
Slægt & Data
16. årgang nr. 1 / 2002

Slægtsforskning og 
Internettet

2.del

Læs side 16-24

Register til 
Personalhistorisk 

Tidsskrift 1880-1996 
samt cd - side 31

Bestyrelsens
beretning
læ s side 12

Regnskab 2001
læ s side 14

DIS-Danmark



Slægt & Data
Udgives af DIS-Danmark
Databehandling i Slægtsforskning 
Mail: admin@dis-danmark.dk 
www.dis-danmark.dk

Adresseændringer meddeles til:
Kasserer:
Werner Wittekind 
Rudersdalsvej 114 
2840 Holte 
Tlf. 45 41 43 15
Mail: Wemer.wittekind@post2.tele.dk

Ansvarshavende redaktør:
Hanne Marie Rud 
Thøger Larsens Allé 48 
2750 Ballerup 
Tlf. 44 66 17 04 
Mail: Hanne@Rud.net

Trykkeri: Grafisk Data Center 
Trykoplag: 3.700 eksemplarer 
Redigering: Anne Katrine Rud

Artikler i bladet afspejler ikke nød
vendigvis foreningens holdning. 
Artikler uden forfatterangivelse kan 
betragtes som foreningsstof. 
Redaktionen påtager sig intet an
svar for uopfordret indsendt mate
riale og forbeholder sig ret til at re
digere i tilsendte artikler.
Eftertryk er tilladt efter aftale med 
redaktionen. Det skal forsynes med 
tydelig kildeangivelse og med tilsen
delse af det aftrykte.

Bladet udkommer 4 gange årligt.

Næste deadline: Udkommer:
1.maj 2002 Juni 2002
1.august 2002 September 2002 
1.november 2002 December 2002 
1.februar 2003 Marts 2003 
Bladet sendes gratis til medlemmer 
af DIS-Danmark.

Medlemskontingent i 2002: 125 kr. 
Løssalg pris: 35,00 kr. pr. nr. 
Girokonto: 501-2058

ISSN 0903-6172

DIS-Danmark - marts 2002

Indhold i nr. 1 - 2002
3 Kalenderen
4 Mogens Andersens bedsteforældre. Om søgninger 
8 Komplet dansk oversættelse af Brothers Keeper 6

10 Kom det hele med? Om eksport/import af data 
12 Bestyrelsens beretning for 2001
14 DIS-Danmarks regnskab 2001
15 Fra kassererens skrivebord
16 Slægtsforskning og Internettet, 2.del 
24 Et slægtshistorisk netværk

26 125 samlet til slægtsstævne i Sdr. Vilstrup
27 To nye bøger om slægtsforskning

28 Tips & Ideer
29 Læsekredsen
30 Kursus i kildeindtastning

30 KIP-udvikling og KIP-oversigt
31 Tusindvis af navne
31 Nyt legat for slægtsforskning
32 Indkaldelse til generalforsamling

DIS-Danmarks bestyrelse og suppleanter
Erik Kann (formand og redaktion) Johan Jepsens Vej 1, 2830 Virum. 
Tlf. 45 85 18 02 Mail: dek@mobilixnet.dk

Svend-Erik Christiansen (næstformand) Hvedebjergvej 24, 8220 Brabrand. 
Tlf. 86 25 22 52 Mail: sec@ofir.dk

Arne Julin (ekspedition) Hovedgaden 75, 4050 Skibby. 
Tlf. 47 52 80 48 Mail: ccc28775@vip.cybercity.dk

Werner Wittekind (kasserer) Rudersdalsvej 114, 2840 Holte. 
Tlf. 45 41 43 15 Mail: werner.wittekind@post2.tele.dk

Hanne Marie Rud (ansvh.redaktør) Thøger Larsens Allé 48, 2750 Ballerup. 
Tlf. 44 66 17 04 Mail: Hanne@Rud.net

Ruben Højmark Jensen (sekretær) Lucernevej 17, 4180 Sorø. 
Tlf. 57 83 28 94 Mail: rubenhj@get2net.dk

Ole Degn, Mellemhøjen 11, 8800 Viborg.
Tlf. 86 67 47 02 Mail: degnio@post3.tele.dk

Lars Jørgen Helbo, Borgergade 44, 8450 Hammel. 
Tlf. 86 96 51 33 Mail: lars@helbo.com

Boris Reimann, H.J. Poulsens Allé 118, 5250 Odense SV. 
Tlf. 66 17 28 40 Mail: boris@dsa-net.dk

Georg Agerby, suppleant (nordisk repr.) Gildhøj 86, 2605 Brøndby. 
Tlf. 43 96 53 37 Mail: agerby@vip.cybercity.dk

Ole H. Jensen, suppleant (HFH repr.) Kløvermarken 3, 6430 Nordborg. 
Tlf. 74 45 02 35 Mail: ohj@adr.dk

mailto:admin@dis-danmark.dk
http://www.dis-danmark.dk
mailto:Wemer.wittekind@post2.tele.dk
mailto:Hanne@Rud.net
mailto:dek@mobilixnet.dk
mailto:sec@ofir.dk
mailto:ccc28775@vip.cybercity.dk
mailto:werner.wittekind@post2.tele.dk
mailto:Hanne@Rud.net
mailto:rubenhj@get2net.dk
mailto:degnio@post3.tele.dk
mailto:lars@helbo.com
mailto:boris@dsa-net.dk
mailto:agerby@vip.cybercity.dk
mailto:ohj@adr.dk


Holte
Lørdag den 9. marts 2002. Kl. 13.00 - 17.00
Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13,2840 Holte.

Navneskikke og Navnelove i Danmark
Forskningsassistent Susanne Vogt, Institut for Navneforskning.

Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til indkøb m.m. vil det være rart med tilmelding til: 
Werner Wittekind, tlf. 45 41 43 15 eller mail: werner.wittekind@post2.tele.dk

Randers
Lørdag den 23. marts 2002 kl. 10.00-15.00
Mødested: Asferg Skole (ca. 10 km nord for Randers, nær motorvejen)

Emne: Internet for slægtsforskere
Efter oplæg/gennemgang får vi mulighed for at arbejde med de muligheder, som nettet giver, og 
give hinanden tips om nyttige hjemmesider.
Tilmelding er nødvendig, da der kun er 20 pladser.
Tilmelding til:
Knud Aagaard. Tlf. 86 95 15 86. Mail: kaagaard@post3.tele.dk 
eller til
Svend-Erik Christiansen. Tlf. 86 252 252 Mail: sec@ofir.dk

DIS’ generalforsamling den 6. april 2002 i Vejle
Så er det atter tid til den årlige generalforsamling, hvor vi mødes, hygger os, ser tilbage på året, 
der er gået, og lægger strategien for det kommende års virke i DIS.
Indkaldelsen står på bagsiden af bladet. Bestyrelsens beretning finder du på siderne 12-13, og 
regnskaber og budgetter står på side 14.

Vel mødt i Vejle.

Halooo - DIS kalder Jylland!

Vi vil benytte lejligheden til at efterlyse medlemmer, som vil være med til at arrangere møder i 
det jyske område.
Måske er der nogen, som lokalt vil være med til at arrangere Drop Inn møder i stil med dem, 
som holdes på Sjælland.
Vi har en pose penge til at dække udgifterne ved møderne - men efterlyser nogle hjælpende 
hænder.
Kontakt:
Svend-Erik Christiansen, tlf. 86 25 22 52. Mail: sec@ofir.dk
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Mogens Andersens bedsteforældre 
- om at kombinere søgninger

Af Lars Jørgen Helbo

Denne artikel handler om, hvordan det 
lykkedes mig at finde frem til endnu 
fire af mine 64 tip-3-oldeforældre. 
Nærmere betegnet bedsteforældrene 
til min tipoldefar Mogens Andersen.

Det er naturligvis ikke et emne, som 
kan interessere ret mange af dette 
blads læsere, og af hensyn til resten 
handler artiklen da også om flere an
dre ting.

Om at kombinere søgninger
Den handler om de muligheder, man 
har, hvis man er så uheldig at lande i 
et sogn, hvor kirkebøgerne slipper op 
allerede i 1813.

Den handler også om nogle af de 
nye elektroniske søgemuligheder. Men 
den handler især om, hvordan man kan 
kombinere de elektroniske og de tra
ditionelle søgninger, Internet og mi
krokort.

De elektroniske søgninger kan nem
lig ikke stå alene, men ved en kombi
nation kan man opnå en mere effektiv 
søgning og få mere ud af de alt for 
sjældne arkivbesøg.

Mogens Andersen er altså ikke det 
mest vigtige i denne artikel. Uden ham 
havde der dog slet ikke været nogen 
artikel, for uden ham havde jeg heller 
ikke været her; men det er en helt an
den sag.

Min tipoldefar
Min tipoldefar Mogens Andersen blev 
født den 11. Nov. 1819 i Sønder Rind 
sogn, Middelsom herred, Viborg amt. 
Det fandt jeg ud af, efter at jeg havde 
jagtet ham gennem til- og afgangs
listerne ned gennem 1800-tallet og 
rundt i det meste af Middelsom her
red.

Om hans dåb skriver præsten i kir
kebogen:
KB Sdr. Rind sogn, Middelsom Her
red 1819, Fødte Mandkøn 
1819 den 11. November, Mogens An

DIS-Danmark - marts 2002

dersen, døbt 1819 den 12. November 
Forældre : Anders Mogensen og Anne 
Kjerstine Sørensdatter, Huusfolk i 
Rind
blev fremstillet a f  Jens Laursens Hus
true Anne Margrethe Nielsdatter. Vid
ner: Christen Sørensen Kjær, Jens 
Smed, Mads Knudsen og Niels Klo
ster Hustrue Sidsel Kirstine Mogens- 
datter

Da jeg havde fundet det, søgte jeg 
baglæns i kirkebogen for at finde for
ældrenes bryllup. Det fandt jeg fem 
år tidligere:
KB Sdr. Rind 1814 Copulerede 
Anders Mogensen, Huusmand i Rind, 
26 Aar
Pigen Anne Kirstine Sørensdatter,
Tienestepige i Rind
Forloverne: Laurits Smed og Søren
Smed begge i Rind
den 30. Juli 1814 i Rind Kirke

Det var jo lidt sparsomt. Der er ikke 
nogen oplysning om deres fødested. 
Selv om de boede i Sdr. Rind i 1814, 
kan de jo sagtens være født et andet 
sted. Der mangler også oplysning om 
hendes alder, og forlovernes navne 
sagde mig heller ikke noget.

For at komme nærmere ind på dem, 
gik jeg så frem til næste folketælling, 
som jo desværre først blev gennem
ført i 1834. Her håbede jeg i det mind
ste at finde hendes alder; men på det 
tidspunkt var hun desværre allerede 
død.
FT-1834 Sønder Rind sogn, 9. Fam., 
et Huus
Anders Mogensen, 48, Enkemand, 
Husmand og Pensionist 
Søren Andersen, 20, ugift, Hans Børn 
Fikka Andersdatter 17, ugift, Hans 
Børn
Mogens Andersen, 15, ugift, Hans 
Børn
Hans Andersen, 13, ugift, Hans Børn 
Marie Kirstine Andersdatter, 11, 
ugift, Hans Børn

Frederikke Andersdatter, 5, ugift, 
Hans Børn
Peder Andersen, 2, ugift, Hans Børn

Da yngste søn kun var i sit andet 
leveår, kunne det imidlertid ikke være 
længe siden hun døde. Det viste sig at 
være rigtigt. FT-1834 blev gennem
ført den 18. februar, og Anne Kjerstine 
døde bare fire uger tidligere:
KB Sønder Rind, Døde Quindekiøn 
Død den 21 Januar 1834, Begravet 
den 26. Januar 1834 
Ane Kirstine Sørensdatter, Huusmand 
Anders Mogensens Huustrue paa  
Rind Mark
47 Aar, Død a f  langvarig Sygdom

Så langt nåede jeg ved dette besøg 
på Landsarkivet. Jeg ville naturligvis 
også gerne have fundet forældrene til 
Anders Mogensen og Anne Kjerstine 
Sørensdatter; men det var ikke så 
nemt.

Anders var stadig i live i 1845, og 
ifølge FT var han født i Sønder Rind. 
Men det behøver jo ikke nødvendig
vis at være korrekt, måske er han bare 
vokset op i sognet, og som det ses 
herover, var der intet i kilderne, der 
sagde noget om Anne Kjerstines fø
dested. Dertil kom, at begge må være 
født omkring 1787-90, og kirkebogen 
for Sønder Rind før 1813 eksisterer 
ikke længere.

Derfor blev denne del af slægten 
lagt til side til en bedre lejlighed. Som 
de fleste andre har jeg som sagt 64 
tip-3-oldeforældre, og det kan jo være 
ligegyldigt, hvem af dem jeg finder 
først.

Folketælling 1801 på cd
Sammen med Slægt & Data nr. 3/ 
2001 fik jeg imidlertid ligesom alle 
andre DIS-medlemmer cd’en med den 
komplette, indtastede FT-1801.

Det blev anledningen til at tage fat 
på denne gren igen. Anders Mogensen 
og Anne Kjerstine Sørensdatter var



som sagt født omkring 1787-90, og 
de blev gift i 1814. Derfor måtte de 
nødvendigvis findes et eller andet sted 
på cd’en. Spørgsmålet var bare, hvor 
de var, og hvordan de kunne findes.

Som det første hentede jeg Otto 
Chr. Thygesens søgeprogram til FT- 
1801 på www.winkip.dk. Programmet 
har den fordel, at man kan søge i større 
områder på en gang. Man kan f.eks. 
lave en søgning i hele Jylland.

Installationen af programmet tager 
sin tid, idet det kopierer alle data ind 
på harddisken og opretter en omfat
tende indeksering af dem. Til gengæld 
er selve søgningen meget hurtig.

Jeg begyndte med at søge efter 
Anders Mogensen, og det var hurtigt 
overstået. Jeg havde en formodning 
om, at navnet Mogens var rimeligt 
sjældent på den tid. Det viste sig at 
være rigtigt. Jeg prøvede at søge på 
’’Mogens ”. Altså Mogens med efter
følgende mellemrum. På den måde fik 
jeg stort set kun dem, der hed Mogens 
til fornavn, dog tilføjet enkelte piger 
med patronym Mogens Datter i to ord. 
Alt i alt var der ca. 1.000 træffere i 
hele landet. Det var altså kun omkring 
2 promille af den mandlige befolkning, 
som hed Mogens.

En søgning på Anders Mogensen 
gav derfor hurtigt resultat. I Jylland 
var der kun 37 personer med det navn. 
Jeg søgte også på Anders Mogenssen 
med to s’er i patronymet; men det 
fandtes ikke. Jeg søgte også efter An
dreas Mogensen. For en indtaster kan 
det være næsten umuligt at skelne 
Anders fra Andreas, og derfor bør 
man have den mulighed med. Men her 
fandt jeg kun to.

Ud fra de tidligere nævnte kilder og 
med en passende sikkerhedsmargin 
gik jeg ud fra, at Anders Mogensen 
og Anne Kjerstine Sørensdatter måtte 
have været mellem 7 og 17 år gamle i 
1801. Nederst til højre på søge- 
formularen kan man indlægge den 
begrænsning, og dermed faldt antal
let af Anders Mogensen’er fra 37 til 
14.

Dem kiggede jeg nærmere på, og 
en af dem boede faktisk i Sønder Rind 
sogn:
FT-1801, Sønder Rind, fam. 31

132, Mogens Thomsen, M, Mand, 60, 
Gift, 1, Huusmand med Jord
133, Fekke Frederichsdatter, K, 
Hands Kone, 51, Gift, 1
134, Anders Mogensen, M, Deres 
Søn, 12, Ugift

Spørgsmålet er så bare, om det er 
den rigtige. Teoretisk set kunne han 
jo være død, og en af de 13 andre An- 
ders’er kunne være flyttet til sognet 
inden 1814. Men læg mærke til mo
derens fornavn Fekke. Det må være 
samme besynderlige fornavn, Anders 
Mogensen giver sin ældste datter 17 
år senere, se udskriften fra FT-1834 
ovenfor. En ny søgning i FT-1801 vi
ste, at navnet Fekke/Fikka virkelig var 
så sjældent som antaget. I hele Dan
mark var der i 1801 kun fire perso
ner, der måtte lide under det.

Dermed må man kunne konkludere, 
at det er den rigtige Anders Mogensen.

Anne Kjerstine
Så kom turen til Anne Kjerstine 
Sørensdatter, og det var ikke nær så 
nemt.

Problemet er, at navnet kan staves 
på utallige måder. Anne kan staves 
med et eller to n ’er og med a eller e

Lars Jørgen Helbo
Borgergade 44 
8450 Hammel 

Tlf. 86 96 51 33 
lars@helbo.com

som sidste bogstav. Kjerstine kan 
være med je, ie, i, e og formentlig også 
med jæ eller iæ. Endelig skal man være 
opmærksom på, at et af fornavnene 
udmærket kan være udeladt i FT. Det 
giver et utal af kombinationsmulighe
der, som skal afprøves under søgnin
gen.

Men når man kan arbejde med ind
tastede kilder, og man kan søge på 
computeren, så er det naturligvis sta
dig muligt. I denne omgang valgte jeg 
imidlertid at bruge Bo Ekelund’s Win- 
FTbasen. Programmet er ligesom Otto 
Chr. Thygesens lavet til at søge i filer-
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Med programmet Find FT-1801 kan man hurtigt gennemsøge hele lands
dele efter bestemte personer. Nederst til højre kan alderen afgrænses.
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ne på folketællings-cd’erne. Det er 
også gratis, og det kan hentes på 
www.boekelund.dk.

Når jeg valgte Bo Ekelunds pro
gram til søgning efter Anne Kjerstine, 
skyldtes det, at man her selv skal sam
menstille sin database. Man udvælger 
altså et antal sogne, herreder eller 
amter, og derefter søger man i dem.

Med et navn som Anne Kjerstine 
Sørensdatter har det ingen mening at 
søge i en hel landsdel. Det ville give 
mange hundrede træffere og ville ikke 
kunne bruges til noget.

Jeg lavede altså en database med 
Sønder Rind plus alle omliggende 
sogne. Sammenlagt blev det 13 sogne 
fra tre forskellige herreder plus Viborg 
købstad. Ved en systematisk gennem
søgning af disse sogne fandt jeg ti pi
ger med passende navn og alder. Der 
var tre i Sønder Rind, to i Viborg køb
stad, en i Sjørslev, en i Vindum, to i 
Mammen og en i Lysgård. Spørgsmå
let var så bare, hvem der var den rig
tige, hvis hun altså ikke var kommet 
endnu længere væk fra.

En familie faldt umiddelbart i øj
nene:
FT-1801, Sønder Rind, fam. 15
67, Søren Christensen Kiær, M, 
Huusbonde, 43, Gift, 1, Bonde og 
Gaardbeboer
68, Karen Sørensdatter, K, Hans 
Kone, 37, Gift, 1,
69, Christen Sørensen, M, Deres Søn, 
10, Ugift,
70, Søren Sørensen, M, Deres Søn, 
5, Ugift,
71, Niels Sørensen, M, Deres Søn, 3, 
Ugift,
72, Ane Sørensdatter, K, Deres Dat
ter, 9, Ugift,
73, Kirsten Sørensdatter, K, Deres 
Datter, 7, Ugift,
74, Johanne Sørensdatter, K, Deres 
Datter, 2, Ugift,
75, Maren Jacobsdatter, K, Konens 
Moder, 73, Enke, 1,

Vi er dels i Sdr. Rind, dels er der 
hele to piger, som kunne være den rig
tige; men det virkeligt spændende er
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Søgeprogrammet winFTbasen er især velegnet, når man som her skal 
gennemsøge udvalgte sogne.

naturligvis faderens tilnavn Kiær.
Da min tipoldefar blev døbt i 1819, 

hed et af vidnerne som nævnt Chri
sten Sørensen Kjær. Det er forment
lig ham, som i 1801 var 10 år gam
mel. Et opslag i FT-1845, som ligger 
på DDD3-cd’en [den 3. udgivne cd 
med folketællingsdata fra Dansk De
mografisk Database (udgivet dec 
2001)] viste i hvert fald, at han på det 
tidspunkt var 56 år gammel. Han kan 
altså fint have været 10 år i 1801. 
Desværre beviser det ingenting. Fad
derne var ofte onkler og tanter, men 
det kunne også være naboer. Så selv 
hvis det virkelig er denne Christen 
Sørensen, som er vidne ved dåben, så 
betyder det ikke nødvendigvis, at en 
af de små søstre er den søgte mor.

Skifteprotokoller
Hverken kirkebøger eller folketæl
linger kan levere det ønskede bevis. 
Vi skal altså have fat i en anden kilde, 
og det kunne være en skifteprotokol. 
Det drejer sig så om at finde et skifte 
efter Søren Christensen Kiær eller 
dennes hustru Karen Sørensdatter. 
Hvis Anders Mogensens hustru heri 
er opført som arving, så har vi bevi
set.

Det er dog et større arbejde. Først 
skal man finde ud af, hvornår foræl
drene døde. Det er måske 30 års kir
kebøger, som skal kigges igennem. Så

skal man finde ud af, hvilken skifte
protokol de skal søges i.

Udgiverselskabet ved Landsarkivet 
i Viborg har lavet et Stedregister til 
de Nørrejyske Godsarkiver. Bogen 
kan købes via selskabets hjemmeside 
www.udgiverselskabet.dk

Den findes imidlertid også i en elek
tronisk udgave som pdf-fil. Hvis man 
foretrækker den, skal man ind på 
Landsarkivets hjemmeside: 
www.sa.dk/lav/

Klik så først på linket A t bruge ar-

Stedregisteret til de Nørrejyske 
godsarkiver findes nu som pdf-fil.

http://www.boekelund.dk
http://www.udgiverselskabet.dk
http://www.sa.dk/lav/


Søgeresultat fra  databasen med skifteuddrag på DDA ’s hjemmeside. Ud
dragene er lavet i USA og skal tages med lidt forbehold. Bemærk f.eks. 
hvordan Sønderlyng i nederste resultat er blevet til Søndervig.

kivet... og derefter på Elektroniske 
publikationer. Det er altså muligt, men 
det er et stort arbejde. Det gælder spe
cielt, hvis man som her skal gennem 
hele ni mulige forældrepar, før man 
måske kommer frem til det rigtige.

Derfor er det vigtigt at kunne tage 
en genvej, og det kan man med de elek
troniske skifteuddrag. De indeholder 
personnavnene fra skifteprotokollen. 
Dem kan man så søge i med compu
teren og på den måde hurtigt finde 
frem til det rigtige skifte.

Nørrejylland er efterhånden godt 
dækket ind med disse uddrag. Næv
nes skal Erik Brejls uddrag fra Vejle 
og Skanderborg amter, se: 
http://home0.inet.tele.dk/brejl/.

Længere mod nord fortsætter det 
med Niels Sørensens, se: 
http://home5.inet.tele.dk/korvei/.

Endelig finder man på DDA’s 
hjemmeside en database med uddrag 
fra Ålborg, Thisted, Viborg og lidt af 
Randers amt. Den kan altså bruges i 
dette tilfælde.

Disse sidste uddrag er lavet i USA. 
Derfor ligger de under DDA’s engel
ske side. Gå ind på http://ddd.dda.dk. 
Tryk på det engelske flag og derefter 
på Probate Index. Tryk så på Search 
the index for at komme til søge- 
formularen. Her kan man søge på for
navn, efternavn og sted. Da indtast
ningen er lavet i USA, er der ikke 
brugt danske bogstaver. Udover de 
normale stavevariationer, skal man 
derfor indtaste ø som o og æ som ae. 
Ved at søge på fornavn Soren og sted 
Rind, lykkedes det bl.a. at finde føl
gende uddrag:

Ifølge FT-1801 er Søren Tavl og 
Søren Kjær netop fædre til de tre pi
ger i Sønder Rind, som måske kunne 
være den søgte Anne Kjerstine Sørens
datter. Vi skal derfor have fundet frem 
til selve skifterne.

I fjerde spalte ses en reference til 
skifteprotokollen. De nederste tal, 
053907 og 053909 er numrene på de 
mikrofilm, som uddraget er lavet ef
ter. Ud fra det kan man finde navnet 
på protokollen.

Det gøres nemmest ved at gå ind 
på www.familvsearch.org og trykke

på Family History Library System. 
Tryk derefter på Family History Li
brary Catalog og til sidst på Film/ 
Fiche Search. Her indtastes ovenstå
ende nummer, og dermed får man at 
vide, at uddragene stammer fra Søn- 
derlyng-Middelsom Herreds skifte
protokol.

Tilbage til Viborg
På den måde fandt jeg frem til flest

mulige skifter efter fædre og mødre 
til de 10 fundne piger. Det lykkedes 
selvfølgelig ikke at finde alle.

En af pigerne var Anne Kirstine 
Sørensdatter, 15 år og barnepige hos 
en familie i Viborg. Her siger FT selv
følgelig ikke noget om forældrene. Der 
skal altså også lidt held til.

Med listen over fundne skifter, var 
det igen tid til at tage på landsarkivet.

På www.familysearch.org kan ses, hvad mikrofilmene indeholder. Man 
kan endda se, hvilket tidsrum skifteprotokollen omfatter, og at origina
len ligger på Landsarkivet i Viborg.
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En række hurtige opslag førte her 
frem til det ønskede resultat.

Det søgte bevis fandtes i Middel- 
som-Sønderlyng Herreders Skifte
protokol for året 1825. Heri kan man 
under den 13. Oktober 1825 læse, at 
arvingerne efter seleiergaardmand 
Søren Kjer i Rind mødte for at fore
tage skifte og deling imellem Enken 
Karen Sørensdatter og hendes med 
den afdøde avlede Børn, som blev an
givet af navn:
1. en søn Kristen Sørensen myndig
2. en søn Ivan Sørensen myndig
3. søn Niels Sørensen umyndig
4. en datter Ane Kirstine gift med 
Anders Mogensen i Rind
5. en datter Ane Maria gift med Jør
gen Hansen i Rind
6. en datter Kirsten gift Kresten Niel
sen i Løvskal
7. en datter Ane Johanne ugift
8. en datter Grethe ugift
9. en datter Ane ugift

Enken og de myndige arvinger samt

de umyndiges formynder Kresten 
Pedersen af Rind vare tilstede.

Ironien i historien er så, at det for
mentlig slet ikke er Anne Kjerstine, 
som er nævnt i FT-1801. Det er sik
kert de mindre søstre Ane Maria og 
Kirsten.

Min Anne Kirstine er derimod sik
kert hende, der tjener som barnepige 
hos en familie i Viborg. Men på grund 
af den udbredte skik med at give bør
nene enslydende navne, lykkedes det 
alligevel at finde frem til den rigtige 
familie.

Pointen er, at FT-CD’en og skifte
uddragene her kun bruges som hjæl
pemidler til at finde den egentlige 
kilde, som er skifteprotokollen.

En anden vigtig lære er, at man med 
disse hjælpemidler i høj grad kan ef
fektivisere sine arkivbesøg. Hjemme
fra havde jeg fundet protokol, navn 
og dato på de skifter, der skulle kon
trolleres. På landsarkivet varede det 
derfor under en time, før jeg havde

fundet det rigtige skifte. Det viser lidt 
om, at man kan få meget mere ud af 
sine arkivbesøg, hvis man bruger de 
elektroniske hjælpemidler til at forbe
rede sig ordentligt hjemmefra.

Dermed blev der også tid til at finde 
familien i FT-1787, og dermed fik jeg 
helt gratis de to første aner fra næste 
generation.
FT 1787 Sdr. Rind 
Rind Bye 11te Familie 
Søren Christensen hosbond, 29, gift 
1, Bonde og Gaardb.
Karen Sørensdatter, Madmoder, 24, 
gift 1
Ane Kirstine Sørensdatter, deres Dat
ter, 1
Søren Nielsen, Hosbondens Sviger
forældre, 59, Gift 1 
Maren Jacobsdatter, Hosbondens 
Svigerforældre, 56, gift 1

Om ikke alt for længe vil hele FT- 
1787 også være til rådighed på cd, og 
så skal jeg nok finde de seks andre.

Komplet dansk oversættelse 
af Brothers Keeper 6
I denne artikel vil jeg:
1. omtale nogle af de sidste 
nyheder der er kommet i 
Brothers Keeper 6
2. give svar på nogle af de 
ofte stillede spørgsmål om de 
problemer, der har været hos 
flere af brugerne.
3. komme ind på en af de 
funktioner, der er ny i version 
6 set i forhold til version 5.

Hjælpefilen nu på dansk
En længe ventet del af den danske 
oversættelse er nu på plads. Det er 
hjælpefilen som nu også foreligger på 
dansk. I forhold til tidligere hjælpe
filer til Brothers Keeper, har jeg valgt, 
at indlægge illustrationer, således at

DIS-Danmark - marts 2002

der sammen med hjælpeteksten kan 
ses på et foto af den funktion eller 
handling der er søgt hjælp til.

De steder, hvor der er anvendt fo
tos, er valgt bl.a. ud fra, at her har 
det vist sig de største behov for hjælp 
via mails eller telefon.

Flere stede i hjælpefilen, er der til
føjet yderlig hjælpetekst i forhold til 
den engelske udgave. Igen ud fra at 
her har behovet for hjælp været størst. 
Det er bl.a. i forbindelse med konver
tering fra version 5 til 6, der har givet 
de største problemer, men også anven
delse af de forskellige udskrifter, når 
valgte skulle tages omkring hvilke 
begivenheder, noter og kilder der 
skulle med eller ikke med.

Introduktionsvideoer
Siden sidste nummer af Slægt & Data,

Chris Gade Oxholm Sørensen
Kolt Kirkevej 31 

8361 Hasselager 
oxholm@oncable.dk

har John Steed fremstillet to introduk
tionsvideoer på til sammen 15 minut
ter. Den ene viser hvorledes man ind
taster personer i Brothers Keeper redi
geringsmenu og den anden viser an
vendelse og indtastning i kildedata
basen.

Begge videoer er ganske illustra
tive og let forståelig, selv om begge 
er med engelsk tale. Videoerne kan ses 
på en ganske almindelig computer.
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Introduktionsvideoer leveres på cd- 
rom, i øvrigt sammen med nyeste ver
sion af Brothers Keeper.

Relation til en lokalitet
En af nyhederne i Brothers Keeper 6 
er en udskriftsmulighed for hvilke 
personer, der har relation til en be
stemt lokalitet, så som en kirke, en 
gård, et sogn eller hvad der nu er be
hov for at finde frem.

Fordelen her er, at det giver en et 
fint overblik og hvor mange og hvilke 
personer der har tilknytning til denne 
lokalitet eller egn. Det kan have be
tydning, hvis man skal på arkivet. Så 
er der mulighed for et samlet overblik 
over hvem der kan være interessant 
at lede efter i kirkebøgerne eller at 
opgaven går på, at der skal skrives en 
tekst, der om handler en mindre 
landsby eller et sogn. Et værktøj som 
vil være til god hjælp til ens overblik 
i det videre slægtsarbejde, hvad enten 
det er på arkivet eller hjemme.

Funktionen kunne også anvendes i 
forbindelse med en familiebegivenhed 
på det konkrete sted. Så er her en liste 
over de personer, som har en eller an
den tilknytning til stedet. Og grund
materialet til talen eller indbydelsen 
er klar.

Opdateringerne
Det er min holdning, at det er bru
gerne, der skal være med til at udvikle 
programmet, hvilket også er John 
Steeds holdning.

Derfor er der kommet en del rettel
ser og ikke mindst tilføjelser til BK6 
siden frigivelsen af programmet.

Fra brugerne er der allerede nu 
kommet forslag til nye funktioner, her
under forslag til nye begivenheder som 
ikke findes på nuværende tidspunkt.

De ønskede begivenheder er alle 
typiske danske og skandinaviske be
givenheder, som ønskes indtastet i pro
grammet, men desværre også, for en
kelte af de ønskede begivenheder, be
givenheder som der findes en godkendt 
GEDCOM standardkode til. Og dette 
vil helt klart være en fordel at der 
netop findes en godkendt GEDCOM 
kode. Ellers vil eksport af ens data 
være vanskeligt, hvis modtageren ikke

anvender BK6. GEDCOM koden er 
jo netop vedtaget for at de forskellige 
slægtsprogrammer kan udveksle data.

Ofte stillede spørgsmål om 
dåb m.m.
Et af de ofte stillede spørgsmål eller 
ønske til nye begivenhedsmuligheder 
i Brothers Keeper har været begrebet 
hjemmedåb. Begivenheden hjemme- 
dåb er en dåbshandling, der er foreta
get et andet sted end det normale, nem
lig i hjemmet og ikke i kirken. Dog er 
det en begivenhed, der meget ofte er 
hændt.

Den rette beskrivelse er døbt i hjem
met, eventuelt med en adresse. Samme 
kan siges om nøddåb eller nøddøbt. 
En dåbshandling der er foretaget, ofte 
af en anden end præsten, det kunne 
være en jordemoder eller en sygeple
jerske, det er i øvrigt en handling som 
alle døbte kan foretage. Så hjemme- 
dåb og nøddåb er ikke begivenheder, 
man kan forvente kommer som en 
begivenhed i Brothers Keeper.

Opdatering og programmet vir
ker ikke
Et af de problemer, som der ofte er 
sket, og som har betydet, at program
met ikke mere virker, er, at der er hen
tet en opdateringsfil hjem fra internet
tet. Efterfølgende er denne blevet gemt 
på harddisken.

Dette er for så vidt fint nok, men

Cd’en indeholder nyeste 
version af BK6, nu også 
med dansk hjælpefil samt 
2 introduktionsvideoer på i 
alt 15 minutter. Cd’en ko
ster 75,- kr og kan købes 
ved: Chris Gade Oxholm Sø
rensen, Kolt Kirkevej 31, 
8361 Hasselager.

hvis opdateringsfilen gemmes i samme 
bibliotek som resten af Brothers Kee
per, og uheldet er ude, og opdaterings
filen erstatter filen BK6W.EXE, vil 
programmet ikke virke mere. Proble
met er netop, at det er bl.a. denne fil, 
som bliver opdateres. Og da filen er i 
brug under opdateringen til den nye 
version -  så bliver der "trafikprop” 
på harddisken. Og programmet bliver 
ikke opdateret. Der ser godt nok såle
des ud. Og med forventningernes 
glæde, starter man programmet for at 
se hvilke ændringer der er sket -  men 
resultat b liver blot endnu et 
installationsvindue og "trafikprop
pen” gentages.

Løsningen eller forebyggelse på 
dette problem er, at der oprettes et 
bibliotek på harddisken, der eksem
pelvis kunne hedde ”Fra internettet”, 
i dette bibliotek gemmes så de filer, 
der hentes hjem. Herfra kan de så in
stalleres uden risiko for at overskrive 
de vigtige programfiler, der ligger på 
harddisken.
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Kom det hele med?
Jeg tillader mig at stille spørgsmålet, 
fordi jeg har opdaget, at flere, måske 
alle slægtsforskningsprogrammer, der 
er GEDCOM-kompatible, ikke med
tager alle oplysninger ved eksport/ 
import af data.

Brugte WinFamily
Jeg var i flere år beta-tester på slægts
forskningsprogrammet Winfamily, 
dengang det dukkede op. Jeg var den
gang begejstret, fordi der nu dukkede 
et dansk slægtsforskningsprogram op, 
der arbejdede i Windows.

Jeg havde indtil da brugt mormo
nernes DOS-baserede PAF (Personal

Ancestral File) ganske vist i en ver
sion oversat til dansk. Men som man
ge andre amerikansk producerede pro
grammer dengang, havde de svært ved 
at takle de danske bogstaver æ, ø og 
å, fordi de var baseret på 7 bits mod 
den europæiske standard 8 bit.

Jeg var imponeret over de mange 
smarte finesser i programmet. Nu 
kunne man ved at trykke på et ikon 
gemme oplysninger ud for tid og sted 
for fødsel, dåb o. lign. (se billede 1). 
Man skulle nu ikke længere gemme 
oplysninger i et notefelt, de var lige 
ved hånden. Smart - jeg blev en flittig 
bruger af de mange nye finesser.

Jørgen Rasmussen
Erik Skeelsvej 24a 

5700 Svendborg 
Tlf 62 22 98 34 

redder@mail1.stofanet.dk

Version 4 blev opdateret til version 
5 og 6 uden større problemer. Der var 
tilsyneladende heller ingen oplysnin
ger, der manglede, når jeg eksporte
rede i gedcom-format til andre slægts
forskere. Der var i hvert fald ingen, 
der gjorde mig opmærksom herpå, 
men de vidste jo heller ikke, hvad der 
skulle være med.

DISGEN
Da både min hustru og jeg har sven
ske aner, meldte jeg mig på et tids
punkt ind i DIS Sverige. Her har man 
selv lavet programmet DISGEN.

Jeg ikke var så begejstret for den 
nye udformning af Winfam i version 
6, så jeg besluttede mig for at prøve 
svenskernes DISGEN version 7.

Nu skulle jeg have eksporteret mine 
data fra Winfam til Disgen, så jeg la
vede en gedcom-fil, da begge pro
grammer var gedcom-kompatible. Der 
var heller ikke nogen problemer med 
selve exporten. Der var nogle forskel
lige ”tags”, som Disgen ikke kunne 
genkende fra Winfam.

Da jeg begyndte at gennemgå de 
overførte data i Disgen, opdagede jeg 
imidlertid, at der manglede nogle data 
(noter). Ved hjælp af klippe og kli
stre (en god windowsfunktion) fik jeg 
repareret på skaderne. På det tids
punkt var jeg ikke opmærksom på år
sagen til de manglende data (noter).

Disgen har også sådan nogle fikse 
funktioner til notitser (se billede 2), 
som jeg anvendte, fordi jeg syntes, at 
de var praktiske. Trods mange gode 
funktioner er jeg dog aldrig blevet helt 
fortrolig med Disgen.

Skærmbillede fra  Winfamily

Skærmbillede fra  DISGEN
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Ancestral Quest
Da jeg en gang sidste år blev præsen
teret for det amerikanske Ancestral 
Quest version 3, fik jeg lyst til at af
prøve det. Det så spændende ud. Op
bygningen mindede noget om det gam
melkendte PAF, men nu i Windows.

Nu skulle jeg igen eksportere data 
fra et program til et andet ved hjælp 
af gedcom. Eksporten forløb også 
uden problemer med enkelte ugen
kendelige ”tags”. Men da jeg gennem- 
så mine data, kunne jeg igen konsta
tere, at der manglede data (noter). Jeg 
opdagede hurtigt, at det var data, som 
jeg havde gemt i en af disse notits
funktioner (noget lignede Winfam’s 
kildenoter). Dette fik mig til at afprøve 
eksport/import mellem de tre pro
gram m er W infam, Disgen og 
Ancestral Quest.

Problemer med noter
Mine afprøvninger viste, at hvis man 
anvender disse særlige funktionen 
(kildenoter) til sine data om fødsel, 
dåb m.fl., så eksporteres disse data 
ikke med over. Disse felter indgår ikke 
i gedcoms standard.

Vil man være sikker på at få alle 
sine data (noter) med over ved en 
gedcom-export, bør man gemme alle 
sine data (noter) i notefeltet. Hvis man 
bruger nogen af de andre smarte funk
tioner til at gemme sine data (noter), 
så bør man også gemme dem i note- 
feltet for at være sikker på at få dem 
med i eksporten.

Jeg er nu i gang med et kæmpear
bejde med at få alle mine data (noter)

over i notefeltet, som anskueliggjort 
herunder, hvor jeg for overskuelighe
dens skyld har givet hver note en over
skrift. At Ancestral Quest så har den 
finesse, at jeg ved klik på ”notes” får 
en overskriftsoversigt, som jeg kan 
bruge som direkte indgang til det på
gældende emne, er en ekstra fordel.

DÅB: Skovby kb. 1793-1814 s.94 nr. 3 
* M d den 1ste Februari 1813 blev 

fø d t i Kjærbye gaardmand Hans 
Ejlersen og hustru Johanne Rasmus- 
datters søn som ved gjordemoderen 
var hjemmedøbt og kaldet Ejler. Dets 
daab publication skedte derpaa søn
dagen den 7de Marts. Pigen Ane 
Christens Datter fra  Kolshauge bar 
det og gaardmand Christopher Ras
mussen hustru Karen Marie gik for. 
Faddere var gaardmand Knud Ras
mussen, Rasmus Pedersen og Hans 
Konrad fra  Kierbye.

KONFIRM ATION : Skovby kb. 
1823-40, kort M  6/3 
1827 E iler Hansen, Kjærbye, 
gaardmand Hans Eilersen og hustru 
Johanne Rasmusdatter i Kjærbye, 
fød t d. 1 februar 1813, meget god 
kundskab, temmelig god opførsel, 
vacc. 10 juli 1816, Book i Bogense.

DØD: Veflinge kb. + 1840-88 s.55 
nr.14 + 1884 d. 8de November, begr. 
d. 15de November Ejler Hansen, 
gmd og aftægtsmand i Veflinge, 72 
aar. Ajr. 147-5.

GIFT: Veflinge kb. oo 1844-91 s.11

Skærmbillede fra  Ancestral Quest

nr. 8 oo d. 5 Juli 1851 i kirken ung
karl Eiler Hansen 38 aar gammel a f  
Kolshauge. Pigen Johanne Marie 
Jens Datter 30 aar gammel a f  Vef
linge. Forlovere: Gaardmand Hans 
Rasmussen a f  Kolshauge, boelsmand 
Anders Jensen a f  Veflinge Heed. Ajr. 
71-10 og 254-23. Anm. ?

TIL-/AFGANGSLISTE: Skovby kb. 
1827-36 T/A, M  7 kort 3 s. 86, nr. 30 
Eiler Hansen, 20 1/4 aar, tjente 
gaardmand Eiler Rasmussens enke i 
Skaarup til gaardmand Hans Nielsen 
i Nordskov i Guldbjerg Sogn 1ste maj 
1833.

Jeg har nu brugt flere måneder på 
at flytte om på mine data (noter) og 
er kun halvvejs. Jeg har endda kun 
2.200 personer og godt 600 ægteska
ber. Jeg anvender dog trods erfarin
gerne stadig nogle af de smarte funk
tioner i programmet, men mine data 
(noter) ligger alle i notefeltet. Så nu 
får jeg det hele med!

Jeg bruger fortsat alle tre program
mer til forskellige opgaver, idet de 
hver har funktioner, som er bedre end 
i de andre programmer. Det er ikke 
længere noget problem at exportere 
data imellem dem, nu hvor jeg har lagt 
alle data over i noter. Min base nu er 
dog Ancestral Quest, hvorfra jeg så 
exporterer til de andre, når jeg ønsker 
at bruge en af deres funktioner.

I dag forstår jeg egentlig godt, hvor
for det gik galt. Programmørerne skal 
jo hele tiden finde på nye smarte ting 
for at kunne sælge deres programmer. 
Brugerne efterspørger hele tiden nye 
funktioner. Der er da heldigvis kom
met mange gode ting frem ved udvik
lingen af slægtsforskningsprogram
merne, men desværre følger der som
metider nogle negative ting med. Det 
er næppe muligt i gedcom-formatet at 
tage højde for alle de mange forskel
lige ting, programmørerne finder på.

Hvis man hele tiden bruger det 
samme program i evt. opdaterede ver
sioner, opdager man ikke selv proble
met. Det opstår først, når man som 
jeg begynder at skifte program.

Afprøv selv mine påstande!
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Bestyrelsens beretning for 2001
Naturligvis er det efterfølgende ikke 
en gennemgang af hver eneste lille til
dragelse i det år, der er gået, men alene 
en opridsning af nogle væsentlige ho
vedtræk.

Bestyrelsen vil meget opfordre til, 
at medlemmerne møder frem ved ge
neralforsamlingen og stiller uddy
bende spørgsmål.

Medlemsudviklingen
Der har været ikke mindre end en for
rygende udvikling i medlemstallet.

Ved udgangen a f2000 var vi 2.381 
medlemmer. Ved det netop afholdte 
bestyrelsesmøde i januar kunne vores 
kasserer Werner Wittekind præsentere 
os for følgende kendsgerninger:

2.815 medlemmer ved udgangen af 
2001. Det er en tilgang på mere end 
400 på ét år. I 1999 var det tilsva
rende tal oppe på 380. Men bortset 
fra dette år har der aldrig i forenin
gens historie været så stor en tilgang 
af nye medlemmer!

Det er særdeles glædeligt at kunne 
konstatere en sådan tilgang af med
lemmer.

Endnu har vi ikke organiseret en 
undersøgelse af, hvorfor man overho
vedet vælger at blive medlem af for
eningen. Er man samtidig medlem af 
andre historiske /slægtshistoriske for

eninger, hvad forventer man af med
lemskabet etc.? Det kunne være godt 
med en sådan undersøgelse, således 
at bestyrelsen mere målrettet kan 
ramme medlemmernes behov og inte
resser.

Økonomien
Naturligvis smitter den store med
lemstilgang af på økonomien. Indtæg
terne (kontingent og salg) er steget støt 
og ligger nu på ca. 390.000 kr.!!!....

Det giver unægtelig en masse mu
ligheder at have så mange penge at 
arbejde med. En ting er i hvert fald 
sikkert. Penge skal ikke ”bare” samle 
støv. De skal naturligvis anvendes til 
fælles gavn for medlemmerne. Som 
det fremgår af det efterfølgende, har 
foreningen forsøgt at ”bruge” nogle 
af de mange midler til gavn for for
eningens medlemmer.

Bestyrelsen
Der har i beretningsperioden været 
afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 3.
4. måned, alle i Odense. Lørdag er den 
faste mødedag, og inklusive transpor
ten til og fra Odense bliver der tale 
om nogle rigtig lange arbejdsdage for 
medlemmerne af bestyrelsen.

I alle livets sammenhænge har det 
altid og skal altid være sådan, at det

er lysten, der driver værket. Også i 
vores bestyrelse. Rollefordelingen har 
dels været fastlagt gennem tradition 
dels gennem lyst. Det er meget, me
get glædeligt at konstatere, at begge 
suppleanter er gået utrolig aktivt ind i 
bestyrelsesarbejdet og fungerer fuld
stændig på samme måde som de "rig
tige” bestyrelsesmedlemmer: De kom
mer til samtlige møder og har hver 
især påtaget sig ganske krævende op
gaver: Ole Jensen knokler bl.a. med 
HFH (Hvem Forsker Hvad), og han 
sparer ingen kræfter på at fortælle om 
DIS, når han deltager i møder og fore
drag rundt om i landet.

Den anden suppleant Georg Ager
bys hverdag er fyldt af arbejdsopga
ver i forbindelse med det nordiske 
samarbejde.

Alle i bestyrelsen løfter deres del 
af opgaven, og jeg vil gerne sige tak 
til alle i bestyrelsen for en kæmpe
indsats i det forløbne år. Også tak til 
revisorerne, der netop i skrivende 
stund har mere end almindeligt travlt 
med at kigge Werner efter i sømmene!

Slægt & Data
I lighed med tidligere år er forenin
gens medlemsblad udkommet med 4 
numre, hver på 32 sider. Redaktionen 
har bevidst gennem de senere år be-

Dette foto er fra  foråret 2001. I  forreste række ses fra  venstre Hanne Marie Rud, Ruben Højmark, Georg 
Agerby, Arne Julin og Ole Degn. I  bagerste række ses fra  venstre Lars Jørgen Helbo, Erik Kann, Werner 
Wittekind og Svend-Erik Christiansen.Fotografen var Ole H.Jensen, som vi derfor ikke kan se.Fraværende 
var Boris Reinmann.
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stræbt sig på at være opsøgende.
Det har heldigvis vist sig, at der 

rundt om sidder mange rigtig dygtige 
skribenter, der egentlig blot har haft 
brug for et lille skub for at komme i 
gang. Det er glædeligt at konstatere, 
at der på afgørende måde er sket en 
udvidelse af forfatterkredsen i bladet. 
Når det har været muligt med mere 
opsøgende aktivitet, skyldes det i høj 
grad, at bladet nu redigeres færdigt 
af en journalist.

Traditionen tro skal jeg igen opfor
dre alle, der overhovedet har lyst til 
at skrive til bladet. Vi hjælper gerne 
med lidt igangsættende vejledning.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bliver en stadig vigti
gere del af vort ansigt udadtil.

Et hurtigt kig på besøgsstatistikken 
fortæller, at der er ca. 3.000 besøgen
de på åbningssiden pr. uge! Dertil 
kommer, at der er mange, der går di
rekte ind på den/de undersider, de spe
cifikt har interesse i. Skønsmæssigt 
regner vi med, at der i beretningsåret 
har været omkring % million besø
gende på hjemmesiden.

Der arbejdes ihærdigt på en mere 
praktisk tilrettelæggelse af det kæm
pemæssige arbejde med at vedligehol
de hjemmesiden, og der pusles til sta
dighed med at videreudvikle de alle
rede eksisterende dele af hjemmesiden.

Kildeindtastningsprojektet
En af beretningsperiodens helt store 
begivenheder var færdiggørelsen og 
udsendelse af cd’en med den samlede 
folketælling 1801.

Det er indlysende nok af enorm 
betydning for de kommende kildeind
tastninger, at der nu foreligger et helt, 
samlet og fuldt færdigt indtastnings
arbejde. Udsendelsen er afslutningen 
på en kæmpemæssig indsats fra en 
masse forskellige. Det interessante er, 
at ingen af de involverede har kunnet 
undværes i den samlede proces.

Indtastere og korrekturlæsere ud
gør den absolut største skare og må 
betragtes som det egentlige fundament 
i hele processen. Der var engang, hvor 
man kunne være spændt på, hvordan 
det ville gå, når man havde indtastet

det/de sogne, man var interesset i. 
Alle bange anelser er blevet gjort til 
skamme, og man har i alle faser væ
ret dybt imponeret over den energi, 
der er udfoldet for at realisere afslut
ningen a f indtastningerne. Så en 
kæmpe tak til alle indtastere og 
korrekturlæsere.

Også tak til alle de, der har maset 
med at koordinere det hele. Det har til 
tider været meget hektisk at holde de 
mange, mange bolde i luften på én 
gang. Samt tak til de, der gennem tekst 
og tale har bidraget med konstruktive 
ideer og forslag om forbedringer af 
projektet og dets afvikling.

Jeg kan melde, at der er fuld fart 
på de næste indtastningsprojekter: I 
1845 folketællingen mangler 27,34% 
i at blive indtastet i den kongerigske 
del af Danmark (Jylland ned til Kon- 
geåen, Fyn og Sjælland), og store dele 
af Slesvig (fra Kongeåen ned til Hol
sten) er under indtastning. I 1803 
folketællingen mangler i Slesvig 
70,18% i at blive indtastet.

Medlemsmøderne
Medlemsmøderne - det er både godt 
og skidt. Godt er det, fordi der bliver 
afviklet nogle særdeles væsentlige 
medlemsmøder om alskens emner.

Skidt er det, fordi der slet, slet ikke 
tilbydes medlemsmøder i det omfang, 
bestyrelsen kunne ønske det. Det er 
”the everlasting story” om at få aktiv 
medhjælp fra medlemmerne, der 
endnu engang skal op til overfladen.

I bund og grund er det brandærger
ligt: Vi kan tydeligt se, at der er over
vældende stor interesse for de med
lemsmøder, der afvikles. Og alligevel 
har vi ikke mulighed for at udvikle 
denne aktivitet.

Det er glædeligt, at der på Vestsjæl
land er indledt et samarbejde mellem 
DIS og den lokale slægtshistoriske 
forening. Denne samarbejdsform har 
været anvendt i mange forskellige 
sammenhænge bl.a. Aalborg, Kolding 
og Sønderborg, og det er givet vis en 
af de veje, der i endnu højere grad skal 
søges betrådt fremover.

Læsekredsene
Læsekredsene lever stadigvæk i bed-

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1 

2830 Virum 
Tlf. 45 85 18 02 

dek@mobilixnet.dk

ste velgående, og jeg har indtryk af, 
at deltagerne er meget glade for denne 
mulighed for at følge med i indlæg om 
aktuelle emner. Også til Bent Pilgaard, 
der styrer denne biks, skal der lyde en 
stor tak.

Nordisk samarbejde
Det er lykkedes at udvikle det nordi
ske samarbejde, og vi deltager nu i alle 
væsentlige nordiske samarbejdsmø- 
der.

Arbejdet med at samarbejde om 
DIS-Byt og DIS-Treff er fortsat, og 
det vil forhåbentlig lykkes at søsætte 
denne væsentlige søgemulighed for 
danske slægtsforskere.

Lokale og fast kontormedhjælp
Den voldsomme tilgang af nye med
lemmer har ført til mange overvejel
ser i bestyrelsen om, hvorledes det 
store arbejdspres bedst kan håndteres.

Vi har overvejet muligheden af at 
ansætte en fast kontormedhjælp et 
antal timer om ugen. Det ville givet 
vis også kunne medvirke til, at fore
ningen fik et fast identificerbart an
sigt udadtil.

Spørgsmålet om et fast forenings
lokale har også været drøftet. Forelø
big holder vi os til overvejelserne, selv 
om det kunne være ganske nyttigt med 
et sådant fast tilhørssted.

Fremtiden
Der er mange ting, der kunne være 
spændende at tage fat på i tiden frem
over. Ofte kan det være svært at prio
ritere. Bestyrelsen overvejer en tænke- 
weekend, hvor vi i mere ro og fred 
kunne endevende visionerne.
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DIS-Danmark: Regnskab 2001
RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2001

INDTÆGTER REGNSKAB 2000
Kontingent for året 297.333,00
Særnr. i alt 11.600,00
Disketter i alt 3.950,00
HFH ialt 460,00
Annoncer 400,00
Gl.Slægt & data 1.230,00
Renteindtægter 10.475,36
Div. Indtægter 472,48
Kassedifference 0,37
INDTÆGTER IALT 325.921,21

UDGIFTER REGNSKAB 2000
Medlemsmøder vest 6.709,18
Medlemsmøder øst 16.365,17
Telefon 9.064,21
Internet 1.627,92
Hjemmeside 3.711,68
Porto 18.857,70
Kontorartikler 6.398,31
Inventar/udstyr 10.230,15
Programhjælp
Div. administration 2.109,38
Generalforsamling 2.852,70
Bestyrelsesmøder 6.023,00
Transportudgifter 7.627,84
Eksterne møder 7.999,64
Nordisk samarb. 301,75
Bladporto 29.452,98
Adressering 3.294,19
Slægt & Data 88.785,35
Redigering
Redaktionelle udg. 25.561,00
Tryksager 7.059,00
Disketter/Cd'er 169,95
Gl. S & D 825,00
Tilskud 6.438,87
Kildeindtast.projekt 688,95
1801 Cd'er
Hensat/Fond
Tab på debitor 137,50
Gebyr og renter 903,45
Afgifter 65,00
UDGIFTER I ALT 263.259,87

ÅRETS RESULTAT 62.661,34

AKTIVER 2000 2001
Kasse (7.041,50) 208,17
Alm.Brand 424764-9 191.880,09 148.077,20
Giro 501 2058 5.603,37 89.474,49
Samlede Debitorer 2.000,00 2.725,00
Alm Brand 100.000,00 100.000,00
Afgrænsningpost 25,00

AKTIVER I ALT 292.441,96 340.509,86

REGNSKAB 2001 Forslag BUDGET 2003
351.139,13 437.500,00

11.060,00 0,00
11.535,00 10.000,00

1.327,50 1.000,00
800,00 1.000,00
125,00

14.356,67 16.000,00

390.343,30 465.500,00

REGNSKAB 2001 BUDGET 2003
1.233,00 12.000,00

18.500,69 21.000,00
12.032,52 15.000,00

6.514,56 8.000,00
2.699,02 3.000,00

25.871,55 27.000,00
5.971,35 10.000,00

26.641,00 7.500,00
2.531,25 3.000,00
4.022,00 1.000,00
1.574,00 3.000,00
7.749,00 20.000,00

18.202,96 20.000,00
9.471,80 10.000,00
5.813,69 10.000,00

30.208,59 35.000,00

88.972,50 110.000,00
35.442,00 50.000,00

656,50 1.000,00
12.258,00 14.000,00

2.203,00 3.000,00

2.199,00 5000,00
18.594,76 75.000,00
32.564,60

170,00
1.172,25 2.000,00

373.269,59 465.500,00

17.073,71 0,00

PASSIVER 2000 2001
Hensat særnr. 0,00 0,00
Kreditorer 43.976,32 26.940,51
HFH afgift 2.207,50 2.762,50
Forudbet. konting. 30.250,00 77.225,00
Fejlkonto 100,00 600,00
Egenkapital primo 153.246,80 215.908,14
Årets resultat 62.661,34 17.073,71
PASSIVER I ALT 292.441,96 340.509,86

Holte, den 31.1.2002, Werner Nielsen Wittekind
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Regnskabskolonnerne i år
I forhold til de tidligere års regnskaber har vi i år valgt også at bringe et forslag til budgettet 
for 2003 - for at vise, hvilke overvejelser bestyrelsen har gjort omkring aktiviteter næste år. 
Men det er generalforsamlingen, der den 6. april i Vejle skal godkende budget for 2003.

Fra kassererens skrivebord
Det erjanuar, jeg er lige kommet hjem 
fra Endelave. Jeg skal gøre regnska
bet klar til bestyrelsesmøde sidst på 
måneden. Det skulle være hurtigt 
overstået, de nye indbetalinger skulle 
først komme til 1. februar.

Men i år skulle det være anderle
des. Postgiro havde sendt to pakker 
med indbetalinger, for ca. 1.000 med
lemmer havde allerede brugt girokor
tet og betalt i det gamle år. Mod sæd
vane havde trykkeriet ikke skrevet sid
ste indbetalingsdag: 1. februar på gi
rokortet.

Det var lidt ekstra arbejde til det 
gamle regnskab, men det har betydet, 
at vi pr. 1. februar 2002 faktisk kun 
manglede ca. 800 fornyelser mod 
næsten 2.000 sidste år.

Mange nye medlemmer
Glædeligt for foreningen er også, at 
vi siden 1. januar 2002 har fået ca.

130 nye medlemmer og siden 1. ok
tober 2001 næsten 370 nye medlem
mer i alt. Tag godt imod dem, når I 
møder dem ude omkring, så de føler 
sig velkomne.

Husk at skrive medlemsnr.
Der har været en del ønsker vedr. be
talingsservice. Vi er gået i gang med 
at undersøge muligheden for dette.

Det går rimeligt fint med hensyn til 
betaling over PC-Bank på internettet, 
dog har der været en del dobbelte ind
betalinger, som jeg dels har bogført 
som betaling for næste år, dels har re
turneret når det blev ønsket.

Men husk: Hvis I ikke bruger vo
res girokort, så skriv jeres medlemsnr., 
jeg sparer tid og undgår fejl, især hvis 
indbetaler er en anden end det med
lemsnavn, vi har registreret.

En lille balle til en del af jer, der 
ikke læser teksten under girokortet og

Her har DIS holdt generalforsamlinger

Jylland Fyn Sjælland
1989 København
1990 København
1991 Odense
1992 Frederiksberg
1993 Fredericia
1994 København
1995 Åby
1996 Frederiksberg
1997 Odense
1998 København
1999 Risskov
2000 Holte
2001 Odense
2002 Vejle

Werner Wittekind
Rudersdalsvej 114 

2840 Holte 
Tlf. 45 41 43 15

werner.wittekind@post2.tele.dk

betaler, selv om I ikke skal!
Prøv at holde øje med jeres med- 

lemsnr., når girokortet kommer igen 
til december. Og endnu engang: 
Medlemsnummeret er de sidste fire 
cifre efter bladets nr. 12352 ARC 
xxxx.

Hvem har indbetalt disse?
Og til sidst; jeg har 4 blinde indbeta
linger: Et medlem har betalt på Smø- 
rumnedre posthus den 26.3.2001. Et 
nyt medlem har betalt 100,- kr. den 
28.2.2001 i Tølløse. Disse er begge 
uden afsenderadresse.

Den 4.1.2002 Charlottenlund post
hus og den 8.1.2002 Stenløse post
hus. Disse er indbetalt på vores giro, 
men Girobank har meddelt, at bila
gene er bortkommet. Kan nogen nikke 
genkendende til noget af ovenstående, 
så mail eller ring til mig.

Og her til slut: jeg bliver helt forårs
kåd, solen skinner, mon vi snart kan 
komme i haven og plante?

Kærlige hilsner til jer alle
Werner, kasserer
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Slægtsforskning og 
Internettet

2.del

I første del af denne artikel, som blev 
bragt i sidste nummer af Slægt & Data 
nr. 4 / 2001 beskæftigede jeg mig med 
det, man passende kunne kalde "ind
ledende øvelser” såsom:

- Hvorfor beskæftige sig med en 
metode til arbejdet på det frie og 
ubundne Internet?

- Hvilke finesser kan man finde i 
et browser-program?

- Hvad adskiller en traditionel 
slægtsundersøgelse fra en under
søgelse af slægten via Internet
tet?

- Hvordan vælger man søgema
skine?

I flere afsnit krydsede jeg op mod vin
den og lod båden få fart af mere prin
cipielle betragtninger. Men rygraden 
i det hele var og er et forsøg på at

opstille en art systematisk metode for 
anvendelsen af Internettets informa
tioner til slægtsforskning.

Hvor langt er vi nået?
Jeg nåede i den første del af artiklen 
lige nøjagtig dertil, hvor slægtsfor
skeren er blevet i stand til at arbejde 
konstruktivt med valg af søgemaskine. 
Det er nu, vi for alvor skal i gang!

Lidt mere om
Mange har med garanti stillet 10.000 
kroners spørgsmålet: Hvilken er den 
bedste søgemaskine?

Jeg vil straks følge op med 10.000 
kroners svaret: Det kan og skal man 
ikke afgøre, i hvert fald ikke unikt og 
en gang for alle.

Allerførst er smag og behag jo som 
bekendt forskellig. Nogen føler sig 
bedre tilpas i én søgemaskine, andre i 
en anden søgemaskine.

Langt mere afgørende er det imid
lertid, at alverdens søgemaskiner stil
ler højst forskelligartede muligheder 
for søgning til rådighed. Det er næppe 
i sig selv vanvittig overraskende. Men 
det er afgørende at erkende, at man 
vil have brug for forskellige søge- og 
visningsmuligheder i forskellige sam
menhænge. Derfor kan det være en 
ulempe udelukkende at satse på én 
eneste søgemaskine.

På den anden side kan det nu heller 
ikke nytte at forsøge at satse på at an
vende rigtig mange forskellige søge
maskiner. Det er hårdt arbejde at lære 
bare én søgemaskine at kende til 
bunds.
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valg af søgemaskine
Følgende fremgangsmåde kan 
anbefales:

1 Udvælg to, allerhøjest tre af de
største søgemaskiner, eksempelvis 

Alta Vista, Google, Yahoo eller Jubii.

2 Bladre lidt rundt i dem og find 
ud af, hvilken af disse der umid

delbart ser mest "indbydende” ud.

3 Forsøg så godt som det er mu
ligt at erhverve et lidt grundigere 

kendskab til den pågældende søge
maskine. Der vil som hovedregel al
tid være vejledning om, hvordan man 
søger, hvordan søgemaskinen virker 
etc. Læs disse ting grundigt igennem! 
Nedenfor følger en gennemgang af de 
forhold, jeg mener, man som minimum 
bør holde øje med.

4 Arbejdet med kun én søge
maskine giver mulighed for at få 

et indblik i søgemetodikkens univers 
i al almindelighed. Har man opholdt 
sig her blot en kortere tid, finder man 
ud af, hvor mange muligheder man

faktisk har for at opsætte særdeles 
målrettede søgninger.

Faser i en søgning
I betragtning af at vores udgangspunkt 
som dyrkere af slægtsforskning ved 
hjælp af Internettet bl.a. er karakteri
seret ved ufattelig stor mængde af in
formation, ganske anderledes syste
matik end man normalt arbejder med, 
forskelligartede søgeresultater fra 
søgemaskine til søgemaskine, siger det 
sig selv, at det er mere end meget vig
tigt at kunne forfine søgemetoderne 
optimalt.

Der er en mental kæmpe forskel 
mellem at søge målrettet efter én be
stemt oplysning, hvor resultatet er 
enten fundet eller ikke fundet (jeg ved 
godt det ikke altid er så simpelt!) og 
en søgning, hvor resultatet er omfat
tende, diffust og på ingen måde støt
tet af et ja  eller nej.



Hvad vil jeg gerne vide?
Erik Kann

Johan Jepsens Vej 1 
2830 Virum

Udgangspunktet må være at gøre sig 
fuldstændig klart, hvad det er, man 
søger oplysning om. Lad mig tage et 
par eksempler:

* En slægtsforsker har i tre ge
nerationer tilbage i 1600/1700-tallet 
møllere i familien. Selvfølgelig kunne 
forskeren godt tænke sig at finde nogle 
flere oplysninger om disse møllere.

Naturligvis kunne han vælge at sø
ge blot på "møllere”, men indlysende 
nok ville det være en alt for bred søg
ning. Svarene i søgemaskinen ville bli
ve diffuse og alt for svingende i "kva
litet” i forhold til informationsbehovet.

For at afgrænse tingene kunne man 
eksempelvis spørge: Er det en bestemt 
møller, jeg gerne vil vide noget om, 
en bestemt mølle, er det en bestemt 
information om mølleren eller møllen, 
jeg gerne vil frem til?

Netop ved at konkretisere spørgs
målet bliver man bedre i stand til at 
målrette søgningen.

* En slægtsforsker er på jagt ef
ter en forfader ved navn Jens Jensen.

Selvfølgelig kunne man søge efter 
Jens Jensen, men det siger sig selv, at 
det ville der ikke komme ret meget 
brugbart ud af.

Man må også her gøre sig klart, 
hvad det er, man ønsker at finde frem 
til. Mange ville givetvis ønske at finde 
frem til en elektronisk gengivelse af 
den originale kilde. Men det kræver 
at søgestrategien tager nøjagtig højde 
for dette specifikke ønske. *

* En slægtsforsker har ledt efter 
en bestemt information for ca. 8 må
neder siden uden at finde noget svar.

Nu ønsker han at forsøge igen.
Her er der ikke tvivl om, hvad ved

kommende gerne vil vide. Men det er 
vigtigt at kunne tilrettelægge søgnin
gen således, at der ved den fornyede 
søgning alene fremkommer resultater, 
der er tilkommet på nettet inden for 
de sidste 8 måneder.

* En slægtsforsker arbejder med 
slægten Nummesen og ønsker at få 
kontakt til andre mennesker på nettet, 
der også arbejder med denne slægt. 
Her er det altså ikke en specifik kilde
indtastning, der gås efter, derimod ef
ter private hjemmesider med oplys
ninger om familienavnet.

Meget ofte vil det være sådan, at 
der allerede i første søgeresultat fore-

Tlf. 45 85 18 02 
dek@mobilixnet.dk

ligger en art "facitliste”. Ved at gen
nemse søgeresultatet får man nemlig 
hurtigt en fornemmelse af, om man er 
på rette spor eller ej.

Man kan endvidere få en fornem
melse af, om man har søgt for bredt - 
og helst skal afgrænse søgningen yder
ligere - eller måske har søgt for snæ
vert - og helst skal udvide søgningen.

For det første kan man af søgere
sultatets størrelse finde ud af, om det 
vil være hensigtsmæssigt at afgrænse 
søgningen yderligere. Det modsatte 
kunne imidlertid også gøre sig gæl
dende: Man finder ud af, at man fak
tisk har indsnævret søgningen for  
meget.

Tilrettelæg en 
målrettet søgestrategi
Når man har så meget styr som mu
ligt på, hvad det er, man gerne vil vide, 
gælder det om at opsætte en søge
strategi, der er så målrettet som mu
ligt.

Målrettet vil sige, at strategien for
mår at bringe os så tæt som overho
vedet muligt til det sandsynligvis mest 
rigtige søgeresultat.

Jeg skriver med vilje ”sandsynlig- 
vis mest rigtige”, fordi vi jo langt fra 
altid kan være sikre på, at den valgte 
søgemaskine præsenterer os for de 
mest relevante svarmuligheder, jfr. 
hvad der i første del af artiklen blev 
anført om søgemaskinernes udvælgel
ses - og indekseringsmetoder.

Efter min opfattelse er tilrettelæg-

gelsen af søgestrategien det aller, aller 
mest væsentlige ved arbejdet med In
ternettet. Primært herigennem er det 
muligt at inddrage Internettet som en 
fornuftig og rationel samarbejds
partner.

Forståelsen af det nyttige i en mål
rettet søgemetodik er i bund og 
grund ret banal:

Udgangspunktet er den totale, sam
lede mængde af information på Inter
nettet. Uden nogen form for begræns
ning i form af en eller anden søge- 
metodik kan man sige, at alle tilgæn
gelige informationer er lige relevante. 

(artiklen fortsætter næste side)
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Straks man indlægger en eller anden 
søgemetodik sker der en afgrænsning.

Den mest simple afgrænsning sker 
ved anvendelsen af blot ét enkelt søge
ord, eksempelvis ordet „slægtsforsk
ning”. Lige pludselig er alle informa
tioner på Internettet ikke lige rele
vante. Nu er de informationer, hvori 
ordet „slægtsforskning” forekommer 
de eneste, der er relevante. Eller om
vendt: Alle de informationer, der ikke 
indeholder ordet ”slægtsforskning” er 
ikke længere relevante.

„Boolske operatorer“
I Internettets søgemaskiner anvendes 
en række forskellige redskaber til ind
kredsning eller udelukkelse, alt efter 
hvilken synsvinkel man anlægger.

Man taler bl.a. om de såkaldte 
„boolske operatorer” opkaldt efter den 
engelske matematiker George Boole 
(1815-1864). Boole definerede nogle 
logiske (og ganske simple) afgræns
ningsmetoder.

De to her angivne mængder A og B 
repræsenterer hver især den samlede 
mængde af information på Internettet 
om henholdsvis emnet „slægtsforsk
ning” og emnet „Kann”.

Så længe man udelukkende beder 
søgemaskinen om at returnere svar på 
en søgning på enten det ene eller det 
andet emne, er der ingen vanskelighe
der. Men det siger sig selv, at det kun
ne være en fordel, hvis man kunne fo
retage en søgning, der bestod af en

kombination af de to emner. Det var 
den logik, George Boole beskæftigede 
sig med.

Søgningen kan 
foretages således:

1 Der søges på enten „slægts 
forskning” eller „Kann”. I så fald 

returneres svar, der omfatter den fulde 
mængde A og den fulde mængde B.

2 Der søges på både „slægts
forskning’̂  „Kann”. I så fald 

returneres svar der alene omfatter 
fællesmængden mellem A og B.

Det boolske univers er gammelt - 
fra begyndelsen af 1800-tallet. Men 
logikken i dets afgrænsningsmetoder 
er universelle og kan med fordel an
vendes den dag i dag til søgninger på 
Internettet.

Jeg skal af pladsmæssige grunde 
alene pege på et par enkelte, meget 
væsentlige søgeparametre. Jeg skal for 
god ordens skyld gøre opmærksom på, 
at de ikke alle er ”originale” boolske 
operatorer.

OG-søgninger eller plussøgninger,
eksempelvis bill +clinton

I denne søgestrategi er det krævet, 
at søgeresultatet skal rumme både 
ordet bill og ordet clinton.

IKKE-søgninger eller minussøg
ninger, eksempelvis twist -chokolade 

I denne søgestrategi er det krævet, 
at søgeresultatet skal rumme ordet 
twist samtidig med , at det ikke må 
rumme ordet chokolade. Den der har 
søgt har formodentlig ønsket at finde 
noget om danseformen „twist” og i 
hvert fald ikke noget om twist-choko
lade.

ELLER-søgninger (både og søgnin
ger), eksempelvis tv OR radio
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I denne søgestrategi er det blot kræ
vet, at søgeresultatet enten skal rumme 
ordet tv eller radio.

U dtrykssøgninger, eksem pelvis 
’’Slægtsforskningpå Internettet”

I denne søgestrategi er det krævet, 
at søgeresultatet skal rumme de tre ord 
inden for anførselstegnene i nøjagtig 
den anførte rækkefølge. Var der ikke 
anførselstegn, ville de fleste (men ikke 
alle) søgemaskiner returnere svar, der 
rummede enten ”slægtsforskning” el
ler ”på” eller ”Internettet”.

VED- eller NEAR-søgninger, eksem
pelvis „Slægtsforskning VED Inter
nettet”

I denne søgestrategi er det blot kræ
vet, at ordet slægtsforskning og ordet 
Internettet skal forekomme i ét og 
samme søgeresultat inden for 25 ords 
afstand fra hinanden.

Jokertegn eller wildcards, eksempel
vis p e *

I denne søgestrategi vil alle ord, der 
begynder med pe blive medtaget, heri
blandt altså både petersen og peder
sen.

De her anførte søgeoperatorer gi
ver alle mulighed for en indholdsmæs
sig afgrænsning. Herudover tilbyder 
de forskellige søgemaskiner i veks
lende omfang en række andre afgræns
ningsmuligheder, det være sig sprog
lige, tidsmæssige afgrænsninger.

I flere søgemaskiner kan man yder
ligere foretage en afgrænsning i for
hold til den del af hjemmesiderne, man 
ønsker at søge i. Typisk skelnes der 
mellem søgning i den fulde tekst eller 
i titlen.

Jeg har selv haft glæde af denne 
mulighed, når jeg søgte efter „private 
hjemmesider”. Der har her med for
del kunne søges i titlen efter varianter 
som „Familien Thomsens hjemme
side”, „Familien NNs hjemmeside.”



Grundstrukturen i søgemaskinerne

Åbningsbilledet i søgemaskinen Google

Grundbladet fo r  avanceret søgning i Google søgemaskine

De fleste søgemaskiner er 
grundlæggende identiske, idet 
de stiller 3 forskellige funktio- 
naliteter til rådighed for bruger
ne:

En almindelig søgefunktion.

2 En mere specifik søgefunktion, 
ofte kaldet avanceret søgefunk
tion.

3 En række andre afgrænsnings
muligheder.

Opdelingerne, opsætningerne af si
derne osv., osv. er selvfølgelig vidt 
forskellige fra søgemaskine til søge
maskine.

Et eksempel er 
Google
Googles billede er karakteriseret ved 
at være meget, meget enkelt.

Det "almindelige søgefelt” er do
minerende på skærmbilledet. En lille, 
næsten uanseelig tekst til højre herfor 
giver adgang til "avanceret søgning".

Som supplement tilbydes en række 
yderligere afgrænsningsmuligheder: 
Der kan således vælges mellem nogle 
hovedgrupper inden for hvilke, der 
specifikt skal søges: Web, billeder, 
grupper (forstået som nyhedsgrupper) 
og i Googles emnekatalog.

Der kan vælges mellem at søge på 
hele nettet, underforstået på alle sprog 
eller alene på sider på dansk.

Ønsker man i denne søgemaskine 
adgang til yderligere afgrænsningsmu
ligheder herunder avanceret søgning, 
må man bevæge sig til et af de skærm
billeder, åbningsbilledet giver adgang 
til.

Redaktionen på Google søgetjene
sten har tydeligvis gjort alt, hvad den 
kunne for at forenkle den avancerede 
søgning mest muligt. (artiklen fortsætter næste side)

DIS-Danmark - marts 2002



Slægtsforskning og
Internettet

fortsat

Grundbladet fo r  avanceret søgning i Yahoos søgemaskine

De 4 linier ud for ”Find resultater
ne” fungerer således på grundlag af 
boolske operatorer: ”Alle ordene”, 
”Nogle af ordene” osv., osv., men be
nytteren behøver ikke at vide noget 
som helst om George Boole og hans 
logiske univers: Indtastningen kan ske 
umiddelbart i felterne uden yderligere 
problemer.

Lige så enkelt har man gjort adgan
gen til de såkaldte andre afgræns
ningsmuligheder.

Der kan ske en yderligere sproglig 
specificering via indgangen ’’Sprog
værktøjer” på grundbladet. Sprog
værktøjer giver adgang til at vælge 
mellem mere end 70 forskellige sprog, 
ydermere skelnes der mellem om det 
er det sprog hjemmesiden er skrevet 
på eller det land, hjemmesiden er pla
ceret i.

Som man kan fornemme, er der til 
trods for det meget enkle åbnings
billede i Google alligevel en masse 
forskellige muligheder.

Og når jeg ovenfor skrev, at man 
skulle „Forsøge så godt som det er 
muligt at erhverve et lidt grundigere 
kendskab til den pågældende søge
maskine”, så er det lige nøjagtigt de 
her gennemgåede ting, jeg havde i tan
kerne.

Endnu en søgema
skine: Yahoo

På Yahoos åbningsbillede genfinder vi 
det store ”almindelige søgefelt”.

Umiddelbart til højre herfor gives 
der adgang til ”avanceret søgning”.

Yahoos åbningsbillede giver deri
mod ikke, som Googles, mulighed for 
afgrænsninger i forhold til sprog, om
råde mm. Til gengæld gives der alle

Åbningsbilledet fra  Yahoo

rede på Yahoos åbningsbillede adgang 
til det systematiske emnekatalog.

Yahoos avancerede søgeside giver 
ligesom Googles en solid håndsræk
ning ved en række simple afkryds
ningsfelter.

Det kan anbefales, at man of
rer den tid, der kræves for at 
erhverve et forsvarligt indblik i 
søgemaskinernes forskellige 
muligheder.
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Anvendelse af søgeoperatorerne 
i søgemaskinerne
Man skulle måske tro, at der ikke kun
ne være så mange forskellige menin
ger om, hvordan de i bund og grund 
dybt logiske søgeparametre skal an
vendes. Men så nemt er det slet ikke! 
Og der er mange ting at tage hensyn 
til.

Inden jeg går videre, vil jeg gerne 
erindre om det, der tidligere er anført: 
Langt den overvejende del af søge
maskinerne tilbyder ganske grundige 
vejledninger om de forhold, der be
skrives i dette afsnit. Så det er egent
ligt blot at sige:

Husk nu at læse brugsanvisningen! 
Det ideelle er at nå så langt, at man 
virkelig "behersker” søgningerne. Det 
må for alt i verden gælde om at mini
mere graden aftilfældigheder ved søg
ningerne. Heri ligger en af de væsent
ligste forudsætninger for målrettede 
og relevante søgninger.

Allervigtigst er det at finde ud af, 
hvorledes den pågældende søgema
skine "opfatter” indtastninger i det al
mindelige søgefelt. Hvilke søgeopera- 
torer ”virker” i dette indtastningsfelt, 
hvilke virker både her og i den avan
cerede søgning osv., osv.

Lad mig igen vende tilbage til søge
maskinen Google . “Google tilføjer 
automatisk et „og” mellem de ord, 
du indtaster, så der kun returneres si
der, der indeholder alle dine søge- 
termer. For at begrænse en søgning 
yderligere skal man bare medtage 
flere søgetermer. Google foretrækker 
sider, hvor de relaterede søgetermer 
findes tæt på hinanden.”

Citatet her er fra Googles egen vej
ledning om søgninger. Det er en helt 
anderledes verden, man møder, hvis 
man bevæger sig over i Alta Vista

søgemaskinen. Her skal man anvende 
et „+” foran en søgeterm for at sikre 
sig, at den inkluderes i søgningen.

Der ligger et stort arbejde foran 
alle, der ikke er bekendte med søge
maskinernes funktionsmåde. Men jeg 
skulle så til gengæld hilse og sige, at 
der virkelig er noget at hente!

Finder man hele det boolske uni
vers for omfattende vil jeg give det 
råd, at man sikrer sig at få styr på 
følgende tre søgeoperatorer:

Det der svarer til en plussøgning - 
altså med andre ord: Hvordan sikrer 
man sig, at en eller flere søgetermer 
inkluderes i søgningen?

Det der svarer til en minussøgning
- altså med andre ord: Hvordan sikrer 
man sig, at en eller flere søgetermer 
ekskluderes af søgningen?

Det der svarer til en udtrykssøgning
- altså med andre ord: Hvordan sikrer 
man sig, at der søges efter én ganske 
bestemt sammensætning af ord?

Nogle eksempler
Jeg vil forsøge at illustrere, hvor nyt
tigt det kan være at have i hvert fald 
disse søgeoperatorer med på rejsen i 
Cyberspace.

Eksemplerne tager, hvis intet andet 
er anført, udgangspunkt i anvendelse 
af Googles søgemaskine. Søgningerne 
er foretaget den 23.02. Hvis nogle af 
læserne skulle være fristet til at efter
prøve mine søgninger, kan det meget 
vel være, at der fremkommer andre 
søgeresultater. Men søgemaskinerne 
indekserer som bekendt også døgnet 
rundt!

Alle indtastninger er foretaget i det 
almindelige brede søgefelt. I alle ek
sempler søges via indstillingen „Søg 
sider på dansk”.

I det første eksempel er der tale om 
en slægtsforsker, der arbejder med 
slægten Sonne. I dette tilfælde en gren 
af Sonne familien, der ikke kommer 
fra Bornholm. Vores slægtsforsker er 
ganske ny i faget og har egentlig blot 
brug for at vide, om der eksisterer en 
eller flere slægtsbøger om Sonne fa
milien.

Først foretages en søgning på or
det slægtsbog. Resultat ca. 1.720 hits 
(eksemplet alene medtaget for at do
kumentere nytten i at arbejde med de 
boolske operatorer). Mærkværdigvis 
angiver Google antallet af hits med et 
„ca.” Spørg mig ikke hvorfor.

Nu var det jo ikke slægtsbøger i al 
almindelighed, vor slægtsforsker var 
interesseret i, men derimod slægtsbø
ger om Sonne familien.

Derfor søges på : slægtsbog sonne. 
Resultat 6 hits!(der kunne også være 
søgt slægtsbog +sonne, men som an
ført oven for kræves dette + ikke i 
Googles søgemaskine).

De 6 hits viser sig at indeholde en 
række henvisninger til bornholmske 
Sonne familier - og det var jo ikke 
meningen. Følgelig opsættes følgende 
søgning: slægtsbog sonne -bornholm.

Med andre ord: Der søges nu på 
forekomsten af ordet slægtsbog for
udsat at resultaterne indeholder ordet 
sonne men derimod ikke ordet born
holm. Søgeresultat: 2 hits!

2. eksempel
I det næste eksempel skal vi møde en 
slægtsforsker, der arbejder med 
slægtsforskning fra specielt området 
i og omkring Grindsted.

Slægtsforskerens behov for oplys
ninger ligger ikke i specifikke navne, 
men er mere rettet i mod hjemmesider, 

(artiklen fortsætter næste side)
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hvor andre slægtsforskere præsente
rer deres familie, in casu specifikt fra 
Grindsted og omegn. Behovet er altså 
primært at se, „om der er andre, der 
arbejder med samme område som 
mig”.

I traditionel slægtsforskning ville 
man givet vis have indrykket en om
tale i Hvem Forsker Hvad.

I dag ville en eller anden søgetje
neste på Internettet være en oplagt mu
lighed, alternativt nyhedsgruppen : 
dk.videnskab.historie.genealogi

Men man må altså forestille sig, at 
vor slægtsforsker er særdeles omhyg
gelig - vil gerne være dækket helt ind!

Der søges i første omgang på 
slægtsforskning grindsted. Søge re
sultat 52 hits.

Ganske vist var vores slægtsforsker 
interesseret i både Grindsted og omeg
nen af Grindsted. Men det vil formo
dentlig ikke være typisk, at der på en 
hjemmeside gøres opmærksom på, at 
man har slægt fra ”omegnen af...”.

Så i første omgang lader forskeren 
sig nøje med en direkte angivelse af 
lokaliteten i forventning om, at det vil 
kunne give resultat.

Slægtsforskeren går nu i gang med 
at vurdere indholdet af de 52 hits. Fik 
jeg noget med, jeg bestemt ikke havde 
regnet med? Et hurtigt blik ned over 
resultaterne fortæller, at der optræder 
flere hits fra arkivinstitutioner, biblio
teker, foreninger mm., altså med an
dre ord hits, der ligger uden for den 
sfære, han specifikt gik efter.

Der er nu to forskellige mulighe
der. Enten kan han forsøge at udelukke 
ved at ekskludere søgeord fra søge
resultatet. Det kunne være -arkiv, -for
ening eller lignende. Eller han kan 
forsøge at målrette søgningen yderli
gere ved at indlægge endnu flere krav 
til resultatet. Vor slægtsforsker væl
ger det sidste og opsætter derfor føl
gende søgning:

slægtsforskning grindsted „egen 
fam ilie”. Læg mærke til, at der her er

anvendt den såkaldte udtrykssøgning, 
der kræver, at ordene „egen familie” 
skal forekomme i nøjagtig den angivne 
form og rækkefølge. Søgeresultatet er 
stadigvæk for diffust!

Som alternativ til udtrykssøgningen 
kunne være anvendt den såkaldte 
NEAR søgning, der, som angivet oven 
for, blot kræver, at de to ord skal fore
komme inden for en afstand af mak
simalt 25 ord. Derved sikrer man sig 
i de fleste tilfælde, at man får resulta
ter bestående af sider, der i hvert fald 
handler om søgeordene.

Vores slægtsforsker vælger at fjerne 
udtrykket „egen familie” fra søgnin
gen og i stedet indlægge søgeordet fa
milie. Ræsonnementet går på, at dette 
vil være et typisk forekommende ord 
i den type hjemmesider, han specifikt 
leder efter. I den branche er der kun 
at prøve sig frem!

Søgningen resulterer i 11 hits af til
fredsstillende indhold.

Sidste eksempel
I det sidste eksempel leder slægtsfor
skeren efter en person ved navn Hans

Nielsen. Første søgning foretages så
ledes på hans nielsen. Total kaos med 
ikke mindre end ca. 213.000 hits.

Der inddrages nu en af de efter min 
mening mest effektive afgrænsnings
muligheder, nemlig udtrykssøgningen. 
De 213.000 hits rummede både hans 
nielsen, hans christian nielsen, hans 
og nielsen. Anvendes udtrykssøgnin
gen „hans nielsen” returneres alene 
resultater med forekomsten af disse to 
ord i netop denne rækkefølge. Virk
ningen er overvældende: nu er der kun 
ca. 11.100 hits!

Vor slægtsforsker får naturligt nok 
blod på tanden og forsøger at finde 
frem til et ægtepar, der længe har dril
let på den ugentlige arkivdag. Ægte
parret hed Hans Nielsen og Anna 
Nielsdatter, og de levede en stor del 
af deres liv i Kirkeby.

Der opsættes nu følgende søgning: 
”hans nielsen” ”anna nielsdatter” 
kirkeby. Resultat: 12 hits, alle med 
forekomsten af ægtepar med disse to 
navne og alle fra Kirkeby. Så er det 
vist tid til at gå i detaljer!

Avanceret søgning i Alta Vista med søgeparameteret ’’slægtsforskning 
AND kilde”
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Afrunding
Mine personlige erfaringer med søg
ning på Internettet går ganske mange 
år tilbage. Jeg arbejder stadig med em
net, thi man bliver egentlig aldrig rig
tig færdig. Det gælder om altid at være 
nysgerrig og gå på opdagelse i selv 
de yderste dele af søgemaskinernes 
univers.

Man skal være opmærksom på, at 
søgemaskinerne ændrer sig fra tid til 
anden. For blot et års tid siden rum
mede ALTA VISTA en af de bedste 
muligheder for at gemme søgeresul
taterne. Den er ikke tilgængelig lige i 
øjeblikket, men på et tidspunkt kom
mer der givet vis nogle nye mulighe
der.

Alle søgninger på de foregående 
er udført med små begyndelsesbog
staver. De fleste søgemaskiner er til
passet sådan, at en søgning med små 
begyndelsesbogstaver både omfatter 
små og store bogstaver, medens en 
søgning med store begyndelsesbogsta
ver kun vil omfatte store bogstaver.

Præsentationen af søgeresultatet
Alle der har søgt på nettet har ople
vet frustrationen, når søgemaskinen 
returnerer et meget stort antal af hits.

Jeg tror, at langt de fleste rent in
stinktivt har det sådan, at de hits, der 
returneres først også er de væsentlig
ste. På en vis måde er antagelsen rig
tig, hvis man vel og mærke tilføjer: 
det væsentligste set med søgemaski
nens øjne! Som brugere deler vi ikke 
nødvendigvis denne opfattelse!

Det er en vigtig del afhele søgepro
ceduren, at man forsøger at få så klart 
et indblik i søgemaskinens måde at 
liste resultaterne op på. De fleste søge

maskiner redegør ganske nøje herfor.
Ofte er det ganske enkle opgørel

ser over forekomsten af søgeordet i 
dokumenterne, der afgør placeringen. 
Jo flere gange søgeordet forekommer, 
jo højere på listen placeres resultatet.

Men for slægtsforskeren, der arbej
der med kildeindtastninger fra x sogn, 
påvirker det ikke nytteværdien, at or
det kildeindtastning forekommer 19 
gange i et dokument.

Noget helt andet er, at viden om reg
lerne for visning kan hjælpe til at ind
lægge, henholdsvis undlade at ind
lægge bestemte søgeord.

Alta Vista søgemaskinen giver 
oven i købet mulighed for ”at påvirke” 
visningen af resultatet. Det sker via 
den avancerede søgning.

Under forespørgselsfeltet er der 
mulighed for at indsætte et særligt sor
teringsparameter. Ved at indlægge en 
oplysning i dette felt sikres, at resul
tatet sorteres således, at ordet i sorte
ringsfeltet kommer højere op i resul
tatet. Som eksempel er indlagt sorte
ringsordet ’’indtastning”, hvilket gi
ver et ganske andet søgeresultat end 
før.

I flere tilfælde vil det være af be
tydning, at man kan gemme det søge
resultat, man er nået frem til. Her får 
vi brug for at anvende browserens 
gemmefunktion. Den findes under 
<filer>, <gem som>.

Jeg vil i øvrigt tillade mig at vende 
tilbage til dette emne under gennem
gangen af kildehenvisninger mm.

Da jeg påbegyndte denne arti
kel, havde jeg bestemt regnet 
med, at hele behandlingen kunne 
afsluttes med denne 2. del.
Men da jeg kom i gang med at 
beskrive søgeproblemerne, viste 
det sig snart, at behandlingen var 
langt mere pladskrævende.

Derfor bliver det først muligt 
at afslutte artiklen i en 3. del i 
næste nummer af Slægt & Data.

Erik KannAvanceret søgning i Alta Vista med søgeparameteret ’’slægtsforskning 
AND kilde” suppleret med sorteringsparameteret ’’indtastning”
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Et slægtshistorisk netværk
af Jakob Buch

Da jeg startede med slægts
forskning for et år siden, vid
ste jeg intet om, hvad jeg 
skulle gøre. Jeg havde fået 
nogle kopier af en masse 
familieerindringer og et par 
enkelte anetavler.

Historieme var enormt spændende, og 
fangede hurtigt min interesse. Lysten 
til at undersøge mine forfædres leve
vis udviklede sig lynhurtigt til at blive 
en god gang historieundervisning, om 
alt fra de danske byers historie til de 
enkelte individers livsvilkår.

Kort sagt, som TV-serien Matador. 
Den kender alle sikkert. Bare med rig
tige menneskers liv som kilde til hi
storien.

Brug for hjælp
Som nybegynder havde jeg brug for 
hjælp. Jeg fik hjælp af de venlige her
rer på Egnsarkivet i Grenaa, samt en 
dame på arkivet i Randers.

Kort tid senere tog jeg et kursus i 
slægtsforskning i Grenaa, hvor jeg 
også fik hjælp til at bruge computer
programmet Brothers Keeper. Nu kom 
jeg så i gang med at bruge computer 
til slægtsforskningen. Og det er efter 
min mening en ’’næsten” uundværlig
hed til at holde orden på alle de for
skellige oplysninger.

Brothers Keeper kan gemme alle de 
nødvendige oplysninger om fødsels-, 
vielses-, døds og begravelsesdatoer, 
samt tekster og fotos.

Buch-netværket
Jeg ved ikke, hvor mange slægtsfor
skere der er i Danmark. Men der er 
mange. Det ser man på landsarkivet i 
Viborg, og når man besøger de mange 
mindre lokalarkiver rundt om i lan
det.

Når man sidder der, begravet i de 
gamle bøger, kan man ikke lade være 
med at tænke på, ”hvor mange men
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Hovedindgangssiden til Buch netværkets hjemmeside:
www.skivdal.dk/buch-net

nesker der har arbejdet med præcis 
de samme familier eller mennesker, 
som man selv gør lige nu?”. Sikkert 
en del. Tænk på alle de Hansen’er, 
Nielsen’er, Christensen’er osv., der er 
i familie med hinanden. Hvorfor ikke 
drage nytte af hinandens arbejde ?

Jeg var så heldig, at jeg fandt en 
gruppe mennesker, der arbejder sam
men omkring navnet Buch på denne 
måde. Og gruppens samlingspunkt er 
en hjemmeside på internettet. Al del
tagelse i gruppen er frivillig. Vi har 
alle sammen noget, som vi er gode til. 
Nogen har forstand på computere, 
andre kan let læse de gotiske tekster 
fra 1700-tallet osv. Man bidrager med 
dét, man er god til og har lyst til.

Buch er en gammel præsteslægt fra 
Skanderup i Sønderjylland. Navnet 
har gennem årene udviklet og ændret 
sig til Buck, Bukh, Bock, Buk, 
Buxenius og andre lignende stave- 
metoder. For mere end 100 år siden, 
var man jo ikke så præcis mht. de rette 
stavemetoder i kirkebøger og folke
tællinger.

Det fungerer således
Der er startet et Buch-puslespil. Hver

gang en person har tilføjelser eller ret
telser til Buch-puslespillet, skriver 
man til sidens ejer.

For øjeblikket er der indskrevet 
over 2.100 personer i puslespillet. Den 
ældste person, som vi har fundet, er 
fra år ca. 1300. En lille, sjov detalje 
fra Grenaa er, at der blandt de mange 
Buch’er findes et par lokale kendinge. 
Bl.a. Jacob Buch Jørgensen Steen- 
strup var ansat som hjælper i Grenaa 
Kirke i 1760’erne, og præsten Jacob 
Johnsen Buch var ansat i Aalsø Kirke 
i årene 1696 - 1736.

For ikke at skrive noget forkert ind 
i puslespillet er det MEGET vigtigt 
at anføre ens kilde som bevis. Derved 
undgås en masse komplikationer og 
spildt arbejde.

Månedligt nyhedsbrev
Hver måned udsendes et nyhedsbrev, 
der indeholder efterlysninger, spæn
dende nyheder, diskussionsemner og 
meget mere. Alt sammen meget spæn
dende og lærerigt.

For tiden tilsendes nyhedsbrevet til 
knap 100 personer fra Danmark, 
Norge, Island, USA, Australien og 
andre lande.

http://www.skivdal.dk/buch-net


På den måde foregår der en tovejs
kommunikation, hvor vi får fat på 
danske udvandrerfamilier samtidigt 
med, at vi hjælper dem med at finde 
deres danske aner.

www.skivdal.dk/buch-net
Er du blevet inspireret til at starte 
noget lignende, eller vil du se mere, 
så gå ind på vor hjemmeside 
www.skivdal.dk/buch-net 

Jakob Buch 
Hestehaven 54 
8500 Grenaa
helsamgrenaa@post.tele.dk

Historien bag Buch netværket

DIS-Danmark voksede i 2001 til 2.800 medlemmer
Sådan fordeler medlemsskaren sig procentvis Fordelingen i udlandet er således:

Øvrige skandinaviske lande: 53 medlemmer 
Europa (- Skandinavien): 20 medlemmer
Uden for Europa: 10 medlemmer

De udenlandske findes i følgende lande:
BE 5 FØ 7
NL 1 NO 21
SE 23 USA 6
GR 1 GB 1
CA 3 DE 7
FR 1 SV 1
MY 1 PT 1
ES 3 IS 1

Har du en email adresse ?
DIS udsender med jævne mellemrum et nyhedsbrev til alle de DIS-medlemmer, 
som vi har en email-adresse til. Via nyhedsbrevene giver vi informationer og med
delelser, som på udmærket vis supplerer Slægt & Data.
Det koster ikke noget at blive optaget på vores email-liste. Har du en email-adresse, 
vi ikke kender til, så mail til vores webmaster, så får du fremover nyhedsbrevene.

Mail til: admin@dis-danmark.dk
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125 samlet til
slægtsstævne i Sdr. Vilstrup

Af Gudrun Mandau

Da der i sidste nummer af bladet Slægt 
& Data bliver spurgt: Hvem holder 
slægtsfest, slægtstræf eller indvand
rerjubilæum, så vil jeg fortælle:
Det gjorde vi her i Sdr. Vilstrup den 
15.9.2001.

Indvandrede fra Ukraine i 1911
Jeg kan læse i opholdsattester og lig
nende på arkivet i Aabenraa, at min 
mands slægt er kommet her til Søn
derjylland i 1911. Så det var jo netop 
90 år siden i år 2001.

De ældre, nu afdøde, fortalte jo ikke 
så meget andet end, at 
de var kommet fra 
Ukraine. De sled og ar
bejdede meget hårdt på 
gårdene, hvor man 
havde et hus til rådig
hed for sig og sin fa
milie med mange børn. 
De fik ikke så mange 
rede penge men en 
slagtegris, kartofler, 
mælk og lign. efter af
tale.

19 fra Tyskland
Da Bente Majeske fra 
Gentofte - vi forskede 
sammen i forvejen - 
spurgte, om vi skulle

prøve at holde en slægtsfest, så star
tede vi for alvor og sendte breve ud 
ved juletid i 2000 til dem vi kendte og 
kunne finde adresser på.

Vi spurgte, hvem de muligvis 
kendte. Vi efterlyste i Radio Syd - og 
hvor vi ellers mente, at der var mulig
heder bl.a. også i Tyskland.

Der kom 19 personer fra Tyskland.

Om 5 år ser vi slægt fra USA
Nogle synes da godt, vi kunne holde 
slægststævne igen om 1 år, men vi 
sagde altså 5 år. Da ville der så også 
komme slægtninge fra USA.

Vi startede kl. 10 og sluttede kl. 16 
men det var snart for lidt tid. Vi havde 
både danske og tyske flag og sange.

Orla J. Madsen holdt et lille fore
drag - fra Haderslev - og vi havde også 
en udstilling af billeder, attester og 
lign. Der var fordelt blå, gule og 
grønne navneskilte og servietter for 
hver af de 3 slægtsgrene.

Bente Majeske er barnebarn af Fre
derik Majeske (Majewski) gift med
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I sidste nummer af 
Slægt & Data omtaltes 
et slægtsstævne i 
Silkeborg.
Se S&D nr. 4 /  2001 
side 12- 13.

Også til dette nummer 
er der indsendt en 
meget spændende 
omtale af et 
slægtsstævne.

V i hører gerne om flere.

Redaktionen

Bertha Gellert. Frederik Majeske var 
fætter til Karl Majeske gift med Pau
line Loch. Karls søster Amalie Maje
ske gift med Henrich Eduard Mandau.

Min mand Erich Emil Mandau er 
barnebarn af Amalie og Henrich Man- 
dau.

Vi kan se i kirkebøgerne, at de også 
har stået faddere til hinandens børn, 
endda holdt barnedåb sammen, når de
res børn var født næsten samme tid. 
Så de må jo også have holdt sammen.

Vi er ca. 200 personer i dag
Vi ved, at der i dag må være ca. 200 
personer, men ikke alle er interesse
rede. Sådan er det jo, måske flere af 
de unge vil blive det senere, men vi 
var nu meget godt tilfreds med at 
kunne samle 125 personer.

Amalie og Henrich Mandau holdt 
deres guldbryllupsdag d. 17.11.1954. 
Vi har et kopi af deres bryllupsattest, 
hvorpå der står kreis W ollin, 
Emillynsk 17.11.1904, men ingen har 
set et bryllupsbillede, så det findes nok 
ikke.

Et hus er også brændt for dem, da 
en primus eksploderede, og måske er 
billeder gået tabt herved.

Gudrun Mandau 
Sdr. Vilstrup Bygade 27 

6100 Haderslev 
Tlf. 74 58 24 1 8

Ny bog om slægtsforskning 
for de 9-12-årige

Charlotte S. H. Jensen: Mig & MINE (2001)

Der er nok tale om en grundbog i 
slægtsforskning, dog ikke svarende 
til Hans H. Worsøes bøger.

Her er det aldersgruppen fra 9
12 år, der får en vejledning i, hvor
dan de kan komme i gang med at 
undersøge slægtens historie.

Bogen er udgivet af Samfundet 
for dansk genealogi og Personalhi
storie og koster 100 kr.

Bestilling kan enten sendes til: 
Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie
c/o Kasserer Birgit Flemming Lar
sen
Klostermarken 13 
9000 Aalborg
Eller ske via Samfundets hjemme
side: www.genealogi.dk

Bogen anmeldes i et a f  de kommende numre a f  Slægt & Data

Ny grundbog i slægtsforskning
Hans H. Worsøe: Håndbog i slægtshistorie. 4. udgave 2001

Politikens forlag har nu udsendt 4. udgave af Worsøes klassiske grund
bog i faget.

Anmeldes i et senere nummer a f  Slægt & Data.
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Slægt & Data 
nu på cd

Vi har nu fremstillet en 
cd med alle numre af 
Slægt & Data samlet.

Siden 1995 er bladet blev lay
outet i PageMaker, og fra denne 
årgang og frem til nu kan de 
gamle numre af bladet gennem- 
ses som såkaldte acrobat pdf- 
filer.

Programmet Acrobat Reader er 
allerede installeret på de fleste 
Windows maskiner, men i tilfælde 
af at det skulle mangle, har vi 
lagt det med på cd-rom'en til fri 
installering herfra.

Fra de ældste numre af Slægt & 
Data (fra før 1995) har vi gemt 
mange af artiklerne som tekst
filer, og disse gamle indlæg/ar- 
tikler er også med på cd-rom'en.

Denne cd-udgivelse erstatter det 
tidligere produkt DIS-Blad, som vi 
i mange år har solgt på diskette.

Prisen er uændret: 
50 kr.

DIS-Bladene på cd-rom kan fås 
ved henvendelse til DIS-Dan- 
marks ekspedition:

Arne Julin
Hovedgaden 75 

4050 Skibby 
Tlf. 47 52 80 48 

ccc28775@vip.cybercity.dk

Nyt fra GEDCOMP
GEDCOMP er en nu 53 måneder 
gammel søgefacilitet for slægts
forskere, der forsker i danske (herun
der skånske) personer.

Du får gratis udført en 
GEDCOMP-søgning efter de perso
ner du forsker i ved at E-mail’e en 
GEDCOM -fil med dine slæ gts
historiske oplysninger til GEDCOMP.

Samlet antal personer i GED
COMP pr. 4/2-2002: 1.803.000 

Alle indsendte filer med oplysnin
ger om mindst 639 personer har givet 
indsenderen mindst een meddelelse om 
personsammenfald med en fil indsendt 
af en anden slægtsforsker.

Observeret gevinsthyppighed ved 
indsendelse af GEDCOM-fil med op
lysninger om X antal personer, hvor 
X højst er 638:

X Gevinst
Mindst Højst %
429 638 96
252 428 95
156 251 83
87 155 69

1 86 51

Tallene i tabellen er fremkommet 
på følgende måde: De indtil nu ind
sendte filer til GEDCOMP med op
lysninger om højst 638 personer er 
inddelt efter antal personer i 5 lige 
store grupper.

%-satsen i hver gruppe er andelen 
af filer i denne gruppe, hvor indsen
deren har fået mindst een meddelelse 
om personsammenfald med en fil ind
sendt af en anden slægtsforsker.

Du kan få mere at vide om 
GEDCOMP på:

http://www.lklundin.dk/gedcomp/

Med venlig hilsen,
Lars Kr. Lundin
gedcomp@lklundin.dk

I sidste nummer af Slægt & Data bragte vi en omtale af tids
skriftet Fortid og Nutid. Tidsskriftet er for ganske kort tid si
den kommet på nettet på følgende adresse: 
www. fortidognutid. dk.

Den er bestemt et besøg værd!
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SLEKT OG DATA 3/2001
Fra redaktørens indlæg skal lige klip
pes: „Burde ikke hovedhensikten med 
et slektstreff være å få den opvoksende 
generasjonen til å bli bedre kjent med 
hverandre, til å interessere sig for 
slekta og kanskje drive vår hobby vi
dere ?“. Kan det siges meget bedre?.

Lars Løberg gennemgår arbejdet 
med skifter.

Alf Christophersen efterlyser ind
læg fra medlemmerne på samme måde 
som vor egen redaktion.

Medlemmerne i Norge har fået et 
tilbud på trykning af slægtsbøger

Vi modtager følgende 
blade:
* Gens Humana, Holland

* Computers in Genealogy England

* Dis-Play Øst-Sverige

* Slægtshistorisk Forum, Sverige

* Diskologen, Sverige

* Sukutieto, Finland

* Slekt og Data, Norge

f.eks. 150 sider i 50 eksemplarer til 
en pris af 2700 Nkr. Hertil kommer 
så indbinding. Derudover handler 
DIS-Norge med forskellige størrelser 
af slægtstavler.

Jan Eri fortæller om sikkerheds
kopiering. Hvor mange af os forsøm
mer ikke dette område.

Ligeledes beretter han om den Nor
ske slægtsforskerbase, et nyt hjælpe
middel fra DIS-Norge.

Prøv: www.disnorge.no/sfbasen.
Sturla Ellingvåg skriver om mødet 

med den store database, som er skabt 
på Island. Den rummer omkring 1,5 
mill personer, hvoraf 750.000 er i 
slægt med hinanden.

I dette nummer fortsætter Per Rei
dar Christiansen temaet om slægts
forskning på Internettet og omtaler 
bl.a. „Digitalpensionatet“ 
http://digitalarkivet.uib.no/

I samme artikel henviser han til 
flere lokale hjemmesider.

Forskellige steder i bladet omtales 
sigiller, der jo kan opfattes som en

Bent Pilgaard
Stjærten 21 
8800 Viborg 

Tlf. 86 67 55 12 
b.pilgaard@vip.cybercity.dk

særlig gren af slægtsforskningen. På 
Rigsarkivet opbevares mange norske 
breve med segl.

Over mange sider gennemgås gam
le norske slægter.

En artikel fortæller endnu en gang 
med eksempel, nødvendigheden af 
kontrollen af kilder, med mulighed for 
at undgå fejl.

GENEALOGEN 1/2001

Læse
kredsen

Ny nyhedsgruppe: dk.videnskab.historie.genealogi
Der findes over 200 danske 
nyhedsgrupper om vidt forskel
lige emner på USENET. I

I løbet af januar/februar 2002 er den 
gamle danske diskussionsgruppe for 
slægtsforskere: dk.historie.genealogi 
blevet nedlagt.

En ny gruppe med samme emne 
(slægtsforskning) er blevet oprettet og 
har fået navnet:
dk.videnskab.historie.genealogi

2 nye grupper
I samme forbindelse er oprettet to nye 
grupper, nemlig:

dk.videnskab.historie.lokalhistorie

dk.binaer.historie

Sidstnævnte er en særlig gruppe, hvor 
meddelelser med vedhæftede filer kan 
lægges.

Annonce

SRoviiiêlt e te g tê im ta & n ê e
www.alternativ-forum.dk/genealogi
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Kursus i kildeindtastning
Næste kursus holdes tirsdag den 16. 
april 2002 hos DDA i Odense.

På kurset gennemgås kildeindtastnings
programmet (WinKip). Der bliver lejlighed 
til at arbejde med selvvalgte kilder og til i 
fællesskab at diskutere de problemer, der er 
med læsningen og fortolkningen af de origi
nale kilder.
Kurset varer fra kl. 10 til ca. 18.
Pris: 175 kr. incl. frokost og materialer.
For yderligere oplysning og evt. tilmelding 
kontakt DDA tlf. 66 11 30 10.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 9. 
april 2002 kl. 12.00
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Tusindvis af Navne
Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1996, 
121 årgange, 30.000 sider, Tusindvis af navne

I 1998 udgav Samfundet for dansk 
genealogi og Personalhistorie det før
ste personregister i eet bind for Per
sonalhistorisk Tidsskrift 1966-1996.

I december 2001 blev det fulgt op 
af endnu en udgivelse fra Samfundet.

Med det første bind fra 1998 og de 
nu 3 bind er her et samlet alfabetisk 
pesonregister til Personalhistorisk 
Tidsskrift 1880-1996.

PC udgave på cd
Sammen med den trykte udgave føl
ger nu en PC-udgave på cd-rom. 
Denne cd følger gratis med de 3 bind 
og findes bag i tredje bind.

Der er i PC udgaven indeholdt tre 
selvstændige registre:
1) Et sorteret på efternavn
2) Et sorteret på fornavn
3) Et på stillingsbetegnelser/kom- 

mentarer.

Alle tre registre findes leveret dels 
i et Windows søgeprogram, dels i 
Adobe Acrobat formatet, som kan 
læses fra Windows, Mac, Linux og 
OS/2.

Omtalt og hvor
Med bogen i hånden kan man nu kon
statere om en bestemt person eller 
slægt har været omtalt i de mange år
gange af Personalhistorisk Tidsskrift 
fra 1880-1996.

I registret kan man kontrollere og 
finde henvisning til, hvor i de mange 
årgange, personen eller slægten er 
nævnt.

Pris og informationer
Medlemspriserne gælder for medlem
mer af Samfundet for dansk genea
logi og Personalhistorie.

Flere oplysninger og information 
om Samfundets andre udgivelser kan 
findes på Samfundets hjemmeside: 
www.genealogi.dk

Priserne er:
Personregister 1880-1965 inkl. PC udgave 1880-2000:
Pris: 900 kr. Samfundets medlemspris: 600 kr.

Personregister 1966-1996:
Pris: 300 kr. Samfundets medlemspris: 200 kr.

Samlet pris:1.100 kr. Samfundets medlemspris: 700 kr.

Nyt legat for 
slægtsforskning

I år 2000 er der oprettet et nyt 
legat for slesvigsk slægtsforsk
ning:
Anders Hansen Schmidts Legat 
til fremme af slægtshistorisk 
forskning i det tidligere Hertug
dømme Slesvig.

Legatet er stiftet af den flittige 
genealog, overlæge Anders Han
sen Schmidt (1913-1999) fra 
Aabenraa. Legatkapitalen er på 
1.000.000 kr., og der uddeles 
legatportioner af de årlige rente
indtægter.

Formålet med legatet er at frem
me slægtshistorisk forskning in
den for det tidligere hertugdøm
me Slesvig, fortrinsvis i tiden for
ud for år 1800, samt fremme ud
givelse af kilder til slægts- og per
sonalhistorie inden for samme 
område. Legatbestyrelsen vil 
prioritere udarbejdelsen og udgi
velsen af opslagsværker og kilde
publikationer og lignende hjælpe
midler, som kommer brede kred
se af slægtshistorikere på begge 
sider af grænsen til gode.

Ansøgninger om tilskud skal inde
holde en kortfattet projektbeskri
velse med angivelse af formål, 
område, tidsperiode, kilder og 
ansøgerens data samt projektets 
forventede afslutningstidspunkt. 
Endvidere vedlægges et budget.

Afgørelse om udbetaling træffes 
af legatets bestyrelse, som be
står af fhv. landsarkivar Hans H. 
Worsøe, Aabenraa (formand), 
stadsarkivar Dr. Broder Schwen- 
sen, Flensborg samt landsarki
var, ph.d. Hans Schultz Hansen, 
Aabenraa. Bestyrelsens afgørel
se vil blive meddelt ansøgerne 
skriftligt. Nærmere oplysninger 
samt kopi af fundatsen kan ind
hentes hos legatets bestyrelses
medlemmer.

Ansøgninger om tilskud bedes 
senest indsendt 1.april 2002 til:

Anders Hansen Schmidts Legat 
Landsarkivet for Sønderjylland 
Haderslevvej 45 
6200 Aabenraa
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DIS-Danmarks generalforsamling 2002
Lørdag d. 6. april 2002 kl. 13.00
Kulturværket, Blegbanken 2, 7100 Vejle
Kulturværket er en tidligere politistation beliggende ca. 7-8 minutters gang fra Vejle station.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabet for 2001

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af budget 2003, herunder fastsættelse af kontingent for 2003

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

Ole Degn, Viborg (kan genvælges)
Ruben Højmark Jensen, Sorø (kan genvælges)
Svend-Erik Christiansen, Brabrand (modtager ikke genvalg)
Valg af suppleanter:
Ole H. Jensen, Nordborg (kan genvælges)
Georg Agerby, Brøndby (kan genvælges)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jan Gisselsson, Lystrup (kan genvælges)
Jørgen Rasmussen, Svendborg (modtager ikke genvalg)
Mads Andersen, Århus (suppl.) (kan genvælges)

8. Eventuelt

Foredrag

Efter generalforsamlingen er der foredrag kl. 15.00 -  ca. 16.00

Arkivar ved Landsarkivet i Aabenraa Leo E. Vinther Petersen vil fortælle om:
”Det specielle ved det sønderjyske landsarkiv kontra det kongerigske”
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