror mig, må du selvfølgelig selv
om.

Vi er da alle sammen lidt utrygge,
når vi skal prøve noget nyt. I sidste
uge var jeg på landsarkivet i Viborg
for første gang. Arbejdsgangen er en
lille smule anderledes end i Køben-
havn, hvor jeg efterhånden færdes
hjemmevant. Men det hjælpsomme
personale viste mig godt til rette, det

En tråd på DIS-Forum

At debutere på landsarkivet gi’r et kick
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vil de også gøre med dig.
Når du kommer derind, efter du har

beundret den flotte bygning udefra,
skal du henvende dig i skranken og
sige, det er første gang, du er der. Per-
sonalet vil uden tvivl tage sig af dig
og hjælpe dig til rette. Det er da heller
ikke farligt at besøge et almindeligt
kommunebibliotek, vel?

Bare vent, når du først har været
der een gang, vil du vende tilbage gang
på gang.

Kirsten Volden funderer over arkiv-
muligheder:

No pladder!
Uha, det er mange år siden jeg havde
det sådan – bortset fra, altså, at jeg
ikke havde det samme gode, grundige
forarbejde, som du har både privat og
på net.

Du har allerede fået mange gode
opmuntringer og tips – alligevel vil
jeg lige forsøge at gøre dig lidt kon-
fus:

Hvad er det du vil søge efter på
landsarkivet i Viborg? Er det noget du
ikke kan finde på et eller andet arkiv
tættere på 7500?

Jeg var i Viborg denne sommer i 2
timer og 2 dage for at finde min nord/
vestjyske aners data mellem 1889 +
lovlig nutid.

Indtil da har jeg brugt Landsarkivet
i Aabenraa, hvor der, som på alle an-
dre landsarkiver, er kirkebøger på
mikrofilm indtil 1889 vedr. aner i hele
Danmark.

Uanset hvad du nu gør, så medbring
dine notater og kilder, så du kan ar-
bejde med meget mere, end du har
planlagt. Noget går måske i fisk, så
tag fat på noget andet.

Hvis du har brug for tips til arbejde
med evt. aner i 7500- området, så er

du velkommen til at sende en mail -
måske kan jeg hjælpe dig på gled.

Ellers; kast dig ud i det. Stå i kø i
god tid. Vandrerhjemmet er udmær-
ket, hvis man bare skal sove.

I midnatstimen finder Jytte Bylov
følgende gode råd frem:

Mindst én her har allerede svaret dig,
at den første oplevelse på et landsarkiv
giver et KICK. Det er sandt.

Jeg var også nervøs for at komme
på LA, men på et tidspunkt blev det
nødvendigt for at komme videre med
slægten, netop fordi man er nået til at
lede i blinde i online-oplysninger.

Min følelse af at tiden stod stille,
da jeg fandt den første oplysning på
mikrokort, håber jeg, du også vil få.
Det er fantastisk!

Intet kan næsten måle sig med det
at få en svær brik til at falde på plads.
Senere kom den samme frygt for RA,
hvor jeg alligevel endte til sidst tak-
ket været anbefaling fra meget hjælp-
somme mennesker her på DIS. RA har
bare nogle oplysninger, der ikke er
andre steder. Jeg har stadig den ople-
velse af historiens vingesus.

Der er lidt længere imellem, at jeg
finder noget særligt nu; men jeg ople-
ver samme store glæde hver gang -
ligesom når en fra DIS finder en op-
lysning for mig.

MINE BEDSTE RÅD, SOM DU
SELV MÅ PRIORITERE, ER:
- Lav prioriterede lister i lange ba-

ner, så du ved, hvad du vil gå efter.
- Vid præcis hvad du går efter.
- Skriv ned om der er andre opslag,

du kan gøre, når du har fat i f.eks.
en KB

- Gå videre på din liste, hvis den før-
ste er optaget.

- Start med simple opslag - noget du
nogenlunde ved i forvejen.

- Start evt. med at kontrollere noget
du mener at vide i forvejen, så du
ser, hvordan det fungerer. (Du en-
der alligevel med at kontrollere alt).

- Sørg for at få skrevet ned, hvad du
har undersøgt, og om det var posi-
tiv eller negativ.

- Skriv ALT af (der er ingen ende på,
hvad jeg i starten betragtede som li-
gegyldige oplysninger – og ikke
skrev ned).

- Noter ned præcis, hvor du har op-
lysningen fra, så du husker din kilde.

- HVIS man kan reservere plads på
de andre arkiver som i Kbh., så gør
det.

Kast dig bare ud i det. Det er noget af
det bedste, jeg har gjort i mit liv, men
man bliver afhængig af det.

Rigtig god tur til LA og fortæl os
bagefter, hvordan det gik. På vej hjem
fra arkivet tænker jeg kun på, hvor-
når jeg kan komme igen.

Næste dag ved middagstid har Ina
læst alle indlæggene:

Hej med jer.
Hvor er I nogle fantastiske mennesker!
Mange mange 1000 tak, I er alle kom-
met med en eller flere kommentarer,
gode råd og beroligende svar, som jeg
kan bruge.

Pia og Jytte – I skal ha’ en speciel
tak. Pia du skrev nogle ting, der vir-
kelig ramte mig og fik mig til at tænke
på en anden måde... Og Jytte din liste
med gode råd – den er guld værd!

Endnu engang – mange 1000 TAK!

Se, det er netop sådan,
DIS-Forum fungerer,
når det er rigtig godt!
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Jeg var så heldig at få lov til at del-
tage i Der 55. Deutsche Genealogen-
tag i Schwerin 19. - 22. september
2003. For de mange, der ikke ved,
hvad det er, lige en kort introduktion:

En gang om året afholdes et tema-
møde for tyske slægtsforskere, i 2002
var temaet udvandring via Bremen, i
2001 i Potsdam drejede det sig om mi-
gration til Berlin-Brandenburg.

Migration over Østersøen
I år var temaet migration over Øster-
søen – spændende for en slægtsfor-
sker, hvis stamfader netop er kommet
den vej til Sønderjylland.

Til stede var ud over de tyske
slægtsforskere flere slægtsforsker-
forbund og -foreninger med interesse
i temaet.

DIS-Danmark, repræsenteret af
Werner Wittekind, DIS-Norge og
DIS-Sverige og flere regionale sven-
ske grupper var sammen med nordty-
ske slægtsforskerforeninger under pa-
raplyen Deutsche Arbeitsgemein-
schaft genealogischer Verbände e.V
samlet til en flere dages erfaringsud-
veksling. Hovedvægten lå på vandrin-
ger mellem Nordtyskland og Sverige,
logisk i betragtning af, at dele af Pom-
mern var svensk til ind i 1700-tallet.

Kommercielle tilbud
For mig, der skulle være en hjælpende
hånd, når tilstrømningen blev for stor
til een mand, var der også lejlighed til
at kigge på de kommercielle tilbud.

Forlag med genealogi som special-
område udstillede deres materiale –
bl.a. Schuberts Trauregister, navnelis-
ter over alle indgåede ægteskaber i
Nordtyskland i dele af 1600-1700-tal-
let.
Er man heldig, finder man sin for-

faders ægteskab i Schuberts lister.
Men også andre forlag havde ma-

teriale med interesse for en slægts-
forsker med rødder i Nordtyskland.

Tysk overraskelse
Det, der overraskede de tyske delta-
gere, var den skandinaviske rundhån-
dethed med informationer. At slægts-
forskerdata ligger tilgængelig på Inter-
nettet, f.eks. på www.ddd.dda.dk   var
en overraskelse for de fleste og gav
meget trafik ved PC’erne.

Det var ikke muligt at give ’kun-
derne’ andet end et førstehåndskend-
skab til, hvordan man søgte på dan-
ske folketællinger, men interessen var
som sagt stor. I Tyskland er kultur-
midlerne små, så skal man have ad-
gang til arkivalier, gælder princippet
brugerbetaling som det normale.

Spørgsmål fra gæsterne
Enkelte gæster havde helt specifikke
problemer, de havde brug for hjælp
til – og her var både jeg og Werner
Wittekind kommet på opgaver, der
krævede professionel indsigt.

Det drejede sig om migration – i
eet tilfælde fra det nuværende Ungarn
til Danmark/Sydsverige i 1400-tallet,
og i et andet tilfælde om et muligt per-
sonsammenfald mellem en mecklen-
burgsk greve og en sydfynsk ditto i
slutningen af 1300-tallet.

Det er lykkedes at skaffe kontakt
til en forsker i Greifswald om sidste
emne, men det første måtte vi ’sælge’
til de svenske forbund. Vi blev klo-
gere af spørgsmålene – selv i middel-
alderen var store afstande ikke en hin-
dring for migration.

Stor hjælpsomhed
Som sagt kom det bag på mange af de

besøgende, at man kunne søge i dan-
ske og slesvig-holstenske folketæl-
linger på Internettet; ligesom begre-
bet Helstaten og fænomenet de slevig-
ske krige og deres følgevirkninger for
befolkningssammensætning og græn-
sedragning  ikke er særlig gængs vi-
den iblandt nordtyske slægtsforskere.

Dette er blevet yderligere klart for
mig, efter at jeg som tak for megen
hjælp fra brugerne af mailinglisten
FamNord giver tyske slægtsforskere
en hjælpende hånd med at søge i
folketællingerne på www.ddd.dda.dk

Informationsbehovet et stort – men
til gengæld er hjælpsomheden også
stor. Der er flere og flere, der på egen
hånd bruger den tyske version af
www.ddd.dda.dk  og derved får løst
problemer med at finde folk, der ’for-
svandt’ til Danmark.

Mailinglisten FamNord
Og omvendt: Har man problemer med
at knække en genealogisk nød, fordi
ens forfædre har rødder i Nordtysk-
land, kan det anbefales, at man til-
melder sig mailinglisten FamNord.
Det sker på http://list.genealogy.net/
mailman/listinfo/famnord – der også
findes i en engelsk version.

Sproget er helst tysk, men engelsk
går an, og som i alle andre sammen-
hænge gælder det, at jo mere præcis
man er med sine informationer, jo
større er chancen for, at nogen kan
hjælpe een videre.

Næste år
Jeg takker DIS-Danmark for invita-
tionen til Schwerin. Næste års kon-
gres foregår i Baden-Württemberg –
tema: Andre kilder end kirkebøger.

Genealoger mødes i Schwerin

Årets tema var: Migration over Østersøen

Af Inger Buchard
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  Computergenealogie 1/2003 + 2/2003

LÆSEKREDSEN

Temaet for 1/2003 er de to store ge-
nealogiske databaser Worldconnect
http://worldconnect.rootsweb.com/og
Geneanet  www.geneanet.org/
Begge databaser er internationale og
indeholder oplysninger fra hele ver-
den.

Tyske adressebøger på nettet
I nr. 1/2003  fortælles om en database
med adgang til at søge i tyske adresse-
bøger online. Databasen ligger på:
www.adressbuecher.net

Den indeholder nu i skrivende stund
adressebøger fra  Brandenburg, Bre-
men, Hessen, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein,
Thüringen, Ostpreußen, Pommern og
Schlesien. Der kan søges på efternavn
og fornavn  i samtlige adressebøger
samtidigt.

Slægtsforskning og DNA
Temaet for 2/2003 er Slægtsforskning
og DNA. Renate Ell forklarer, hvad
DNA er, mens Dr.Tobias Schmidt
skriver om muligheden for at benytte
DNA i slægtsforskningen, f.eks. til at
bevise afstamning, efterprøve kilder
eller fastslå slægtskab i tilfælde, hvor
skriftlige kilder mangler.

Endvidere skriver Holger Zierdt en
artikel om tre tilfælde, hvor DNA i
praksis er blevet brugt til at udrede
slægtskabsforhold (Kasper Hauser,
Anastasia og præsidents Jeffersons
mulige efterkommere med Sally Hem-
mings).

Nye online-OFB’ere
I 1/2003 omtales en online OFB (Orts-
familienbuch) fra Lübsee i Mecklen-
burg-Vorpommern, der indeholder
2.772 personer og ligger på:
http://db.genealogy.net/ofb/luebsee/

Nye mailinglister
I 2/2003 omtales Sudeten.BMS-L, der
dækker Sudeten, Böhmen, Mähren og
østrigsk Schlesien, samt Bavaria-L,
der dækker Altbayern (Oberbayern,
Niederbayern, Oberpfalz) og Schwa-
ben. Disse to lister er åbne for alle
interesserede. Nærmere oplysninger
kan findes på:
www.genealogienetz.de/vereine/
bavaria/mailing.html    og
http://list.genealogy.net/mailman/
listinfo/Sudeten.bms-l

Test af programmer
I begge numre omtales ganske kort

større og mindre opdateringer af for-
skellige slægtsforskningsprogrammer.

Endvidere bringer 1/2003 en test af
PRO-GEN 3.0b på:
www.pro-gen.nl/gbhome.htm,

2/2003 har test af Ahnenwin 3.5:
http: / /home.t-online.de/home/
Kunert.R/downl.htm og
Der Stammbaum 2 Premium:
www.parentele.com.

Medfølgende cd’er
Med 1/2003 følger Genealogie-Ser-
vice Lexikon 2. Den indeholder bl.a.
oplysninger om mere 43.000 evange-
liske sogne i Tyskland, 15.000 evan-
geliske sogne i udlandet, links til 3.200
hjemmesider – samt betydningen af
talrige efternavne, fornavne, latinske
ord, slægtskabsbetegnelser, erhverv,
sygdomsbetegnelser og dødsårsager,
samt henvisninger til relevant littera-
tur og software.

Med 2/2003 følger FOKO-CD
2003/2004, der er en slags elektronisk
Hvem-Forsker-Hvad.

Den indeholder mere 1,35 millio-
ner datasæt (et datasæt består af
slægtsnavn, sted og periode for forsk-
ningen samt indsenderens navn og
adresse).

Af Henriette Idestrup
idestrup@adslhome.dk

I dette nummer omtales en meget
spændende hjemmeside for dem, der
har skotske aner – nemlig:

Scotlands People Web Site: http://
scotlandspeople.gov.uk – der er resul-
tatet af et samarbejde mellem the Ge-
neral Register Office for Scotland og
Scotland On Line.

Siden indeholder næsten 37 millio-
ner navne og er dermed en af verdens
største slægtshistoriske databaser.

Fødsler, vielser og dødsfald er indek-
seret fra 1553 og i mange tilfælde til-
gængelige som billedfiler.

Folketællingerne er delvist indekse-
ret fra 1841 til 1901, men kun tællin-
gerne 1891 og 1901 er tilgængelige
som billedfiler. De sidste skal ifølge
planerne være tilgængelige på siden i
begyndelsen af 2004.

For at respektere privatlivets fred
er Internetadgangen begrænset til

fødselsregistreringer, der er over 100
år gamle, vielsesregistreringer, der er
over 75 år gammel og dødsfald, der
er sket for over 50 år siden.

Folketællingerne er tilgængelige
efter 100 år. Det koster £6.00 af få
adgang til databasen i en 48-timers
periode, hvor man dog højst kan  gen-
nemse 30 sider (en side indeholder 25
navne) inden man skal betale et nyt
gebyr.

  Computers In Genealogy - Volume 8 Number 2 - June 2002
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Af Kathrine Tobiasen

I slutningen af november holdt
DIS’ bestyrelse en arbejds-
weekend på Brogården i Mid-
delfart.

Ideen var, at bestyrelsen skulle have
ordentlig tid til de enkelte punkter på
dagsordenen, som ellers ofte hastes
igennem, samt at vi kunne få lejlig-
hed til at diskutere de mere overord-
nede mål for foreningen.

Generalforsamlingen udvides
På dagsordenen til det ordinære besty-
relsesmøde stod bl.a. – ajourføring af
detaljer i forretningsordenen for be-
styrelsesmøder og forberedelse af
næste generalforsamling.

Det er bestyrelsens ønske at forsøge
at udvide generalforsamlingen, så der
bliver plads til mere samvær medlem-
merne imellem.

Det kan gøres ved, at medlemmerne
tager materialer med til erfaringsud-
veksling med andre, og der kan arran-
geres mindre udstillinger og demon-
strationer af programmer. Vi håber,
at mange vil blive til festmiddagen og
fortsætte samværet bagefter.

Bortfald af portostøtten
Et ubehageligt faktum kom til at fylde
en del på mødet. Det drejer sig om

bortfaldet af portostøtten, som efter
regeringens vedtagelse skal gælde fra
næste år. Det vil betyde en forhøjelse
på ca. 10 kr. pr. forsendelse.

Der er mulighed for at bevare støt-
ten for særlige grupper, men intet er
endnu fastlagt. Hvis DIS mister porto-
støtten kan forhøjelse af kontingentet
ikke undgås.

DIS’ fremtidige strategi
Den ekstraordinære del af weekenden
handlede om foreningens formål.

Vi drøftede spørgsmål som: Er der
områder, vi har forsømt? Hvad er vo-
res fremtidige, overordnede strategi?
Hvad skal prioriteres højest? Hvordan
afgrænser vi foreningens arbejdsom-
råde i forhold til de øvrige foreninger
på området? Efter oplæg fra Lars Jør-
gen Helbo var vi inde på:
1 Input – kildeindtastninger, scannin-

ger mv.
2. Lagring – spændende muligheder

for at gemme billeder og dokumen-
ter i programmer som Paperport.

3. Behandling – slægtsforsknings-
programmer, som altid har været
en hovedsag for foreningen, og ud-
veksling via DISBYT og DIS-Fo-
rum.

4. Output – hjemmesider, slægtsbø-
ger,vejledninger, et område, der var
enighed om var noget forsømt, og
som vi fremover vil satse mere på.

Nyt fra DIS’ bestyrelse

Redaktionen:
Pga. pladsmangel er der ikke
blevet plads til alle indsendte
bidrag til læsekredsen. De vil
blive bragt i det førstkommen-
de nummer af Slægt & Data.

Scotlands People Web Site indehol-
der dog også flere gratis funktioner,
bl.a. OGSÅ en begyndervejledning for
slægtsforskere SAMT fotografier fra
Skotland i gamle dage.

Endvidere omtales siden Archives
in Focus: www.hmc.gov.uk/focus/
focus.htm) – der giver oplysninger om
slægtsforskning, lokalhistorie og ejen-
domshistorie, samt arkiver i Storbri-
tannien. Det er gratis at bruge denne
side, der også indeholder links og en
fortegnelser over bøger for begyndere.

På artikelfronten er der ikke så me-
get at hente for danske slægtsforskere.

Paul Durber, der skriver om Basic
Computing for Genealogists, forkla-
rer helt grundlæggende, hvad f.eks. en
CPU er for noget, samt hvad man bru-
ger en printer, et modem og en scan-
ner til.

Derudover indeholder bladet  2 ar-
tikler om praktiske erfaringer med be-
varing af digitale kilder, dels en rap-
port fra en konference afholdt af The
National Archives i april 2003, dels
et indlæg fra konferencen om, hvad
private firmaer kan tilbyde med hen-
syn til arkivering af e-mails, tekst-
dokumenter og databaser, udvikling af
software samt service i forbindelse
med arkiveringen.

Endvidere bringer bladet diverse
anmeldelser, bl.a. af en cd, der inde-
holder et register til mere end 70.000
Irske Testamenter i perioden 1458-
1858, samt en cd med Folketællingen
1901 for London. Slægtsforsknings-
programmet GreatFamily 2.1 anmel-
des.

Det er vist ikke kendt i Danmark,
men interesserede kan downloade en
30-dages shareware version fra:
www.greatprogs.com/index.html

Fra venstre ses:
Ole H. Jensen,
Werner Wittekind,
Boris Reimann og
Ole Hald Madsen

LÆSEKREDSEN - fortsat
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I Foreningen DIS-Danmark har vi med stor interesse, men også med stigende bekymring, fulgt udviklingen i
Statens Arkivers projekt vedrørende scanning af arkivalier på www.arkivalieronline.dk

Interessen for vores fælles fortid er i disse år stærkt stigende. Det ses bl.a. i vores medlemstal, som stiger måned
for måned og nu har passeret 4.000. Når det sammenholdes med de nyligt gennemførte forringelser i åbnings-
tiderne på arkivernes læsesale, er det klart, at der er hårdt brug for et alternativ.

Desværre må vi konstatere, at www.arkivalieronline.dk i sin nuværende form ikke udgør et sådant alternativ.
Hertil er den tekniske kvalitet af de offentliggjorte scanninger ganske enkelt for dårlig. Efter vores opfattelse
skyldes den dårlige kvalitet ikke begrænsninger i de tekniske muligheder, men derimod nogle forkerte valg med
hensyn til billed- og filformater. Vi har lavet en hjemmeside, som illustrerer problemerne og mulige løsninger – se:
www.dis-danmark.dk/ao/

Vi skal kraftigt opfordre Statens Arkiver til at tage projektet op til fornyet overvejelse. I en tid med knappe
ressourcer er det særdeles vigtigt at bruge midlerne med omtanke og sikre en varig kvalitet af det udførte arbejde.
Med den nuværende kvalitet må vi forudse, at man om få år vil være tvunget til at kassere hele det udførte arbejde
og starte forfra. Det må ikke ske.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog om det videre forløb.

Med venlig hilsen     DIS-Danmark

DIS’ brev til Rigsarkivaren om

Arkivalier Online

DIS’ bestyrelse har besluttet at tage problemerne med den manglende læselighed i Arkivalier
Online op over for Statens Arkiver. Vi har derfor sendt brev til Rigsarkivaren.
Læs mere om det videre forløb i nyhedsbrevet DIS-nyt og i næste nummer af Slægt & Data.

Om søndagen deltog Ann Christensen,
som er blevet associeret til bestyrel-

Tv: Kathrine Tobiasen, Ole H. Jensen, Arne Julin, Werner Wittekind, Boris Reimann og Hanne Marie Rud.

sen med den opgave at hjælpe med at
arrangere møder. Kig i kalenderen på

side 3 og se, at det samarbejde alle-
rede har båret frugt!

Hjælp til at arrangerer møder i DIS
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Man husker bedst
når man er
på stedet

Vi søstre drog på en to-dages
tur med vor far til hans barn-
domsland i Sønderjylland. Ved
gensyn med stederne væltede
historierne frem & vi noterede.

Der blev i Slægt & Data nr. 2, 2000
bragt et gammelt fotografi af Aaben-
raa under voldsomme oversvømmel-
ser. Da vores far så fotoet, udbrød
han: „Det er jo udsigten over min
baghave. Det er taget fra vor terasse.“

Hanne – familiens slægtsforsker –
konstaterede, at der var noget slægts-
historie, hun ikke havde registreret.

Siden talte vi meget om at tage til
Sønderjylland med far og opleve de
steder, der var hans barndomsland.
Det blev bare ikke lige til noget.

Medbragte udstyr
I september kom anledningen, og vi
kørte fra København en tirsdag mor-
gen. Vi piger medbragte papir og bly-
ant og var desuden belæsset med di-
verse nymodens udstyr såsom kamera,
videokamera og båndoptager.

Gråsten Slotshave var rammen om
vore første oplevelser. På en lang tur
rundt i haven fik vi alle vænnet os lidt
til brug af kameraer og båndoptager.

I starten hæmmer en båndoptager,
men efterhånden bliver den en tro føl-
gesvend. Glæden ved at have haft den
tændt næsten hele turen er stor, når
man kommer hjem og genhører alt det,
der blev talt om. Der er meget, man
først rigtigt hører, når man kun lytter
og ikke samtidig skal bruge øjnene.

Varmede op med lidt historisk
Ved Dybbøl Banke fortalte far om
denne landsdels skiftende tilhørsfor-
hold. Han var nu på „hjemmebane“,
for den sønderjyske historie har altid
været hans stærke side.

Vi fik berettet om landsdelens til-
hørsforhold (tysk fra 1864-1920),

årstallene bag og befolkningens ople-
velse af dette. Vi så de gamle kanoner
og fra skanserne ned over landskabet.
Pragtfuld udsigt over Sønderborg,
Egernsund og Broager land.

Aabenraa
Sidst på eftermiddagen nåede vi til
Aabenraa og havde på forhånd via
Internettet fundet frem til Hotel Ro-
yal på Nørre Torv midt i byen. Et lille,
hyggeligt hotel med 6 værelser.

Da det var lidt svært for far at guide
bilen rundt i Aabenraa, fordi gaderne
var blevet ensrettede efter hans tid,
satte vi bilen og gik det sidste stykke.

På hotellet fornemmede de straks
fars specielle relationer til byen – han
kunne jo slynge om sig med gade-
navne. De forklarede udførligt vejen
til parkeringspladsen i hotellets gård.

Gågaden - fars barndomsgade
Efter at være installeret på værelserne,
gik vi tur på gågaden – fars barn-
domsgade. Han bemærkede straks, at
det gamle „Svaneapotek“ lige skråt
over for hotellet var blevet restaurant.

Henning Rud bliver her på kirkegården i Aabenraa ved mindesmærket for
I.P. Junggreen, rigsdagsmand i den tyske rigsdag, inspireret til at fortælle
sin yngste datter Hanne Marie Rud mere om hendes kendte tipoldefar.

Af Hanne Marie Rud og
Anne Katrine Rud

Henning Rud og hans ældste datter
Anne Katrine Rud ved Gråsten Slot.
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Hvad var mere nærliggende end at
reservere bord til senere. Aftensma-
den skulle bare nydes her – ikke fordi
det var lige ved hotellet – men fordi
det var min fars barndomshjem.

 Vores oldefar (fars morfar ) havde
været apoteker her i mange år. Adolf
Meier – ja det lyder jo tysk, og tysk
var han også født, men han kom til
Aabenraa, mens byen stadig var tysk,
og købte apoteket. Svaneapoteket flyt-
tede mange år senere  længere nordpå
i gågaden – Ramsherred, som den hed
dengang.

Det var længe efter 1920, hvor
Adolf Meier solgte apoteket.

De små smøger
Inden middagen nåede vi at se de små
smøger, „mellemgange“, der forbin-
der gågaden med området bag husene.

Husenes haver gik helt ned til Ma-
den. Der blev siden fyldt op, og an-
lagt en havnevej og bygget en amts-
gård mm. Nu var stykket mellem ha-
verne og havnevejen en stor rodet byg-
geplads inklusiv parkeringspladser.

Særdeles ucharmerende, men det er
jo bare om at tage de gamle briller på
og så prøve at se tingene, som de må
have set ud for 70-80 år siden i fars
barndom.

Smøgerne mellem husene havde
navne efter nogle af datidens store folk
i byen: H.P. Hanssen, I.P. Junggreen
etc. Lidt mere om dem senere.

tær på avisen Morgenbladet. Også den
lukkede desværre knapt et år efter.

Morgenbladet var et forsøg på at
lave et venstreblad i København, men
det gik jo slet ikke dengang i Køben-
havn, for Venstre var jo et bondeparti!

Vores far og farmor var med i Kø-
benhavn og boede dels i en lejlighed
på Sankt Marcus Plads og dels i et
pensionat på Esplanaden. Onkel Chri-
stian var begyndt i skolen i Aabenraa
og blev derfor hos bedsteforældrene.

Efter Morgenbladets lukning flyt-
tede de tilbage igen til Aabenraa.

Kun to måneder i 2. klasse
Far begyndte i 1. klasse i april 1931
på Borgerskolen i Aabenraa, for i Søn-
derjylland startede skoleåret nemlig i
april. Han fortsatte i 2. klasse i april
1932.

Da farfar i juni 1932 fik job som
pressechef på radioen i København,
købte familien et rækkehus på Kame-
liavej i Hellerup. Her begyndte far i
august i 3. klasse – for han havde jo
gået i 2. klasse. At det så kun var to
måneder, tog ingen sig af. Han blev
derfor student som kun 17-årig.

Faldet fra 2. sals højde
Da far genså huset bag apoteket kom
historien, som vi ganske vist havde
hørt før, men aldrig selv havde kunne
sætte billeder på.

Far udpegede det vindue i 2. sals
højde, hvor han faldt ud som dreng.
Han ramte det skrå tag på nabohuset,
som han rullede ned ad, før det sidste
frie fald ned i nabogården. Pigen så
ham falde ud og styrtede ind i stuen
og fortalte det til fruen.

Farmor tog benene på nakken og
løb hele vejen ned fra 2. sal, op ad
smøgen, hen ad hovedgaden og ned
ad næste smøge. Her kom drengen
gående med sin ene sko i hånden og
sagde: „Jeg tabte min ene sko“. Så alt,
hvad faldet forårsagede, var et bræk-
ket kraveben og et flækket øjenbryn.

nalist og kom til Aabenraa, da han fik
arbejde på avisen Heimdal fra 1918-
1923.

En vandrehistorie i familien er, at
apotekeren havde bemærket: „Det er
da en pæn ung mand, men han er vist
temmelig glemsom – han glemmer jo
sine galocher, hver gang han går“. Den
unge journalist var nødt til at komme
igen og igen. Han fik da også apote-
kerens datter Helene – vores farmor.

Den unge familie boede først i den
nordlige del af Aabenraa, og her blev
vores farbror Christian født. Derefter
flyttede familien til Haderslev, hvor
farfar arbejdede på Haderslev Amts-
tidende, en aflægger af avisen Heim-
dal i Aabenraa. Far blev født i Bue-
gade i Haderslev i 1924.

Omskiftelige tider
Da avisen i Haderslev gik ind, måtte
farfar sammen med sin familie flytte
ind hos svigerforældrene – apoteke-
ren i Aabenraa.

I de år ernærede  han sig som free-
lance journalist, indtil han i 1929 kom
til København som redaktionssekre-

En glemsom ung journalist
Far førte os målrettet ned ad en smøge.
Bag det røde hus fandt han havehu-
set, hvor han i flere år havde boet med
sin far, mor og storebror hos bedste-
forældrene – apotekeren.

Det var sidst i 1920’erne, hvor
mange blev berørt af den store ar-
bejdsløshed – og så rykkede man sam-
men, når det var småt med pengene.

Vores farfar, Harald Rud, var jour-

Den gamle røde bygning lignede sig
selv fra dengang, det var byens apo-
tek. Her var vores oldefar apoteker,
og byens læge – fars morbror Carl
– havde klinik på 1. sal. Nu rummer
huset en hyggelig græsk restaurant.

Artiklen fortsætter på næste side
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Af Kathrine Tobiasen

Gennem en hel del år er der en flok slægts-
forskere, som har hentet en årlig saltvandsind-
sprøjtning på weekendkurset i Bjerringbro.

Dette års
weekend-kursus
i  Bjerringbro

Jomfru Fanny
Middagen indtog vi i selvsamme lo-
kale, som havde været apotek. Far
udpegede og forklarede, hvordan der
havde set ud dengang og om arbejdet
i apoteket.

Restaurantens vært satte sig hen til
vores bord. Han og far hyggesnakkede
om de ændringer, der var foretaget –
alt fra lofte og vægge til døre.

Efter middagen hørte vi kort om
Aabenraas berømte Jomfru Fanny.
Vor farmor, Helene Rud,  skrev under
2. verdenskrig en bog om Jomfru
Fanny, der var veninde med hendes
bedstemor. Men det er en helt anden
historie. Nu var vi trætte og mætte ef-
ter en lang dags beretninger.

Konditoriet - for byens fruer
Hotellets morgenbuffet blev serveret
i en café overfor. Far kom i højt hu-
mør. I gamle dage var dette „Kondi-
tor Theysen“, stedet hvor byens fruer
mødtes hver formiddag kl. 10 og drak
formiddagskaffe og udvekslede histo-
rier. Her havde hans mormor og mor
tronet, og han havde været med på en
lytter. Konditoriet var stort set ufor-
andret. Nostalgi – så det baskede.

Kirkegård med mange historier
Efter endnu en spadseretur rundt i
Aabenraa, kørte vi til kirkegården.

Der var mange gravsten at finde og
til disse havde far ofte en lille histo-
rie. Et godt fif er at spørge: „Far, hvem

er det egentlig, der ligger her?“ Så
kommer hele smøren. Godt, at vi
havde båndoptageren på, for det gik
stærkt!

Vi så gravstedet for fars morbror
Carl – der havde været læge i Aaben-
raa. Taknemmelige patienter havde
rejst et lille mindesmærke, og grav-
stedet var derfor blevet fredet. Vores
farfar og farmor havde gravsted sam-
men med apotekeren og hans hustru.

I.P. Junggreen
Længere fremme kom vi til en stor høj
sten rejst for I.P. Junggreen. Han er
vores tipoldefar – vores farmors mor-
far. Junggreens profil var indstøbt i
stenen. Vi tog flere fotos bl.a. af far i
profil foran Junggreens profil - for at
kunne studere, om de har fælles træk.

I. P. Junggreen var rigsdagsmand,
gift 4 gange og havde mindst 7 børn,
så der kunne jo nemt være mange flere
gravstene, vi skulle se på denne kir-
kegård. Vi fandt derfor kirkegårdskon-
toret og gik derind.

„Guf“ til slægtshistorien
Her mødte vi stor hjælpsomhed. Vi fik
kopier af gravstedsprotokollen, og
mange navne og datoer fremgik heraf.
Også hvem, der gennem tiden havde
haft ansvar for de forskellige grave,
og hvem der betalte de årlige regnin-
ger for vedligeholdelse.

Vi spurgte efter navnet Middelheus,
som var I.P.Junggreens stedfar. Den

meget venlige dame var blevet varm
på opgaven og fandt i en gammel kar-
totekskasse et lille kort, der kunne lo-
kalisere graven, og i gravstedsproto-
kollen stod flere detaljer.

Herefter blev vi vist rundt på kir-
kegården af en venlig kirkegårdsbe-
tjent, der udpegede gravene. På ste-
nene fandt vi navne og datoer, vi al-
drig ellers ville have fundet.

Kan varmt anbefales
Vi fik fotokopier med hjem, og nu kan
vi så registrere det hele.Vi har lyd-
optagelser fra stederne samt fotogra-
fier og videooptagelser.

Da far genså stederne, kom en
masse slægtshistorie frem, og flere
sammenhænge faldt på plads for os.
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borg, der fortalte om danskerkoloni-
erne, der undertiden kan ende med at
være mere danske end danskerne her-
hjemme.

At vandring også kan foregå inden-
rigs, dokumenterede Annette Hoff fra
Horsens Museum gennem et væld af
spændende gamle fotos, der skulle il-
lustrere hendes foredrag om “Flugten
fra land til by”.

Den mere teoretiske side af sagen
tog Erik Kann sig af i sit foredrag “om
at søge slægter udenlands.” Pointen i
al sin enkelhed: Grib sagen an, som
når du begynder at forske i en for dig
ukendt egn i Danmark.

Samvær med fæller
Men kurset er meget mere end fore-
dragene. En vigtig del er samværet
med meningsfæller og udvekslingen af
forskningsresultaterne.

Kontaktkataloget, hvor alle delta-
gere har fået indført deres arbejdsom-
råder, slægter og sogne, er et vigtigt
led i formidlingen. Gennem hele week-
enden ser man folk studere hinandens
navneskilte ivrigt i jagten på den per-
son, der måske har gravet i den samme
lille udkant som en selv.

En anden del er standene: Spørge-
centralen for de mere traditionelle
slægtsforskerproblemer og internet-
centralen for brug af de nyeste mulig-
heden i cyberspace. Den sidste stod
Erik Kann som sædvanligt for, og der
var altid godt besat ved pc’erne i lo-
kalet i pauserne mellem foredragene.
Nogen tog vist også natten med.

Slægtsprogrammer
En anden form for hjælp kunne hen-
tes i DIS-Danmarks lokale, hvor pro-
grammerne Brothers Keeper, WinFam
og Reunion præsenteredes, suppleret
med Family Tree Maker og Ancestral
Quest (i et andet lokale).

Spørgelysten var stor, og det der
begyndte som et forespørgsel om et
problem med et program, kunne hur-
tigt udvikle sig til noget meget brede-
re. Som sædvanlig var der stor inte-
resse for de bøger og slægtstavler, som
blev forevist som eksempler på, hvad
man kan få et ordentligt slægtspro-
gram til at hjælpe sig med at skabe.
Ligesom der var søgning til den cd
med tyske slægtsforskerlinks, som Ole
H. Jensen havde medbragt.

Modsat tidligere var der ledige
pladser på kurset, noget som fik kur-
susarrangørerne til at overveje vigtig-
heden af et bredt tema med bud til alle.

Men stadigvæk: Det slægthistoriske
weekendkursus er et godt og inspire-
rende arrangement.

SSF, Sammenslutningen af Slægtshi-
storiske Foreninger, holder den første
lørdag-søndag i efterårsferien slægts-
historisk weekendkursus på Nør-
gaards Højskole, og for mange er det
en aldeles uundværlig begivenhed. Der
spares uden tvivl sammen til kurset
her og der i de små hjem.

Fra kartoffeltyskere
Temaet skifter fra år til år. I år havde
kursusleder Jesper Ratjen givet kur-
set overskriften “Hjemme under frem-
mede himmelstrøg”.

Det gav plads til både ind- og ud-
vandring, og programmet bød på en
rundtur blandt såvel kartoffeltyskere
som huguenotter og roepolakker, gui-
det af engagerede, vidende og humør-
fyldte foredragsholdere.

Formanden for foreningen Kartof-
feltyskerne på Alheden, Elsa Steen
Sørensen, fortalte varmt om sine seje
aner og deres lange tur fra Sydtysk-
land til de øde hedestrækninger i Fre-
deriks.

Huguenotterne var Randi Ottesens
emne. Hun har forsket både i Dan-
mark og Sydfrankrig, og fhv. muse-
umsinspektør på Lolland-Falsters
Stiftsmuseum Ove H. Nielsen havde
salen i sin hule hånd, da han beskrev
polakkernes indtog i de lollandske roe-
marker.

Vandring ude og hjemme
En brik til de danske udvandreres saga
i USA blev lagt af Henning Bender
fra Det danske Udvandrerarkiv i Aal-
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TIPS OG
IDEER

GEDCOMP er nu på 7. år en søgefacilitet
for slægtsforskere, der forsker i danske (her-
under skånske) personer.

Du får gratis udført en GEDCOMP-søg-
ning efter de personer, du forsker i, ved at
maile en GEDCOM-fil med dine slægts-
historiske oplysninger til GEDCOMP.

For hver slægtsforsker, som har oplysnin-
ger med overlap til dine, sender GEDCOMP
jer begge en e-mail, så I kan udveksle oplys-
ninger.

Status for GEDCOMP pr. 2003-11-06
Indsendte personoplysninger: 2.666.000
Indsendte GEDCOM-filer: 1.581
Udsendte e-mails om personsammenfald:
67.366.

Alle indsendte filer med oplysninger om
mindst 436 personer har givet indsenderen
mindst een meddelelse om personsammen-
fald med en fil indsendt af en anden slægts-
forsker.

Observeret gevinsthyppighed ved indsen-
delse af GEDCOM-fil med oplysninger om
X antal personer, hvor X er højst 435:

          X            Gevinst
Mindst Højst %
30 435 96
196 302 94
126 195 89
  64 125 74
    1   63 46

Tallene i tabellen er fremkommet på følgende
måde:

De indtil nu indsendte filer til GEDCOMP
med oplysninger om højst 435 personer er
inddelt efter antal personer i 5 lige store grup-
per.

%-satsen i hver gruppe er andelen af filer
i denne gruppe, hvor indsenderen har fået
mindst een meddelelse om personsammen-
fald med en fil indsendt af en anden slægts-
forsker.

Du kan få mere at vide om GEDCOMP
på: www.lklundin.dk/gedcomp/

Lars Kr. Lundin
gedcomp@lklundin.dk

Nyt fra GEDCOMP

Nyt om Brothers Keeper
Efteråret har budt på 3 store nyheder vedrørende
BK

Sikkerhedskopi direkte til cd-rom brænderen
Indtil for nylig var det kun muligt at oprette en sikkerheds-
kopi direkte til cd-brænderen, hvis man anvendte Windows
XP på engelsk, hvilket der jo ikke er mange, der gør her i
Danmark.

Derfor er det glædeligt, at det nu er lykkes at få denne funk-
tion til at virke med en dansk version af Windows XP.

Det kræver dog, at man anvender nyeste version af Brothers
Keeper – i skrivende stund hedder den 6.1.21. Nyeste opdate-
ring kan altid hentes på www.brotherskeeper.dk  eller på
www.bk6.dk

Gem dine udskrifter som en RTF fil med billeder
(RTF = Rich Text Format).
Den anden store nyhed er, at der nu kan gemmes udskrifter
som en RTF fil med de billeder, som er linket til de enkelte
personer.

Dette giver langt bedre muligheder for at færdiggøre ens
slægtsbog sammen med de billeder, som er blevet udvalgt i
forbindelse med indtastningen af de mange slægtsdata.  Begge
funktioner kræver, at man er registreret bruger af Brothers
Keeper.

Dansk BK 6.1 manual – nu i 2. oplag
Brothers Keeper manualen på dansk har været en stor succes,
hvorfor et nyt oplag er blevet trykt. Dette andet oplag er ble-
vet udvidet, således at den indeholder 180 sider i A5 størrelse
og illustreret med 60 foto.

Manualen omfatter foruden en gennemgang af program-
met, opdelt i mere end 120 afsnit, også et afsnit med de ofte
stillede support spørgsmål.

Som ekstra tillæg er medtaget en liste af GEDCOM koder
sammen med en dansk forklaring om, hvilke data der ligger
bag den enkelte GEDCOM-kode.

Nyt er også en fortegnelse over de fejlkoder som program-
met kan komme med og for mange af disse er der en forkla-
ring på hvorledes fejlen kan rettes.
Pris 150 og kan bestilles ved:
Chris Gade Oxholm Sørensen – oxholm@brotherskeeper.dk
Kolt Kirkevej 31, 8361 Hasselager.
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Ole H.Jensen Formand, HFH-rep, nordtysk-repr. Kløvermarken 3, 6430 Nordborg. Tlf. 74 45 02 35   jensen@dis-danmark.dk

Lars Jørgen Helbo Næstformand, KIK-repr. Borgergade 44, 8450 Hammel. Tlf. 86 96 51 33               helbo@dis-danmark.dk

Erik Kann Ansvh.redaktør. Johan Jepsens Vej 1, 2830 Virum. Tlf. 45 85 18 02                kann@dis-danmark.dk

Werner Wittekind Kasserer. Rudersdalsvej 114, 2840 Holte. Tlf. 45 41 43 15                               wittekind@dis-danmark.dk

Hanne Marie Rud Webmaster. Thøger Larsens Allé 48, 2750 Ballerup. Tlf. 44 66 17 04        rud@dis-danmark.dk

Ruben Højmark Jensen Sekretær. Lucernevej 17, 4180 Sorø. Tlf. 57 83 28 94 hojmark@dis-danmark.dk

Kathrine Tobiasen Redaktionsmedlem. Korsagervej 13, 8900 Randers. Tlf. 86 44 56 89               tobiasen@dis-danmark.dk

Ole Degn KIK-repr. Mellemhøjen 11, 8800 Viborg. Tlf. 86 67 47 02      degn@dis-danmark.dk

Boris Reimann Nordisk + KIK-repr. H.J.Poulsens Allé 118, 5250 Odense SV. Tlf. 66 17 2840 reimann@dis-danmark.dk

Arne Julin Suppleant. Hovedgaden 75, 4050 Skibby.      Tlf. 47 52 80 48       julin@dis-danmark.dk

Kai Eskildsen Møller Suppleant. Havremarken 59, Holbøl, 6340 Kruså. Tlf. 74 60 89 10    moller@dis-danmark.dk

DIS-Danmarks bestyrelse

Ole Hald Madsen
Rikkesminde Allé 4
5250 Odense SV

Tlf. 26 84 25 19
ekspedition@dis-danmark.dk

DIS-Danmarks ekspedition

Telefonen er åben for ekspedition:
Tirsdag kl. 14-18
Ellers telefonsvarer.

Ekspeditionen vil kunne besvare spørgs-
mål og sørger i øvrigt for forsendelse af
foreningens forskellige produkter, f.eks.

cd’en med Slægt & Data, disketten
„Hvem Forsker Hvad“ ect.

Ekspeditionen står også for tilmelding til
DIS-Danmarks læsekredse, hvor uden-
landske blade rundsendes blandt DIS-
medlemmer.
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Kontingent 2004

Slægt & Data   december 2003

Af Werner Nielsen Wittekind, DIS’ kasserer

I skal bruge girokortet, der sidder øverst her på bagsiden.
(Vi har undersøgt muligheden for betaling via PBS, men
det er endnu ikke faldet helt på plads, dels af tekniske,
dels af økonomiske årsager).

Betal gerne via NETBANK
Nogle af jer betaler via netbank og skal bruge girokort 00
eller 01. Nogle programmer beder også om registrerings-
nummer, det er så 9570.

HUSK også at skrive jeres medlemsnummer. Det er de
sidste fire cifre efter bogstaverne 12352 ARC XXXX (for-
trykt oppe på girokortet i feltet: Indbetaler).

‘Indbetaler’ må gerne være en anden person end DIS-
medlemmet, men HUSK medlemsnummer, for ellers kom-
mer jeg til at oprette personen som nyt medlem.

Fra udlandet
Via netbank eller overførsel gennem egen bank kan alle
udenlandske medlemmer betaler ved at benytte følgende
IBAN DK71 3000 0005 0120 58 og indbetale 125,- Dkr.

Norske medlemmer kan indbetale kontingent til konto
8101 06 11601. Denne konto er i Norge og kræver ingen
afgift. Men husk, beløbet skal svare til Dkr. 125,-.

Følgende skal IKKE betale
Følgende medlemmer HAR betalt for 2004 og skal derfor
IKKE betale igen. Dit medlemsnummer er de sidste fire
cifre efter bogstaverne 12352 ARC XXXX
1228, 1245, 1391, 1504, 1669, 1965, 2030, 2046, 2203,
2246, 2451, 2488, 2633, 2646, 2676, 2780, 2836, 3062,
3266, 3329, 3403, 3660, 3684, 3936, 4083, 4196, 4215,
4274, 4292, 4398, 4566, 4576, 4615, 4621, 4635, 4789,
4796, 4929, 5011, 5058, 5134, 5262, 5280, 5334, 5340,
5424, 5427, 5572, 5641, 5741, 5878, 5882, 5886, 5891,
5894, 5898, 5909, 5934, 5959, 5965, 5975, 5982, 5995,
6009, 6010, 6012, 6020, 6032, 6138, 6354, 6417, 6523,
6625. Samt fra nummer 6634 og højere tal.

Følgende skal dog forny deres medlemskab
6640, 6647, 6649, 6650, 6651, 6655, 6658, 6662, 6663,
6665, 6681, 6683, 6685, 6692, 6703, 6705, 6711, 6713.
Disse medlemmer har indmeldt sig efter 1.10.2003 og til-
kendegivet, at de ønskede medlemskab fra 2003.

 Hvert år er der en del, der får betalt to gange, fordi de
ikke tjekker ovenstående. Dobbelte betalinger bliver bog-
ført som betaling for det efterfølgende år (altså for 2005).

Jeg har stadig nogle ukendte indbetalinger, der er fore-
taget på posthuset, men som ikke er udfyldt. Det gælder
både fornyelse af medlemskab samt nyindmeldte!

Det er atter tid at betale kontingent for det kommende år - nemlig inden 1.2.2004

BUK i perforeringen og riv FORSIGTIGT eller klip
- så girokortet ikke beskadiges. Eller indbetal via netbank.


