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Sorø
Lørdag den 23. februar 2002. Kl. 12.00 - 17.00
Sorø Borgerskole, Alleen 8, 4180 Sorø, datalokalet.

Internet og slægtsforskning
Hvordan kommer jeg i gang? (Altså ikke for den rutinerede, men for den lidt øvede). 
Tilmelding er nødvendig, da der kun er et begrænset antal pladser.

^T ilm elding til: Ruben Højmark, tlf. 57 83 28 94 eller mail: rubenhj@get2net.dk

Holte
Søndag den 24. februar 2002. Kl. 09.00 - 14.30
DROP IN CAFE@, Øverødvej 76, 2840 Holte.

BK 6 ved Chris Gade Oxholm
Vi henter programmet fra internet, installerer, sætter dansk sprogfil, indsætter rettelser. Så 
opretter vi en database og begynder indtastning af data. Vi forsøger at komme ud i alle krogene 
af programmet. Medbring en tom diskette og egne data til at arbejde med.
Tilmelding er nødvendig, vi har kun 18 pladser til rådighed. Deltagelse er gratis.
Medbring madpakke til egen forplejning. Der er kaffe/te til rådighed, øl og vand kan købes. 

^Tilm elding til: Werner Wittekind, tlf. 45 41 43 15 eller mail: werner.wittekind@post2.tele.dk ̂

Holbæk
Lørdag den 2. marts 2002. Kl. 12.00 - 17.00
Mødested: Slotsmarkskolen, Absalonsvej 25, 4300 Holbæk (tæt på Holbæk station).

Lægdsruller
Arrangeret i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Vestsjælland og DIS-Danmark. 
Program:
12.00 Velkomst
12.15 Foredrag om lægdsruller ved fuldmægtig Erik Kann, Statens Øjenklinik.
14.00 Kaffepause
14.15 Internetcafeen åbner
17.00 Afslutning
Tilmelding nødvendig, da der kun er et begrænset antal pladser.
Tilmelding til: Ruben Højmark, tlf. 57 83 28 94 eller mail: rubenhj@get2net.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

DIS’ generalforsamling den 6. april 2002 i Vejle
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Slægtsforskning og 
Internettet

1.del

Meningerne om Internettet i 
almindelighed og dets mulige 
nytte for slægtsforskere i sær
deleshed er delte.
Der er de, der vil karakterisere 
Internettet som et informati
ons-eldorado, medens andre 
finder det langt mere rimeligt 
at tale om et informations-in
ferno.

Den første gruppe er nok den, man 
oftest hører og efter min mening også 
den gruppe, der i længst tid og mest 
markant har givet sig tilkende om det
te emne.

Det er alle de slægtsforskere, der 
har været heldige med at finde brug
bare informationer. De er oftest nær
mest ved at flyde over af begejstring 
og sparer ingen anledning til at for
tælle om fund af nye KÆMPE
MÆSSIGE databaser, som villigt gi
ver alt fra sig, blot ved ’’klik på en 
knap”.

Den anden gruppe er med tiden ble
vet mere synlig. Det er alle de slægts
forskere, der enten slet ikke eller kun 
i stærkt begrænset omfang har kunne 
bruge Internettet til noget som helst. 
Denne gruppe oplever ofte nettet som 
et paradoks: Alle taler om det, alle 
beretter om fantastiske fund - men 
”jeg” synes bare ikke rigtig, jeg kunne 
finde noget! Uoverskuelighed, rod, 
vanskeligt at finde rundt i - er udtryk, 
der ofte anvendes af denne gruppe af 
Internet-brugere.

Ret beset tror jeg, at begge grup
per har delvis ret: Der er ganske me
gen grund til at begejstres over Inter
nettet, men på den anden side er der 
så sandelig også basis for en god gang 
skepsis.

Det afgørende er ikke at prøve at 
få rede på, hvem der har mest ret. Det 
giver ingen mening.

DIS-Danmark - december 2001

Derimod er det efter min mening 
afgørende at erkende, at Internettet er 
kommet for at blive! Indrømmet: Det 
er en helt banal betragtning.

Men den bør i hvert fald få alle 
slægtsforskere til at erkende behovet 
for at forholde sig systematisk og 
metodisk til slægtsforskernes brug af 
Internettet: Hvad kan man forvente, 
hvad skal man gøre, er det anderle
des end ’’almindelig” slægtsforskning 
osv., osv.?

Hensigten med disse sider
Hensigten med de følgende sider er 
lige præcist at forsøge at opstille en 
art systematisk metode for anvendel
sen af Internettets informationer til 
slægtsforskning.

Der vil alene blive stillet skarpt på 
WWW og således ikke på nyheds
grupper eller andre tjenester på Inter
nettet.

Jeg er meget bevidst om, at jeg i 
vidt omfang betræder næsten jomfrue
lig jord. I hvert fald set med danske

øjne. Den navnkundige amerikaner
inde Cyndi Howells (hende med Cyn- 
dis liste) har publiceret en bog på ame
rikansk med den charmerende titel: 
”Netting Your Ancestors”.

Trods ihærdige forsøg er det aldrig 
lykkedes mig at skaffe bogen. Men jeg 
tror, at hun i stor (på amerikansk sik
kert KÆMPE) målestok har gjort det, 
lille jeg forsøger på de efterfølgende 
sider.

Jeg forventer bestemt ikke, at jeg 
på de kommende sider formår at sige 
alt det, der er at sige om dette emne. 
Men jeg har i hvert fald haft lejlighed 
til at samle min tanker om det, jeg vil 
kalde første runde.

Kom på banen med indlæg
Jeg håber, at I andre vil blive inspire
ret af det, jeg her lægger frem. Og helst 
inspireret så meget, at I melder jer på 
banen med indlæg i de efterfølgende 
numre af vores blad.

En ting er i hvert fald sikkert: Der 
er nok at tage fa t på!

Cyndi Howells hjemmeside



Hvorfor bruge en metode?
Der er givet vis mange, der vil hævde, 
at metode og systematik er i modstrid 
med Internettets natur: Det er netop 
de frie kræfters spil, der skal have 
plads her. Jeg er på ingen måde uenig 
i den grundliggende tankegang.

Når jeg alligevel vil bruge tryksider 
og ikke mindst læsernes opmærksom
hed på metodiske overvejelser, skyl
des det en kombination af flere for
skellige forhold:

Den første begrundelse nærmer sig 
nok endnu engang det banale: Inter
nettet har nu været aktivt så længe, at 
det på afgørende vis har markeret sig 
som fuldt levedygtigt. Internettet er 
ganske enkelt en faktor, vi må indreg
ne som en uundværlig del af vores 
slægtsforskning. Vi kan ikke bare me
re eller mindre tilfældigt og måske kri
tikløst bruge løs af nettets informa
tioner. Vi må forholde os konstruktivt 
til denne størrelse.

For det andet forekommer metodi
ske overvejelser væsentlige, når man 
ser på den måde, Internettet er ’’kom
met til slægtsforskerne på”. Internet
tet er basalt set en teknisk konstruk
tion, der ikke er kommet til verden som 
følge af behov hos slægtsforskerne. 
Internettet er en indretning, der givet 
vis giver slægtsforskere en række for
skellige nye muligheder. Men dets ind
retning og funktionsmåde er på ingen 
måde kreeret med slægtsforskning for 
øje.

I virkeligheden er det helt parallelt 
til det af alle slægtsforskere kendte 
krav om kendskab til administrativ 
sammenhæng. Arkivalierne på arki
verne er basalt set ordnet efter en ad
ministrativ sammenhæng, der ikke er 
kreeret til brug for slægtsforskere. Når 
vi skal søge efter arkivalier om fattig
væsenet på landet mellem 1803 og

1841 i præsternes arkiver, er det selv
følgelig ikke udtryk for en tilfældig
hed. Det skyldes ganske enkelt, at 
præsten som født formand for fattig
kommissionen har haft ansvaret for 
administrationen af dette område.

Det er ordninger og indretninger, vi 
som slægtsforskere må lære at indrette 
os efter. Det er os, der ’’har valgt” at 
bruge administrative arkivalier til no
get, de slet og ret ikke var tænkt til at 
blive brugt til. På samme måde med 
Internettet. Dets indretning og fUnkti
onsmåde er ikke skabt efter slægts
forskernes hoved. Vi må via systema
tik og metode blive gode til at udnytte 
Internettets kæmpemæssige mængde 
af information.

For det tredje føler jeg mig overbe
vist om, at det kun er muligt at ”kom- 
me ind på livet’ af Internettet ved at 
vælge en mere metodisk tilgang. Ti
den er for længst forbi, hvor vi ”bare” 
skal slippe jublen løs over det ene fan
tastiske netsted efter det andet. Vi skal 
forholde os konstruktivt til Internet
tet. Tage fat i denne enorme videns
ressource på en - undskyld udtrykket 
- ’’seriøs” måde og gøre den til en del 
af vores redskab til slægtsforskning. 
Men en sådan tilgang fordrer til gen
gæld, at vi ser på tingene med de me
todiske briller.

Hvad er en metode?
Ordbog over det danske Sprog bd. 13 
(1932) spalte 1418 definerer metode 
således: ’’maade, brug; nu især om 
planmæssig ordnet (paa regler, prin
cipper, erfaringer ogln. grundet) 
fremgangsmaade (ved udførelsen a f  
et vist arbejde, en bestemt handling, 
virksom hed i et bestemt øjemed  
olgn.) “.

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1 

2830 Virum 
Tlf. 45 85 18 02 

dek@mobilixnet.dk

De afgørende ord i den her gengivne 
definition er efter min mening ”plan- 
mæssig ordnet fremgangsmåde”. En 
metode vil altid været karakteriseret 
af at være systematisk og af at for
løbe i en eller anden tidsfølge.

Netop det med tidsfølgen er formo
dentlig det mest problematiske set med 
slægtsforskerøjne. Det er meget van
skeligt at lægge en slægtsundersøgelse 
i alt for faste rammer. Det drejer sig 
jo om (levende) mennesker, og deres 
livsskæbne lader sig ikke bare altid 
putte i bestemte båse og rammer.

De følgende betragtninger skal ses 
i lyset af dette synspunkt. Brug det af 
det, man finder anvendeligt, og lad 
andre af punkterne hvile. Og lad for 
guds skyld være med at følge punk
terne slavisk fra A-Z.

Måske er det mest hensigtsmæs
sige, at man opfatter de skitserede 
punkter som en huskeliste. Sådan en 
er altid god at have, specielt når det 
drejer sig om ting, man endnu ikke er 
så trænet i at arbejde med.

Jeg har i det omfang, det var mu
ligt, forsøgt at gribe tingene an på en 
måde og i en rækkefølge, jeg tror, de 
fleste slægtsforskere kan nikke gen
kendende til. Det skulle forhåbentlig 
alt i alt gøre mine betragtninger mere 
”spiselige”.

Og så en allersidste ting. Jeg går 
helt bevidst uden om alt edb-teknik i 
det følgende. Dels har jeg ikke megen 
forstand på de dele, dels vil jeg kon
centrere indsatsen om de ting, der er 
brug for i det praktiske slægtsarbejde.

(Artiklen fortsætter næste side)
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Slægtsforskning og
Internettet

fortsat

Nogle begreber
På de følgende sider anvender jeg en række betegnelser igen og igen:
Internettet anvendes som en bred fælles betegnelse for det globale elek
troniske net.
WWW anvendes som betegnelse på én a f Internettets tjenester.
URL Uniform Ressource Locator, betegner en adresse på WWW. 
Ressource anvendes bredt om en kilde til information på WWW. 
Hjemmeside anvendes både om den første side og underliggende sider 
på en ressource.

Det helt basale
En af de allerførste ting en slægtsfor
sker må gøre, er at sætte sig (grun
digt) ind i den arbejdsplads, han eller 
hun befinder sig på. Med arbejdsplads 
tænker jeg indlysende nok på f.eks. 
arkiv, bibliotek osv.

I internetsammenhæng er arbejds
pladsen det program, der sætter com
puteren i stand til at modtage infor
mationer fra Internettet. Med andre 
ord den såkaldte browser. Der er to 
væsentlige browsere i denne verden. 
Microsoft Internet Explorer og Net
scape.

Det er væsentligt at huske på, at 
browseren er et program på fUldstæn
dig lige fod med alle andre program
mer. Jeg tror, der er mange, der er så 
vant til, at deres browser-program åb
ner direkte i en eller anden søgema
skine, at de opfatter søgemaskinen og 
browseren som en og samme ting.

Jeg vil opfordre alle til at åbne de
res browser og i den linie, hvor man 
normalt skriver en Internetadresse 
skriver: About:blank

Gør man det, vil man i eksempel
vis Microsoft Internet Explorer se 
vedstående skærmbillede [her gen
nemgået efter Explorer version 5.50] 

Jeg skal ikke foretage en fuldstæn
dig gennemgang af alle dele af pro
grammet, men alene fokusere på en
kelte dele, der vil være særlig anven
delige i forbindelse med brugen af In
ternettet.

4 vigtige ting under <Filer>
Under <Filer> er der fire ting, der ef
ter min mening er vigtige.

I. Gem hvor man får mulighed for 
at gemme websiden i forskellige for

mater. En særdeles nyttig ting i for
bindelse med kildehenvisninger (jfT. 
artiklen i næste nummer).

2. Udskriv der vist ikke behøver 
nærmere præsentation.

3. Send der bl.a. giver mulighed for 
at sende hyperlink via email eller over
føre en genvej til det sted, man befin
der sig på til skrivebordet. Forsendel
sen af hyperlinket er nyttig, hvis man 
ønsker at gøre en eller anden bekendt 
med et ’’godt sted på nettet”. Linket 
overføres direkte til emailen og er 
umiddelbart aktivt for den, der mod
tager emailen. Tænk en masse fejl
skrivninger man bliver sparet for! En 
genvej på skrivebordet kan altid være 
nyttig, hvis der er en eller anden hjem
meside, man i kortere eller længere tid 
benytter meget.

4. Importer og eksporter giver mu
lighed for at importere og eksportere 
bl.a. samlinger af foretrukne til en 
anden computer.

2 vigtige ting under <Rediger>
Under <Rediger> er der to ting, der 
efter min mening er vigtige.

1. Marker alt giver mulighed for 
at markere hele indholdet af en 
hjemmeside med henblik på udskrift 
eller placering i klippebordet.

2. Søg (på denne side) giver mu
lighed for at søge efter ord eller ud
tryk på en ressource. En rigtig god 
mulighed, hvis eksempelvis man har 
fundet frem til en indtastet tingbog og 
gerne vil spare sig selv besværet med

Skærmbillede fra  Microsoft Internet Explorer efter indtastning a f teksten 
about:blank
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at gennemlæse hele teksten for at finde 
ud af, om ens egen "Karen Niels- 
datter” nu tilfældigvis skulle være 
omtalt!

2 vigtige ting under <Vis>
Under <Vis> er der to ting, der efter 
min mening er vigtige.

1. Explorer-panel og herunder 
Oversigt der giver mulighed for at 
fuldstændig liste over de adresser, man 
har besøgt. Via opsætningen kan man 
vælge forskellige sletningsfrister for 
denne oversigt. Oversigten er nyttig, 
når man skal "huske”, hvor man var 
henne "lige før”. Denne facilitet kan 
spare slægtsforskeren for at opnotere 
alle de adresser, man eksempelvis 
"forgæves” besøger. Det svarer i vir
keligheden lidt til den situation, hvor 
man forgæves leder gennem flere 
sognes kirkebøger for at finde en ane.

Den omhyggelige slægtsforsker 
skriver naturligvis nøjagtige notater 
om alle forgæves eftersøgninger. Det 
kan hurtigt blive til mange notater ef
ter 2 timers surfing!

2. Tekststørrelse hvor man har mu
lighed for at gøre teksten på skærmen 
større henholdsvis mindre. En rigtig 
god praktisk lille foranstaltning!

Vigtigt under <Foretrukne>
Under <Foretrukne> er der mulighed 
for lagring af genveje til relevante res
sourcer på WWW.

Helt svarende til mulighederne i sti
finderen kan lagringen systematiseres 
i mapper og undermapper. Det er også 
under foretrukne man har mulighed 
for at gøre en hjemmeside tilgængelig 
”offline”. Det betyder, at man gem
mer en udgave af den pågældende 
hjemmeside på computeren, vel at 
mærke som aktiv hjemmeside med 
funktionsdygtige links. Der er bare 
den lille forskel, at en hjemmeside, der 
er tilgængeliggjort offline, kan stude
res uden tændt modem. Det er en væl
dig god måde at sætte sig lidt mere

grundigt ind i en hjemmesides funk
tioner, uden at det koster opkoblings
tid.

Jeg har som anført ikke ment at ville 
give en egentlig instruktion i brugen 
af Microsoft Internet Explorer, men 
alene berørt enkelte efter min mening 
vigtige og nyttige funktionaliteter i 
dette program. Jeg kan kun opfordre 
til at gå på opdagelse i browseren. Der 
er mange rigtig spændende ting.

Den barske virkelighed
Jeg nævnte ovenfor, at der er mange 
slægtsforskere, der oplever brugen af 
Internettet som et paradoks: De hører 
på den ene side om en masse begej
strede slægtsforskere, der har fået rig
tig, rigtig meget for deres samtale
afgift til ORANGE. Og på den anden 
side synes de aldrig selv, at de kan 
finde noget!

Der kan naturligvis være mange 
forskellige årsager hertil. Men gene
relt forventer slægtsforskere nok mere 
af Internettet, end dette rent faktisk er 
i stand til at honorere.

Færre informationer
Hvad enten man vil det eller ej, udgør 
Internettet endnu ikke én af flere lige
værdige valgmuligheder, når man skal 
slægtsforske.

Vi kan godt vælge at sige: Denne 
eller hin oplysning vælger jeg at lede 
efter på nettet frem for på arkivet. Men 
man skal bare gøre sig fuldstændig 
klart, at man dermed leder i en væ
sentlig mindre mængde af informa
tion.

Man kunne passende illustrere dette 
problemkompleks med to firkanter. 
Den ene meget stor og den anden me
get lille. Den store firkant repræsen
terer den mængde af information, der 
er tilgængelig i hele verden om slægts
forskning. Tilsvarende illustrerer den 
lille den mængde af information, der 
er tilgængelig om slægtsforskning på 
Internettet.

Jeg skal nok holde mig fra at spå, men 
der vil sikkert gå rigtig mange år, før 
de to firkanter vil være lige store.

Hvilke informationer/kilder
Endnu et forhold spiller ind. En ting 
er nemlig, at der aktuelt eksisterer den
ne store forskel i mængden af tilgæn
gelig information. Men det hele kom
pliceres ydermere, når man ser lidt 
nærmere på, hvad det er for en infor
mation, der i hovedsagen er tilgænge
lig på nettet.

Slægtsforskerne er selvsagt mest 
interesserede i ’’rigtige” kilder, det vil 
sige enten ”den ægte vare” eller i som 
minimum en i fuldstændig identisk 
form afskrevet kilde. Afskriften bør 
principielt være så korrekt, at det ville 
være forsvarligt at kassere den tilsva
rende originale kilde.

Sagen er bare, at af den i forvejen 
lille mængde af information, der er til
gængelig for slægtsforskere på nettet, 
er det kun en forsvindende, lille bitte 
del, der er ’’rigtige” kilder. Hovedpar
ten af information er det man kunne 
kalde ’’fordøjede” eller sekundære in
formationer. Det er slægtsforskeres 
bearbejdede udgaver i eksempelvis 
anetavler og efterslægtstavler, det er 
hele eller delvise afskrifter med næ
sten flere fortolkninger end ordrette af
skrifter osv.

Det stiller indlysende nok ganske 
anderledes krav til slægtsforskerne at 
arbejde under de betingelser.

(artiklen fortsætter næste side)
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Slægtsforskning og
Internettet

fortsat

Metodiske overvejelser
De krav, der stilles til en ’’traditionel” 
udforskning af slægt, er på afgørende 
måder forskellig fra de krav, der stil
les til udforskning af slægt på WWW.

Forståelse og erkendelse af disse 
forskelles natur er en nødvendig for
udsætning for at kunne arbejde meto
disk på Internettet.

For at forstå alle facetter af krave
nes forskellighed, vil det være hen
sigtsmæssigt at tage udgangspunkt i 
en ganske ’’normal” slægtsforsknings
situation.

Gennemgang af et eksempel
Lad os eksempelvis kigge på en 
slægtsforsker, der arbejder med slægt 
fra Fjenneslev sogn på Sjælland.

I folketællingen 1880 for Fjennes
lev sogn er anført:
Jens Sørensen, gårdmand, 35 år gam
mel født heri sognet 
Maren Nielsdatter, hans hustru, 32 år 
gammel, ligeledes født heri sognet 
etc., etc.

Vores slægtsforsker ønsker ikke 
overraskende at identificere foræl
drene til såvel Jens Sørensen som Ma
ren Nielsdatter. Lad os i dette eksem
pel nøjes med Jens Sørensen.

Til landsarkivet
Den videre vej går naturligvis til 
Landsarkivet for Sjælland, hvor „kir
kebogen for Fjenneslev sogn, fødte 
mandkøn ca. 1845“ gennemsøges.

Lad os ydermere forestille os, at 
slægtsforskeren i første omgang ikke 
finder noget. Heldigvis er der opstil
let et maskinskrevet alfabetisk regi
ster til netop Fjenneslev sogns kirke
bog. Heri ses Jens Sørensen imidler
tid ikke.

En yderligere gennemgang af kir
kebogen, nu fra 1835 til og med 1865 
foretages.

Stadig intet resultat!

Flere notater
Den omhyggelige slægtsforsker opno- 
terer naturligvis straks: ”Negativ gen
nemgang a f Fjenneslev sogns kirke
bog, fødte mandkøn J835-J865”. Til
svarende gøres naturligvis et notat om 
den forgæves gennemgang af det al
fabetiske navneregister.

Må se på - hvad der foregår
Ganske banalt eksempel vil mange 
sikkert mene.

Nu vel - men det afgørende er i vir
keligheden også kun at se på, hvad det 
er, der foregår - sådan rent principielt:

Traditionel slægtsforskning

1 Slægtsforskeren "bevæger sig” direkte fra formuleringen af spørgsmålet 
[hvem er forældre til Jens Sørensen] til kildematerialet.

2 Slægtsforskeren kan lede efter den relevante kilde i en helt velkendt og let 
gennemskuelig administrativ systematik [landets kirkebøger er ordnet ef

ter sogne, kirkebøger eksisterer opdelt i velafgrænsede perioder f.eks. kirke
bog for Fjenneslev sogn 1829-55]

3 Slægtsforskeren kan lede efter den relevante information i en ensartet struk
tureret kilde [kirkebøgerne er efter 1814 som bekendt systematiseret efter 

ganske bestemte, ensartede principper, fødte mandkøn, fødte kvindekøn, kon
firmerede drenge etc., etc.]

4 Slægtsforskeren kan arbejde med en ganske velafgrænset kilde [finder 
han som i dette tilfælde ikke noget, kan dette negative søgeresultat danne 

baggrund for, at eftersøgningen fortsætter i et andet sogns kirkebog. Slægts
forskeren er nemlig sikker på, hvilket geografisk område Fjenneslev sogns 
kirkebog omfatter, og er oven i købet i denne situation, hvor der er tale om en 
kirkebog sikker på, at der ikke findes andre kilder til den ønskede oplysning.] 
Ydermere ved slægtsforskeren, at indholdet af kilden er nøjagtig det samme, 
når han næste gang gennemgår samme kirkebog

5 For slægtsforskeren foreligger kun én udgave af kilden (jeg fraser her for 
et øjeblik den mulige tilgang til hoved - og kontraministerialbøger).

6 For slægtsforskeren er der tydelig forskel på den "originale” kilde -  kirke
bogen og det alfabetiske navneregister, som landsarkivet har udarbejdet 

på grundlag af kirkebogen.

7 Det er muligt at give en entydig ’’langtidsholdbar” kildehenvisning til den 
information, der findes i kildematerialet. Når jeg skriver "langtidsholdbar” 

skyldes det, at der faktisk har været situationer i arkiverne, hvor henvisninger 
til mikrofilmspoler er blev ukurante efter overgang til anvendelse af mikro- 
fiche-kort. Skaden er minimal, eftersom den fundne oplysning i sig selv næ
sten er lige så god som en kildehenvisning.
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Samme undersøgelse på Internettet

1 Slægtsforskerens adgang til informationerne er oftest ikke direkte. Selvfølge
lig kan man bevæge sig direkte til oplysningerne, hvis man tilfældigvis ken

der den helt korrekte www adresse. Men typisk vil man være henvist til at ty til en 
af de søgemaskiner, der gør det muligt at søge information på nettet.

I sammenhæng med disse metodiske overvejelser er det alene væsentligt at slå 
fast, at der på en måde er indskudt et led mellem slægtsforskeren og den relevante 
information. Slægtsforskeren kan ikke eller kun sjældent efter eget valg bevæge 
sig direkte til oplysningerne.

2 Endnu mere afgørende er det, at informationerne ”på den anden side” af det 
indskudte led ikke foreligger i en velkendt og let gennemskuelig administrativ 

systematik. Vi er i vid udstrækning henvist til at arbejde ud fra den systematik, 
søgemaskinerne vælger at præsentere søgeresultaterne i. Det ville svare til, at 
arkiverne ikke anvendte på forhånd fastlagte regler for aflevering og fordelingen 
af arkivalier mellem f.eks. Rigsarkivet og Landsarkiverne.

3 Ydermere vigtigt er det at konstatere, at informationerne sjældent genfindes 
i ensartet struktureret kildemateriale. Strukturen er helt bestemt af den person 

eller den institution, der har gjort informationen tilgængelig på nettet.

4 Selv om jeg næsten ikke tør sige det, er det også væsentligt, at informationen 
på nettet kun sjældent optræder i velafgrænsede kilder, hvor et negativt søgere

sultat kan danne baggrund for eftersøgning i andet kildemateriale. I langt de fleste 
tilfælde aner vi faktisk ikke, hvilket kildemateriale, vi har været igennem. Tag 
f.eks. den meget, meget store søgeportal Ancestry.com Den lokker med adgang til 
information om mange, mange millioner mennesker. Men ingen skal fortælle mig, 
at det er muligt at danne sig et bare nogenlunde indtryk af, hvilket kildemateriale, 
man har været igennem, efter gennemgang af www.ancestry.com - Ydermere er 
det væsentligt at gøre sig klart, at kildematerialet på Internettet meget let kan 
være foranderligt. Det ene år rummer den gennemsøgte database måske 150.000 
navnehenvisninger, og året efter rummer den pludselig 155.000 registreringer!

5 Af stor betydning er det også, at oplysningerne på nettet ofte findes i mere 
end én udgave. Fra at være storforbrugere af det historikerne kalder for pri

mære kilder, er slægtsforskerne via Internettet i vid udstrækning henvist til at 
skulle ”vælge” mellem flere forskellige udgaver af den samme information. 
Kildekritikken banker så sandelig på. Jeg vender i øvrigt tilbage til dette pro
blemkompleks.

6 Internettet tillader langt fra altid, at man med sikkerhed kan skelne mellem 
en”rigtig” kilde og et hjælpemiddel. Kilderne bearbejdes i større eller mindre 

omfang og ender i mange tilfælde med at blive næsten ukendelige som original 
kilde betragtet.

7 Endelig er der spørgsmålet om kildehenvisninger. Også her giver Internettet 
anderledes vilkår end det traditionelle genealogiske arbejde. Alle, der har ar

bejdet på nettet, kender den lakoniske meddelelse: ”Siden kan ikke vises”. I mange 
tilfælde skyldes fejlmeldingen simpelthen, at den pågældende ressource har skif
tet adresse. Der er måske valgt anden udbyder, eller der er fundet et mere pas
sende navn etc., etc. Supplerende må man (i forlængelse af det under punkt 4 
anførte) konstatere, at kildehenvisninger heller ikke er ”langtidsholdbare” i for
hold til det, de henviser til. Et år var det basen med 150.000, næste år en base med 
155.000 registreringer.

For den, der ønsker 
at foretage den 

samme undersøgelse 
på Internettet, 

ser verden ganske 
anderledes ud

Metodik via forståelse
Umiddelbart kan disse opremsnin
ger måske virke tunge, lidt over
flødige vil en eller anden måske 
mene.

Men jeg er helt overbevist om, 
at den metodiske udnyttelse af 
nettet til slægtsforskning går via 
en forståelse af betydningen af 
disse punkter.

Det er det, jeg i detaljer vil for
søge at redegøre for på de følgen
de sider (og i næste nummer af 
Slægt & Data).

(artiklen fortsætter næste side)
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Slægtsforskning og
Internettet

fortsat

Om valg af søgemaskine
Som en konsekvens af, at man ved 
brugen af nettet oftest er henvist til at 
”gå via” en eller anden søgemaskine, 
bliver netop en optimering af evnen 
til at søge information af allerstørste 
betydning.

Allerførst skal man vælge en søge
maskine. Og her er ganske mange for
skellige muligheder.

Hvordan de fungerer
Inden jeg går videre blot to ikke-tek- 
niske ord om, hvordan søgemaskiner 
fungerer.

Søgemaskiner kan beskrives som 
tekniske indretninger, der på vores 
vegne henter titler på information inkl. 
links fra Internettet. Det er forskelligt, 
hvilke dele af Internettet, søgemaski
nerne henter informationer fra. Typisk 
vil det være fra WWW og fra nyheds
grupper.

Mængden af den information, søge
maskinerne stiller til rådighed, vil også 
være forskellig fra søgemaskine til sø
gemaskine. Man kan lidt firkantet si
ge, at de fleste søgemaskiner henter 
informationer til deres portal fra to 
kilder:

1. Manuel indsamling
2. Automatisk indsamling

Den manuelle indsamling foregår 
f.eks. via abonnementsordninger, hvor 
firmaet, institutioner og lign. betaler 
penge for at være optaget i søgema
skinen. Den automatiske indsamling 
foregår via computere, der er pro
grammeret til at ”fange” information 
af et nærmere bestemt indhold.

Jeg tror, det er meget vigtigt netop 
for slægtsforskere at holde fast ved, 
at søgemaskinerne anvender forskel
lige indsamlingsstrategier. Forholdet 
har måske mindre betydning, så længe 
man befinder sig inden for landets 
grænser. Men det får så sandelig be

tydning, når vi bevæger os uden for 
landets grænser.

Vælg efter land
Det er vigtigt at målrette sin søgning 
og dermed valg af søgemaskine efter 
det land, man ønsker at studere slægt 
fra.

I betragtning af forskellighederne i 
såvel manuel som automatisk indsam
ling vil det alt andet lige være bedre 
at anvende en svensk søgemaskine, 
hvis man arbejder med slægt fra Sve
rige. Selvfølgelig vil en dansk søgema
skine også indeksere en masse sven
ske ressourcer. Men naturligt nok vil 
en indeksering foretaget af en svensk 
”søge-maskine-redaktion” alt andet 
lige komme bedre ud i hjørnerne.

Der er bestemt også et rent sprog
ligt problem. Danskere tænker i „fol
ketællinger“, mens svenskerne i høje
re grad tænker i „husforhorslangder“. 
Leder man således efter indtastning af 
en husforhorslangd fra x-by, vil der 
være større sandsynlighed for en in

deksering i den svensk-sprogede søge
maskine.

Jeg vil henvise til to vigtige ressour
cer i denne sammenhæng: 
www.netkompasset.dk 
http://home3.inet.tele.dk/elgo/

Den første er en annoteret oversigt 
over væsentlige danske søgemaskiner. 
Den anden er en på lande opdelt over
sigt over vigtige søgemaskiner

Metasøgemaskiner
Er man til de meget omfattende søg
ninger, kan man også anvende så
kaldte metasøgemaskiner.

Det er søgemaskiner, der søger i 
flere søgemaskiner på én gang. Prøv 
f.eks. at se nærmere på: 
www.kazoo.dk 
www.ixquick.com

Det er min erfaring, at søgeresulta
terne ofte bliver MEGET, MEGET 
omfattende, læs uoverskuelige. Men 
der kan bestemt være situationer, hvor 
det kan være praktisk at kende til 
denne mulighed.

Landopdelt oversigt over vigtige søgemaskiner http://home3.inet.tele.dk/elgo/
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Åbningsbilledet i søgemaskinen Google

Et væsentligt valg
Valget af søgemaskine er utrolig væ
sentligt. Og netop det her behandlede 
geografiske aspekt gør, at man ikke 
altid har brug for at arbejde med den 
samme søgemaskine. Set rent natio
nalt er det selvfølgelig også fra tid til 
anden relevant at skifte søgemaskine.

Men i al almindelighed vil jeg råde 
til, at man hellere holder sig til én el
ler allerhøjest et par søgemaskiner og 
så til gengæld lærer disse rigtig godt 
at kende.

Føl dig godt tilpas
Valget kan styres af mange forskel
lige forhold. For det første er det et 
spørgsmål om at føle sig godt tilpas i 
skærmbilleder, opstillinger og syste
matik.

Googles startbillede er enkelt og 
overskueligt, medens Jubiis er detal
jeret og komplekst. Jubii giver direkte 
fra startbilledet adgang til et systema
tisk søgekatalog . Google har også et 
systematisk søgekatalog, men det er 
først tilgængelig i et niveau under 
startsiden. Om man synes bedst om 
det ene eller det andet er kun afhæn
gig af det nok så berømte ’’smag og 
behag”.

Faciliteter og resultater
For det andet er det et spørgsmål om 
faciliteter. I Alta Vistas søgemaskine 
er der f.eks. mulighed for at få over
sat en hjemmeside fra f.eks. fransk til 
engelsk, i Googles søgemaskine har 
man adgang til i et vist omfang at se 
registreringer af ændringer i hjemme
sider, på Googles åbningsside har man 
direkte mulighed for at vælge, om man 
vil søge ’på nettet’ eller søge ’ sider 
på dansk” osv., osv.

For det tredje er det et spørgsmål 
om, hvordan søgemaskinen viser sø
geresultaterne. Kan man selv styre

visningen? Her tænker jeg ikke på, om 
der bliver vist 10 eller 20 søgeresul
tater på én gang, derimod på den ræk
kefølge, søgeresultaterne listes i. Jeg 
vender tilbage til dette problem
kompleks siden hen.

Jeg kan i al almindelighed henvise 
til Alfred og Emily Glossbrenners 
„Søgemaskiner for alle“ (1998).

Det er en noget gammel publika
tion, men et opslag i dag på IDG-for- 
lagets hjemmeside www.idgforlag.dk 
har bekræftet, at den faktisk ikke er 
kommet i en nyere udgave.

Åbningsbilledet i søgemaskinen Jubii

2.del bringes 
i næste nummer

I næste nummer af Slægt & Data 
fortsættes denne artikel. Der vil 
bl.a. blive foretaget en gennem
gang af søgeteknik, kildekritik, 
analyse af private hjemmesider, 
analyse af indtastede kilder, og 
meget, meget mere.

Erik Kann
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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

I 1973 blev der udgivet en 
slægtsbog i min fars slægt. 
Senere tænkte jeg ofte på, at 
den skulle der følges op på, så 
jeg på den måde kunne følge 
slægtens videre udvikling. Det 
blev til lidt tilføjelser og nogle 
løse sider samt udklip af døds
annoncer, men ikke særlig me
get.

I december 1994 købte jeg Brothers 
Keeper version 5, og en god del af 
juleferien gik med at indtaste oplys
ningerne fra slægtsbogen samt de ind
samlede tilføjelser.

Da jeg var i gang, kunne jeg lige så 
godt tilføje det, jeg vidste om min af
døde mors slægt. Der var mange hul
ler. Derfor "forhørte” jeg min sidste

moster, som naturligvis vidste en del 
mere end mig. Også i min mors gamle 
kalendere fandt jeg en del datoer for 
fødselsdage og dødsfald.

Nu begyndte det at ligne noget. Der 
var ved at være et rimeligt overblik 
over min morfar Hans Andersen og 
mormor Ane Marie Katrine Jensens 
efterslægt. De blev gift i 1897 i Silke
borg, hvor de også stiftede deres fa
milie.

Fætre og kusiner?
Hvordan var det egentlig gået mine 
fætre og kusiner? Nogle af dem var 
det meget længe siden, jeg havde hørt 
om. Derfor kontaktede jeg dem, jeg 
kunne finde adresser på. Nogle var 
mere interesserede end andre. Samti
dig fik jeg flere adresser.
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Et slægtsstævne 
i Silkeborg

I  Slægt 8  Data nr. 2 G 2001 
kommenterer Bent Pilgaard 
en beretning om, 
hvordan et slægtsstævne 
blev virkelighed.
Han spørger ”Hvem holder 
sådanne herhjemme?”

Det gjorde vi i august 1999.

I mellemtiden tilføjede min kone de 
data, hun kendte fra sin slægt, og vi 
begyndte at tage på landsarkivet i Vi
borg for at søge aner i slægterne.

De første slægtsbøger vedr. mor
far og mormors slægt sendte jeg til 
fætre og kusiner i august 1996. Efter
følgende er der sendt rettelser og til
føjelser et par gange.

Samling af efterslægt
Det resulterede i, at en kusine og en 
fætter ville prøve at samle efterslægt 
og ægtefæller af Hans og Marie. I 
december 1998 udsendte de indby
delse til slægtsfest i august 1999. Der 
kom så mange tilmeldinger, at festen 
blev arrangeret.

På det tidspunkt kendtes 184 per
soner, som mulige deltagere. 62 fæ
tre, kusiner og ægtefæller endte med 
at deltage i slægtsfesten.

Vi mødtes til middag på en restau
rant i Silkeborg. Efter middagen fulg
tes vi til kirkegården, hvor der blev 
lagt blomster på Hans og Maries grav
sted.

En god følelse
Ikke alle i forsamlingen kendte hin
anden i forvejen. Alligevel kunne alle 
snakke med alle. Evt. skepsis eller 
forbehold var der ikke noget af. Vi var 
jo alle i familie med hinanden.

Der blev snakket meget, rigtig me

get. Det efterfølgende kaffebord tog 
også lang tid, og nogle fortsatte efter 
den planlagte afslutning. Selv om jeg 
ikke kendte mange, var der alligevel 
en god følelse af noget fælles og for 
mig en bekræftelse på, at det jeg be
gyndte på i 1994 havde haft betyd
ning for nogen.

Næste trin?
Nu arbejder både min kone og jeg på 
slægtsbøger i vore bedsteforældres 
slægter.

Det bliver spændende, om det re
sulterer i flere større sammenkomster. 
Til gengæld er der oftere mindre grup
per, der mødes.

Erik Thisted
Ånumvej 99 B 

6900 Skjern 
Tlf. 97 35 28 70 

erik.thisted@ofir.dk

Min mormor og morfar: 
Ane Marie Katrine Jensen 

gift med Hans Andersen
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Stationsgade 24 
8240 Risskov
kjeld.jakobsen@mobilixnet.dk

V. Vedsted

For nylig udkom en cd-rom i 
V. Vedsted som en spændende 
nyskabelse af interesse for 
alle lokalhistorikere og slægts
forskere med tilknytning til det 
lille sogn i Sydvestjylland syd 
for Ribe.

Den er også interessant for 
alle andre, som tumler med, 
hvordan man nu præsenterer 
et stort indsamlet materiale 
for en større kreds. Her er en 
ren guldgrube af informationer 
samlet på en enkelt cd-rom.
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Sogns slægts
o

på
Baggrund
Forhistorien er, at Svend B. Troelsen,
V. Vedsted gennem en menneskealder 
har forsket i arkiver i Aabenraa, Got- 
torp Slot, Rigsarkivet mm. og her har 
samlet et stort materiale om samtlige 
huse og gårde i sit sogn, såvel som 
om de slægter, som har boet i ejen
dommene lige så længe, der har eksi
steret kirkebøger og andre skriftlige 
kilder, hvilket stort set er siden 1665.

Svend B. Troelsen udgav et tre
bindsværk i 1992 om disse slægter i 
deres gårde, således at man gård for 
gård kan følge, hvem der boede her, 
hvem de blev gift med, og hvad der 
blev af dem. I sig selv et stort opslags
værk for enhver, der kan føre sin slægt 
tilbage til V. Vedsted.

Bygger videre på bogen
Det nye er, at Bjarne Sørensen i V.Ved- 
sted har bygget videre på materialet, 
ajourført oplysningerne til nutiden og 
fået samtlige huse i sognet med. Han 
har tilføjet mange billeder af menne
sker og huse.

Mange nedskrevne beretninger, fx 
et foredrag som Svend B. Troelsen 
holdt i 1985 om lokalsamfundets ud
vikling gennem flere hundrede år fra 
de første gårde, fællesdriften, udskift
ningen, hvor husmændene (som van
ligt) blev overset osv.

Der er beretninger om stormflods
katastrofer herfra egnen helt tæt på 
Vesterhavet, inden digerne blev så ud
byggede som i dag. Der er erindrin
ger fra de mange krige, som har be
rørt egnen.

Anvendelighed
Cd-rommen starter selv, så man er 
inde i indholdsoversigten med det 
samme.

mailto:kjeld.jakobsen@mobilixnet.dk


og ejendomshistorie 
cd-rom

Der er udførlige stikordsregistre over 
alle personer og ejendomme mm, så
ledes at man ved hjælp af indlagte 
hyperlinks bevæger sig let og elegant 
rundt fra person til person eller fra 
beretning til beretning og tilbage igen 
på en let overskuelig måde.

Stikordsregistret er meget udførligt, 
fx fylder alene bogstavet T i udskre
vet stand 17 sider!

Man klikker på adresser eller per
soner og straks dukker nye, interes
sante oplysninger op. Om ottingstal, 
jordebøger, præstegården, om den rige 
enke Mett'Lasse's, der lånte penge ud 
til de fattige bønder i tiden efter stats
bankerotten, så man efter hendes død 
fandt, at næsten alle stod i gæld til 
hende.

Der er beretningen om enken med 
fire uforsørgede børn, som ofte fik 
besøg af naboen med et nyt barn til 
følge. Vi aner konflikten i lokalsam
fundet over manden, som ikke kan be
kvemme sig til at gifte sig med hende, 
men pludselig lader lyse tre gange i 
kirken til ægteskab med en kvinde inde 
fra Ribe. Der blev nu ikke bukser af 
det skind, for V. Vedsted sogneråd 
gjorde indsigelse, så han alligevel 
måtte gifte sig med enken med de 
mange børn!

Fremragende idé
Alt i alt er det en meget spændende 
måde at præsentere et stort materiale, 
så det får interesse for en bredere 
kreds.

Som sagt er det let at orientere sig 
i Cd-rommen, som formodentlig ville 
fylde langt over et tusinde sider i en 
traditionel bog. Denne her fylder ikke 
så meget på reolen, og den er let at 
orientere sig i. Hvis man ønsker det, 
kan man udskrive kapitler og læse dem

på sædvanlig vis, hvis man har brug 
for det. Ja førsteudgaven i bogform 
kan vist stadig skaffes, hvis man er til 
en rigtig pæn indbundet bog!

Kan man ønsker sig mere?
Bjarne Sørensen fortæller, at Cd-rom
men er fyldt helt op med billeder og 
tekst.

Jeg kunne da godt ønske mig en rig
tig multimedie cd med lyd, fx mundt
lige beretninger, gerne så dialekten 
bevares for eftertiden, hvor de gamle 
fortæller deres historier med egne ord. 
Men det kommer måske i en dobbelt 
Cd-rom næste gang?

V. Vedsted sogns slægts- og 
ejendomshistorie.
Af Svend B.Troelsen, Bjarne Sø
rensen m.fl.:
Fås som Cd-rom hos 
ByensButik@get2net.dk 
i Vester Vedsted.
Pris: 250 kr. plus forsendelse.
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N yt fra Norden
For 75 år siden deltes det da
værende „Dansk - Norsk Ge
nealogisk Selskab“ i 2, og hver 
del fortsatte som selvstændig 
national forening.

Jubilæumsfest
Denne deling blev fejret på overvæl
dende vis, da „Norsk Slekthistorisk 
F orening“ havde inviteret medlemmer, 
samt gæster fra organisationerne i hele 
Norden til gallaaften den 20. oktober 
i Oslos smukkeste lokale, „Gamle Lo
gen“, den gamle frimurerloge.

Man indledte dagen med at holde 
et seminar over temaet „Norsk genea
logi i 1000 år“, hvor en række fore
dragsholdere bidrog med spændende 
indlæg.

Dagens sidste foredrag, eller det må 
vist snarere kaldes et causeri, blev 
holdt af "Sveriges Slaktforskarfor- 
bunds” formand Ted Roswall. Emnet 
var de nordiske royale familier og 
deres slægtsforbindelser.

Der blev fremført en lang række 
lykønskninger, og gaver blev overrakt 
fra alle de repræsenterede genealogi
ske foreninger.

Os fra Danmark
Fra Danmark var mødt Birgit Flem
ming Larsen fra "Samfundet for 
Dansk Genealogi og Personalhistorie” 
og undertegnede fra ”DIS-Danmark”. 
Men også "Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger” var med 
i den gave, som Birgit Flemming Lar
sen med velvalgte ord overrakte til 
jubilarerne.

Vi havde i fællesskab købt en stor 
vase i italiensk kunstglas og fyldt den 
med smukke blomster. Under hele af
tenen stod den og pyntede på scenen.

Nordisk møde
Dagen efter samledes de nordiske re
præsentanter til møde i NORDGEN,
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den fællesnordiske samarbejdsorgani
sation.

I de senere år har man ikke været 
særligt aktive men med det tiltagende 
samarbejde via databaserne på inter
nettet, var der enighed om, at der frem
over skulle udvises noget mere initia
tiv.

Man startede med at fastlægge ret
ningslinier for deltagelsen i samarbej
det, og man blev enige om, at NORD
GEN består af de landsdækkende for
eninger i de nordiske lande. Der var 
også enighed om, at arbejdet skal or
ganiseres i en smidig struktur.

Formandskab på skift
Formandskabet skal gå på skift, og 
som første formand udsås Leif Mether 
fra Genealogiske Samfundet i Finland. 
Han vil stå som indbyder af næste års 
møde i Finland.

Tore Vigerust fra den norske fore
ning påtog sig at være sekretær. I mod
sætning til formanden, som vil skifte 
hvert år, vil sekretæren fungere kon
tinuerligt. Sekretæren holder kon
takten ved lige foreningerne imellem.

Georg Agerby
Gildhøj 86 

2605 Brøndby 
Tlf. 43 96 53 37 

agerby@vip.cybercity.dk

Hjemmeside - en fælles portal
NORDGEN etablerer en hjemmeside, 
der skal være portal til alle medlems
organisationerne.

Den skal have engelsk tekst til 
hjælp for slægtsforskere ude i verden, 
som ønsker at finde kontakt til de nor
diske organisationer. Fra portalen vil 
der blive direkte forbindelse til DIS- 
Danmarks hjemmeside. Alf Christo
phersen fra Norge har påtaget sig ar
bejdet med organisering og vedlige
holdelse.

De to seneste forsøg på at holde 
nordiske seminarer har desværre måt
tet opgives pga. manglende tilslutning. 
Og at den manglende tilslutning i vid 
udstrækning har været forårsaget af

Birgit Flemming Larsen, Samfundet gratulerer den jubilerende forening på  
vegne a f alle tre danske foreninger.
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Finland bliver 
vært ved næste 
seminar i 
foråret 2003

en alt for høj pris, har der ikke været 
tvivl om.

Finland har nu påtaget sig at holde 
et nordisk seminar den 26.-27. april 
2003 i Mariehamn på Ålandsøerne. 
Man har lovet, at prisen vil blive så 
rimelig, at alle skal kunne deltage.

Dansk DIS-BYT-base
Men det foreløbig største udbytte af 
vort samarbejde er, at der er taget 
skridt til etableringen af en dansk DIS- 
BYT-base, hvor vi opnår et nært sam
arbejde med de tilsvarende baser i 
Norge og Sverige.

Gevinsten bliver størst for DIS
medlemmer og bliver maksimal, når 
vore medlemmer selv indberetter de
res data til basen. Forhåbentlig er det 
forberedende arbejde snart færdigt, så 
vi kan komme i gang med udnyttel
sen.

DIS-Danmark DIS Norge DIS Sverige

Nordisk søgetjeneste
Af Ruben Højmark

Som nævnt ovenfor i Georg Agerbys 
indlæg er DIS-Danmark stærkt enga
geret i arbejdet med at blive koblet til 
de svenske og norske søgetjenester 
DIS-Byt og DIS-Treff .

Jeg skal ikke her gå i detaljer men 
henvise interesserede læsere til at læse 
Slægt & Data 1999 nr. 3, hvor Alf 
Christophersen fra Norge beskrev 
funktionsmåder mm. Kort fortalt er 
der tale om et forum for udveksling 
af slægtsoplysninger.

Fremgangsmåden er sådan lidt for
enklet: Forskeren sender oplysninger

til en fælles base. Her foretages sam
menligninger, og resultaterne heraf 
kommunikeres tilbage direkte til spør
geren.

Hele systemet arbejder med en nær
mere klassifikation af resultaterne ef
ter sandsynligheden for direkte sam
menhæng. Der anvendes en skala fra 
1-8, hvor 8 i øvrigt er bedst.

Arbejdet er nået så langt, at vi er 
godt i gang med prøvekørsler. Men vi 
mangler større datamængder at teste 
på.

EFTERLYSER DATA
Er der nogle af vore 
medlemmer, der vil 
stille deres database 
til rådighed for 
prøvekørslerne?

Interesserede kan rette henvendelse 
til undertegnede for nærmere oplys
ningerne:

Ruben Højmark 
tlf. 57 83 28 94 

eller på e-mail 
rubenhi@get2net.dk
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20.000 vielser i Århus-området
Som følge af omfattende indtastnin
ger er vielsesdataene på webstedet 
www.folketimidten.dk nu nået op på 
næsten 20.000 vielser omhandlende 
perioden 1760-1850.

Heriblandt findes nu også Århus 
Købstad med mere end 4.000 vielser. 
Efterhånden er samtlige sogne i den 
nordlige del af det gamle Århus Amt 
blevet taget under kærlig behandling, 
således at der primo november 2001 
kun mangler 7 sogne.

Dobbelt antal af søgbare
Da det drejer sig om vielsesdata, bli
ver antallet af søgbare personer det 
dobbelte og dermed næsten 40.000 
personer.

Allerede nu kan der spores øget in
teresse for de gode data på webstedet. 
Det ser ud, som om de fire ‘årgange’ 
af folketællinger har haft gavn af en 
anden datatype, idet besøgstallene og
så her er blevet større. Måden at gen
fremstille vielsesdataene på er åben
bart faldet i god jord, of kun en enkelt 
har klaget over ikke at kunne finde en 
bestemt vielse i et bestemt sogn.

Ved på søgesiden at vælge sogn og 
derefter årstal omkring det eftersøgte 
bryllup var det muligt at liste de viel
ser, der havde fundet sted i det ud
valgte sogn. Det eftersøgte brudepar 
kom ikke til syne. Man tænker da 
straks - er der faldet data ud eller glemt 
en indtastning?

Da der for den udvalgte periode er 
vist, hvilken kirkebog og folie data, 
der hentet fra, var det let at kontrol
lere mikrokortene igen. Og heldigvis 
var der igen fejl i indtastningerne, så 
et eller andet sted havde den pågæl
dende slægtsforsker fået anbragt en vi
else forkert (skriv altid kilden ned).

Normaliseringer
I forbindelse med indtastningen er alle 
tidsangivelser fra kirkens kalender ved 
hjælp af Bauers Calender blevet om
sat, således at en ‘normal’ dato vil 
fremgå af postindholdet.

I flere tilfælde har det også været 
muligt at forbedre personernes navne
oplysninger. Derved er Rasmus Skræ- 
der ved hjælp af opslag i f.eks. dåbs
oplysningerne udbygget til Rasmus

Sognekortetfor 
Århus-området 
viser,hvilke 
sogne der er 
opfattet a f  
vielsesdataene.

Leif Dehnits
Lokalhistorisk Samling i Århus 

Hovedbibiloteket 
Møllegade 1 

8000 Århus C 
87 30 46 11

Andersen Skræder (fortsat med et d i 
skrædder).

Prøv f.eks. at skrive Sadolin i ef
ternavnefeltet for brudgommen og ak
tiver så søgningen for at se, hvad præ
sten i Trige skriver om egen vielse. 
Her ses også, at navnestoffet er ble
vet undersøgt og fuldstændiggjort.

Nye tiltag i den kommende tid
Borgerbogen for Århus Købstad vil 
være indtastet, når man læser disse 
linier. Herefter følger så en korrektur
læsning og efterbehandling med data
præsentation for øje.

Indtastningsperioden omfatter tiden 
fra 1750 til 1862, hvor borgerbogen 
ophører. Den omhandlede periode er 
optalt til at blive på ca 2500 poster 
med borgerskabsoplysninger. Lige
som ved vielsesdataene går vi efter en 
gengivelse så tæt på kildeoplysninger
ne som muligt.

Senere på foråret 2002 regner vi 
med at kunne præsentere de første 
sogne af folketællingen 1860 på net
tet, sammen med de fire gamle. Den 
vil naturligvis bygge på vore gamle 
principper, bl.a. med en kildetro gen
givelse, men som noget nyt vil der 
under oprindelsesstedet ske en opsplit
ning af søgefelterne (også kaldet 
skygge- eller servicefelter) på sogn, 
amt (landsdel) og land.

Det sidste er især interessant, hvis 
man er på jagt efter svenskere eller 
tyskere, som i stort tal er kommet til 
landet forinden denne tælling.
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Computergenealogie 3/2001
Bladet indeholder igen mange adres
ser på hjemmesider, som kan have in
teresse for folk med aner i Tyskland.

Dette nummers gennemgående 
emne er udvandring til USA. Et gan
ske spændende emne, som må forven-

Slægtsforskerdagene i Borås 2001 
omtales og en oversigt over de lokale 
DIS-afdelingers hjemmesider angives. 
For hver lokalafdeling gives oplysning 
om, hvad de elektronisk kan hjælpe 
med.

Emnet om søgning af familie i USA 
fra sidste nummer fortsættes, herun
der angivelse af hjemmesider.

tes at kunne have interesse for mange 
i Danmark.

Der er også omtale af flere forskel
lige programmer, men det er program
mer, der ikke benyttes herhjemme.

”Nu er det virkelighed”er over
skriften på en mindre artikel, der for
tæller om inscanning af microfich-film 
af kirkebøger. Genline har ved bladets 
udgivelse inscannet 120 forskellige 
„forsamlinger“. Tidsmæssigt inscan
nes ca. 2 pr. dag. Med denne fart 
skulle alle kirkebøger være inscannet 

om 4 år! Ganske imponerende!
Uden at der skal drages direkte 

sammenligninger, kunne det godt 
mane til eftertanke her i lille Dan
mark, at det ikke er arkiverne, 
der forestår dette arbejde.

Disbyt omtales i form af ek
sempler på gode resultater, og 
der opfordres til at indsende 
GEDCOM-filer. Begrebet 
”GEDCOM '' forklares i en 
artikel af „Bjørn J“. Det kun
ne være spændende og nyt
tigt, om en eller anden havde 
lyst til og mod på at gen
nemgå de mange forskellige 
GEDCOM-programmer, 
der i dag er til rådighed.

Programmet DISGEN 
8’s muligheder for angi
velse af kort gennemgås. 
Det lyder spændende.

Bent Pilgaard
Stjærten 21 
8800 Viborg 

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

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

Diskologen 55/2001

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 meddelel
ser, 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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BK 6
I begyndelsen af 2001 kom BK 
i version 6. Dette medførte 
helt naturligt en stor interesse 
blandt de mange, der allerede 
anvender BK5, for at få opgra
deret til version 6.

Problemet var, at BK6 kun forelå i en 
engelske version. Traditionen tro be
gyndte Jens Finderup oversættelses
arbejdet, et arbejde han grundet sin 
død ikke fik færdiggjort.

Sproglige rettelser på plads
Jeg valgte at påtage mig oversættelses
opgaven og fik de første test-versio
ner sendt rundt.

Da den danske hovedsprogfil be
står af mere end 3.800 tekstlinjer, var 
der flere sproglige rettelser, som kom 
på plads, efterhånden som ændrings
forslag kom retur fra de, der testede 
sprogfilen.

De, der har medvirket til, at der nu 
er en dansk version af BK6, skal have 
en stor tak fra min side. En hjælp, der 
helt klart har været meget velkommen!
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20 opdateringer
Undervejs i dette redigeringsarbejde 
er der også opdaget fejl og mangler i 
selve programmet. Disse er løbende 
blevet tilbagemeldt til John Steed, der 
vanligt har rettet programmet til og 
udsendt opdateringsfiler, og ofte me
get hurtigt.

Således er der over kun fire måne
der foretaget godt 20 opdateringer, of
te med det resultat, at der skulle fore
tages en genoversættelse af sprogfilen.

Arbejdet er kommet dertil, at de 
danske sprogfiler er blevet implemen
teret i installationsfilen. Denne kan 
bl.a. hentes på Internettet. I skrivende 
stund mangler der to filer, som ikke 
er blevet klar endnu. Det er hjælpe
filen og en kort brugervejledning. 
Begge skulle være klar, når dette læ
ses.

Nyskabelser i BK6
Ser vi på, hvilke nyskabelser der er 
med i denne nye version af BK i for
hold til BK5, skal følgende fremhæ
ves:

I BK5 havde man mulighed for at 
angive de allervigtigste datoer, såsom 
født, døbt, gift, død og begravet. Som 
supplement hertil havde vi to felter, 
der kunne sættes efter eget behov el
ler ønske.

BK6 har over 90 forskellige begi
venheder og fakta til rådighed. Den 
enkelte begivenhed, hvad enten det er 
for personen eller ægteskabet, kan til
føjes, når man har de konkrete oplys
ninger eller dele heraf.

En af de „gamle“ betegnelser, der 
er blevet opdelt er „gift“. Nu er der 
mulighed for at indsætte begivenhe
den som ugift eller aldrig gift. For de, 
der er viet, kan det være en kirkelig 
eller borgerlig vielse.

Chris Gade Oxholm Sørensen
Kolt Kirkevej 31 

8361 Hasselager 
oxholm@oncable.dk

F or navne er der blevet en lang ræk
ke muligheder for at få registreret en 
persons navne, navneændring eller 
eksempelvis kaldenavn.

BK6 er også blevet kraftigt udvi
det med note-muligheder, således at 
ens arbejdsnoter kan ses og rettes hur
tigt og enkelt. Og større biografiske 
behandlinger af personen eller afskrif
ter fra dokumenter, som er skrevet i 
det normale tekstbehandlingsprogram, 
er synlige og lette at redigere i.

Med få klik med musen er man så
ledes inde i den konkrete biografi via 
tekstbehandlingsprogrammet.

Registrering af vidner
BK6 har også fået en flot ansigtsløft
ning på registrering af vidner. Vidner, 
som enten optræder som faddere eller 
som er omtalt, beskrevet eller under
skrivere i andre sammenhænge, kan 
nu linkes til de begivenheder, ved 
hvilke de er vidner.

Her indtastes disse vidner ved, at 
der oprettes en ny person med et BK- 
nummer. Fordelene herved er bl.a., at 
når man kommer hjem fra arkivet med 
en „håndfuld“ slægtsmedlemmer, og 
indtastningsarbejdet begynder, så op
dager man, at en person faktisk er 
kendt i forvejen, men f.eks. optræder 
som vidne/fadder i anden sammen
hæng. Dette passer også fint med, at 
det netop er blandt fadderne, at vi fin
der andre slægtsmedlemmer.

Billeder - særlig bevågenhed
BK6 har også af John Steed fået en 
særlig bevågenhed omkring fotos. Et
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område som John Steed fortsat ønsker 
at udbygge meget.

Da mange efterhånden også har 
scanner til rådighed, er det naturligt, 
at de ønsker at have fotografier med 
af deres slægtninge, som en del af 
databasen. Dette kan være i form af 
portrætter, men også særlig flotte do
kumenter eller underskrifter.

Alle disse illustrationer scannes ind 
via fotobehandlingsprogrammet og 
gemmes på harddisken. I BK oprettes 
et link til de enkelte fotos. Her er det 
vigtigt at huske, at BK kun kan an
vende fotos i JPG, BMP, PCX og 
PNG, hvor de to første filformater er 
langt de mest kendte. Jeg selv vil an
befale at benytte JPG uden for stor 
komprimering.

I BK6 kan der til hver enkelt per
son knyttes alle de fotos, der ønskes, 
dog vil der kun blive vist de fire før
ste fotos. Disse vil også være dem, der 
bliver udskrevet i forbindelse med 
efterslægts- eller anetavlerne. Her 
kommer linkede fotos med i udskrif
terne i RTF-format. Men pas på her, 
for tekstfiler med fotos, der gemmes i 
RTF-formater, fylder!

Hvad med BK5 datafilerne?
Hvad med datafilerne fra BK5, når 
eller hvis man opgraderer til version 
6? Svaret er ganske enkelt. Datafilerne 
konverteres ganske let til BK6.

Alle ens linkede notefiler og fotos,

der er henvist til i BK5, kan man vælge 
at kopiere med over sammen med kon
verteringen. Dette vil jeg anbefale 
alene af den grund, at der derved er 
samling på alle ens filer, som hører 
sammen, og derved lettes processen, 
når der sikkerhedskopieres.

Når BK6 er installeret
Hvis man er registreret bruger af BK5, 
går man direkte til menupunktet 
"hjælp“ og skriver sin registrerings
kode og password til BK5. Er man en 
gang registreret som bruger af BK5, 
er den også gyldig i BK6.

Kilder
Med BK6 er opnået en tiltrængt for
bedring af håndteringen af de mange 
kilder.

Kilderne er nu en integreret del af 
databasen, og den samme kilde kan 
meget let anvendes til andre personer 
eller begivenheder. Det er utroligt vig
tigt, at man har styr på alle ens kilder. 
Herunder hvilken troværdighed den 
enkelte kilde har.

Nye udskriftsstyper
Det væsentlige ved de nye udskrifts
formater, er udskrivning af fotos samt 
udskrivning af kilder og vidner.

Også selvvalgte udskriftssformer er 
blevet kraftigt forbedret ved, at der nu 
er langt flere begivenheder at vælge 
mellem.

FAKTA:
Brothers Keeper 6 på dansk. 
WIN95, 98, ME, 2000 og XP

Kan hentes på nettet på adressen: 
www.bkwin.net

eller bestilles på mailadressen: 
oxholm@oncable.dk eller 
oxholm@adr.dk

BK6 på cd-rom: 75 kr.

BK6 registrering i dk.: 400 kr.

http://home3.inet.tele.dk/oxholm/

Officiel repræsentant for 
Brothers Keeper:
Chris Gade Oxholm Sørensen 
Kolt Kirkevej 31 
8361 Hasselager 
oxholm@oncable.dk

Registrering af BK6
Som tidligere nævnt behøver registre
rede brugere af BK5 ikke en yderli
gere registrering. Er man endnu ikke 
registreret, og mener man, at program
met er en registrering værd, kan der 
fra „hjælp“ udfyldes en registrerings
blanket, som sendes til John Steed.

Som en nyhed, er det nu også mu
ligt at blive registreret bruger hos un
dertegnede ved enten at sende den 
udskrevne blanket eller ved at sende 
en e-mail og ad denne vej at undgå 
diverse gebyrer til banken ved over
førsel af registreringsafgiften til USA.

Tips på internettet
Der arbejdes på at få udgivet en ma
nual på dansk, eventuelt sammen med 
en norsk udgave. Dette er dog ikke 
kommet så langt endnu, at der kan 
sættes termin på selve udgivelsestids
punktet.

På internettet vil jeg løbende opda
tere information omkring BK6. Her 
vil der også være mulighed for at læse 
om tips til BK6.
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Nettidende - en ny mulighed
Af Erik Kann

Statens Information har igen
nem mange år varetaget råd
givning til offentlige myndighe
der om bedre information til 
borgerne og tilsvarende hjulpet 
borgerne med at finde vej i det 
offentlige.

Statens Information har i hvert fald i 
mine ører altid signaleret noget solidt, 
grundigt og gedigent.

Derfor var det også med de bedste 
forventninger, jeg begav mig ind på 
en ganske vist ikke www-mæssigt, 
men for mig helt ny ressource: 
www.nettidende.dk

Fælles indgangsportal
Nettidende er fælles indgangsportal til 
tre forskellige mængder af informa
tion:

Statstidende, der offentliggør med
delelser med retslige virkninger som 
f. eks. tvangsauktioner og dødsbo
proklamaer

Tingbladet, der offentliggør over
sigt over bl.a. ejendomssalg og ægte
pagter

Udbudsavisen, der offentliggør alle 
EU-udbud og mindre indkøb og lici
tationer

Det er tanken, at der efterhånden 
skal placeres flere slags meddelelser 
under denne portal.

Jeg vil i denne omgang udelade 
Udbudsavisen, eftersom den formo
dentlig ikke har den umiddelbart store 
interesse for slægtsforskere.

Statstidende
Statstidende er en gammel kendt pub
likation, der begyndte at udkomme i 
1904.

Den har fra starten fungeret som 
offentligt kundgørelsesorgan for alle 
retslige og offentlige meddelelser. 
(Statstidende overtog i øvrigt de of
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fentlige kundgørelser, der hidtil havde 
fundet sted i Berlingske Tidende og 
en række provinsaviser, men det er jo 
en helt anden historie).

To typer af søgning
Søgeportalen giver mulighed for to 
typer af søgning i Statstidende:
* Fritekstsøgning (søgning uafhæn

gig af bladets rubrikker)
* Struktureret søgning (søgning i en 

bestemt rubrik af bladet)

Søgeportalen giver umiddelbar ad
gang til både at søge i flere årgange 
på én gang og til at læse ét nummer 
ad gangen. Begge ydelser er gratis.

Der er også mulighed for en abon
nements- og udklipsservice. Jeg henvi
ser interesserede til selv at læse nær
mere herom. Disse to ydelser kræver 
i øvrigt adgangskode.

Utrolig mange oplysninger
Har man aldrig ofret tid på at kigge i 
Statstidende, skulle man gøre det nu 
hvor det ”er lige ved hånden”.

Det er helt utroligt, hvad man kan

finde af oplysninger om:
* Likvidation og tvangsopløsning
* Indkaldelser
* Afskedigelser og udnævnelser
* Ledige stillinger
* Proklama
* Indkaldelse til bo (=dødsboer) mø

der
* Gældssaneringer
* Konkursboer
* Stævninger og indkaldelser
* Tvangsauktioner og meget mere.

Et eksempel
Jeg vidste eksempelvis, at det pro
klama, der var udstedt i min mors 
dødsbo juli 2001, var trykt i Stats
tidende. Og vupti-så let som ingen ting 
havde jeg fundet det.

Det er vigtigt at huske på, at til- 
gængeliggørelsen på www ikke har 
betydet, at der er gjort flere oplysnin
ger tilgængelige. Det har hidtil bare 
”kun” foreligget på tryk.

Tingbladet
Tingbladet er nok kendt af flere 
slægtsforskere.

http://www.nettidende.dk


Her finder man oplysninger om:
* Tinglysninger af ejerpantebreve
* Skadesløsbreve i køretøjer
* Ægtepagter
* Beslaglæggelser og meget mere.

I tilfældet tingbladet havde jeg ikke 
umiddelbart kendskab til egne sager. 
Men en søgning på mit ikke så almin
delige efternavn gav ikke mindre end 
39 hits!!! Det var typisk pantebreve 
udstedt i forbindelse med køb og salg 
af fast ejendom.

Måske ikke så umiddelbart spæn
dende. Men jeg fik da et par nyttige 
og helt aktuelle adresser, jeg ikke 
havde kendskab til. Man skal være 
velkommen til at gentage søgningen 
på mit navn!

Statstidende er gjort tilgængelig 
under nettidende 1998, medens ting
bladet er tilgængelig tilbage til og med 
1/9 2000.

Det er endnu ikke så meget. Men 
tænk hvilken mulighed, der vil fore
ligge om 25-50 år! Der må givet vis 
være mange ting, der bliver nemmere 
til den tid.

En samlet søgeside til 
Ellis Island

af Erik Kann

I det norske blad ’’Slekt og Data” 
faldt jeg over en lille notits, der gjorde 
mig ganske nysgerrig.

Det var formanden Jan Eri, der 
havde fundet en henvisning i det 
svenske tidsskrift ”Slakthistorisk 
Forum” til en ressource, der skulle 
gøre det lidt enklere at søge i den 
store Ellis Island base.

Svær og uoverskuelig
Normalt skaffer man sig adgang til 
Ellis Island base via adressen: 
www.ellisisland.org

Ud over det faktum, at man navn
lig i denne ressources tidlige leveal
der havde mere end vanskeligt ved 
at ’ komme ind”, kan man godt sy
nes, at det er lidt uoverskueligt at 
arbejde med søgningerne.

Man får straks mulighed for at 
indtaste søgenavne, men alle andre 
afgrænsninger (køn, nationalitet, ud
vandringshavn etc.) skal indtastes i 
undermenuer.

Denne søgeside virker godt
Det er så her, den lille notits kom
mer ind i billedet. Der henvises her 
til følgende ressource: http://home. 
pacbell.net/spmorse/ellis/ellis.html

Det er en Stephen P. Morse fra 
San Francisco, der har kreeret én 
samlet søgeside til Ellis Island ba
sen. Alt kan med andre ord tastes ind 
på én gang uden først at skulle ud i 
undermenuer. Jeg har prøvet det - og 
det virker sandelig!

Man kan diskutere overskuelighe
den på Stephen P. Morses side. Thi 
her skal man faktisk også rulle ned 
igennem mange mange dele. Men det 
er på én side.

Det er vigtigt at holde fast ved, at 
det stadig er den samme datamængde 
(den teknisk samme database), der 
søges i, og søgeresultaterne er, så 
vidt jeg umiddelbart kan se, de sam
me, men det kunne jo være, at én el
ler anden fandt det enklere. Prøv 
selv!
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Kursus i kildeindtastning
DDA holder 2 gange om året éndagskurser i kildeindtastning. 
Næste kursus holdes tirsdag den 
16. april 2002 hos DDA i 
Odense.

På kurset gennemgås kildeindtastnings
programmet (WinKip). Der bliver lejlig
hed til at arbejde med selvvalgte kilder 
og til i fællesskab at diskutere de proble
mer, der er med læsningen og fortolknin
gen af de originale kilder.
Kurset varer fra kl. 10 til ca. 18.
Pris: 175 kr. incl. frokost og materialer.
For yderligere oplysning og evt. tilmel
ding kontakt DDA tlf. 66 11 30 10.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 
9. april 2002 kl. 12.00

# # # #
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Nyt fra GEDCOMP
GEDCOMP er en nu godt 4 år 
gammel søgefacilitet for slægts
forskere, der forsker i personer fra 
Danmark (samt Norge, Sverige og 
Slesvig-Holsten). Du får gratis ud
ført en GEDCOMP-søgning efter 
de personer, du forsker i, ved at 
emaile en GEDCOM-fil med dine 
slægtshistoriske oplysninger til 
GEDCOMP.

GEDCOMP indeholder pr. 1/11- 
2001 hele 1.021 GEDCOM-filer 
med oplysninger om 1.699.000 per
soner. Indtil nu har alle, der har ind
sendt en GEDCOM-fil med oplys
ninger om mindst 639 personer, fået 
mindst een meddelelse (via email) 
om sammenfald med personoplys
ninger indsendt af en anden slægts
forsker.

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

X Gevinst
Mindst Højst %
421 638 93
244 420 92
151 243 81
81 150 64
1 80 46

Tallene i tabellen er fremkommet på 
følgende måde: De indtil nu indsendte 
filer til GEDCOMP med oplysninger 
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 sammenfald med personoplysnin

ger indsendt af en anden slægts
forsker.

Hver meddelelse kan indeholde 
oplysninger om hundredevis af per
sonsammenfald. Indsendte filer med 
oplysninger om bare nogle få hun
drede personer kan give snesevis af 
meddelelser om personsammenfald. 
Alene i år har indsenderne fået til
sendt mere end 10.000 meddelelser 
om personsammenfald.
Få mere at vide om GEDCOMP på: 
www.lklundin.dk/gedcomp

Med venlig hilsen 
Lars Kr. Lundin 

gedcomp@lklundin.dk

Nyt fra FamDex
For noget tid siden fik medlemmer 
af DIS-Danmark en CD med fol
ketællingen 1801. En herlig sag, lidt 
tung at arbejde med men absolut en 
god ting til vores slægtsforskning.

Den satte tanker i gang. Hvem i 
min FamDex base optræder i folke
tællingen 1801?

Nyt i FamDex: Gå til service me
nuen (F8) her er kommet et nyt 
punkt, Arkiv søgning med alle til
gængelige folketællingsår. Vælg 
1801 og du får en liste over alle i 
basen, der skulle kunne findes i 
1801-tællingen. Gem den i Alt-S li
sten og start din søgning på CD’en.

Når du finder din person her, kan 
du indtaste oplysningerne i Indtast 
Folketællinger, som er en række nye 
baser i FamDex.

Disse oplysninger bliver automa
tisk bundet sammen i husstanden og 
kan ses med F10 i PROBAND bil
ledet.

Efterhånden som du får flere tæl
linger ind, kan du se, hvordan en per

son har flyttet sig og er blevet æl
dre. Du kan bl.a. se folketællingerne 
i LIVSFORLØB, hvor der også er 
mulighed for at vælge en anden per
son i folketællingen som ny PRO
BAND til fortsat søgning.

Vi har nu fået en virkelig god mu
lighed for at kontrollere vore data, 
tilføje nye og se en sammenhæng.

Kik ind på www.famdex.dk for 
flere nyheder.

Leif Høgh 
Kildebuen 4 

2740 Skovlunde 
Tlf 42 84 19 16 

leif@hogh.dk

Fejl i omtalen af 
Family Tree Maker

I sidste nummer af Slægt & Data, 
under omtalen af Family Tree 
Maker, havde der desværre indsne
get sig en lille, men ganske betyde
lig fejl i forfatterens email adresse.

Der manglede et punktum mel
lem hans for- og efternavn, og slige 
ting er jo ikke uden betydning i vo
res elektroniske dagligdag, så den 
rigtige adresse kommer her: 
ole.bielefeldt@adslhome.dk .

Hjemmesiden for den danske 
version af Family Tree Maker er 
fortsat:
www.sitecenter.dk/bkb_trading/

Ole P. Bielefeldt 
Ry, Danmark 

ole.bielefeldt@adslhome.dk
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Hanne Marie Rud
Thøger Larsens Allé 48 
2750 Ballerup 
44 66 17 04 
Hanne@Rud.net

DIS er alle medlemmerne!
Som bestyrelsesmedlem er det min op
fattelse, at DIS er alle medlemmerne. 
Alene i bestyrelsen er vi ikke noget, 
men vi kan sammen med alle jer ud
rette meget.

Jeg har ingen direkte måling på, 
hvad slægtsforskere i al almindelig
hed og bidragsydere i særdeleshed for
venter af foreningen, men vi må have 
jeres hjælp.

DIS er 10-doblet på 10 år
I de sidste 10 år har DIS’ bestyrelse 
bestået af ca. 9 mennesker. Medlems
skaren og derved også „medlemskon
takterne“ er i den tid vokset til det 10- 
dobbelte. Dette har krævet langt mere 
tidsforbrug af de siddende bestyrel
sesmedlemmer, og det er simpelthen 
ikke muligt for os at følge med i alt, 
hvad der foregår.

Vi har brug for hjælp fra jer andre 
til at føre de utrolig mange og gode 
ideer ud i verden. Vi bliver nødt til at 
have en arbejdende organisation bag. 
Det er medlemmerne, der er DIS, ikke 
bestyrelsen alene. Vi i bestyrelsen er 
jo blot valgte til at bestyre forenin
gen.

Imponeret over nyhedsgruppen
Der er efterhånden rigtig mange, der i 
større eller mindre udstrækning stu
derer nyhedsgruppen: 
dk.historie.genealogi.

Her vælter det nærmest ind med 
indlæg og meninger. Opfattelser bry
des, bøjes og genoptages til stadighed 
i dette informations-eldorado.
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Hvem er DIS?
- noget om forventninger

Er DIS-Danmark kun den flok mennesker, der læg
ger navn til det arbejde at sidde i bestyrelsen, 
hvor de står for at koordinere og forvalte det fore
ningsarbejde, der ligger i, at vi nu er blevet en 
stor forening med over 2.800 medlemmer?

Eller er DIS de mere end 2.800 medlemmer, som 
hver især besidder evner på flere områder?

Når jeg læser de mange indlæg, bli
ver jeg for det første dybt imponeret. 
Imponeret over den energi mange læg
ger for dagen, over den store viden om 
bl.a. edb, som bidragsyderne besid
der, og over den store hjælpsomhed 
og beredvillighed, der lægges frem.

Mange gode ideer - strander
Men jeg bliver faktisk også en smule 
ærgerlig. Ærgerlig over hvor mange 
gode og konstruktive ideer, der afsky
des i nyhedsgruppen i velgennemtænkt 
og veltilrettelagt form. Når de blot 
skydes af i en nyhedsgruppe, når de 
ofte aldrig nogensinde frem på et 
stykke frugtbart jord, hvor de kan 
dyrkes, beskæres og vokse sig store 
og livskraftige.

Jeg har en mistanke om, at der er 
flere, der har den overbevisning, at be
styrelsen i DIS faktisk følger hvert 
eneste indlæg i nyhedsgruppen, og at 
DIS’ bestyrelse i det mindste svarer 
på alt, der mere eller mindre direkte 
medinddrager foreningen.

Hvem mener du, at DIS er?
Måske skuffer jeg nogen fælt ved at 
tilkendegive, at der ikke i foreningens 
bestyrelse er organiseret et beredskab 
til at overvåge nyhedsgruppen.

Flere indlæg i gruppen antyder, at 
det burde være DIS-Danmark, der tog 
tråden op.

Trådene samles også hensigtsmæs
sigt i DIS-regi - men hvem er så DIS?

Hvad gør vi nu?
Hvis du har noget på hjertet og gerne

vil høre bestyrelsens mening herom, 
så ret henvendelse direkte til ét besty
relsesmedlem, at det vil du gerne have 
en udtalelse fra bestyrelsen om. Så 
skal vi nok forsøge at behandle 
spørgsmålet og tage fornuftig og kon
struktiv stilling hertil.

Hvem vil overvå ge 
nyhedsgrupper ■
Der er nok én eller flere afjer derude 
i slægtsforskningens virkelige verden, 
der vil kunne påtage sig den opgave 
at overvåge nyhedsgrupper og berette 
lidt herfra. Det vil være rigtig godt!

Jeg kunne sagtens forestille mig det 
nyttige i, at et antal personer har til 
opgave at følge med i forskellige re
levante nationale, nordiske og inter
nationale nyhedsgrupper.

I Slægt & Data har vi i mange år 
og med stort udbytte kunnet læse re
ferater om, hvad der står i andre tids
skrifter. Tilsvarende kunne være sær
deles nyttigt at gennemføre for ny
hedsgruppernes vedkommende.

Derved kunne DIS virkelig løfte en 
- i mine øjne - væsentlig DIS-opgave: 
At være formidler af ’’alt det nye”.

Hør mere om opgaven
Hvis du overvejer, om du måske vil 
kunne udføre nogle af disse opgaver 
for DIS, så kontakt mig eller et andet 
medlem af bestyrelsen og hør mere 
herom.

Vi vil så koordinere fordelingen af 
opgaverne mellem jer.
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Folketælling 1801
præsenteret på Rigsarkivet

Hans Jørgen 
Marker, DDA

Svend-Erik
Christiansen,
DIS

Oh, hvilken herlig stemning på 
Rigsarkivet i den flotte Har- 
dorffs sal.

Lutter smil og en stor portion stolt
hed - som der sandelig også var god 
grund til. For onsdag den 10. oktober 
blev den færdige folketælling 1801 
præsenteret for offentligheden.

Rigsarkivar Johan Peter Noack bød 
velkommen i anledning af denne sol
strålehistorie om samarbejdet omkring 
kildeindtastningsprojektet. Han fandt 
det meget beundringsværdigt at ind
tastningerne er udført af mange, man
ge engagerede frivillige, sat i et vist 
system.

Både arkivchef Hans Jørgen Mar
ker fra DDA og Svend-Erik Christi
ansen fra DIS talte sig varme om pro-

Anne Katrine Rud
Skovshovedvej 4 

2920 Charlottenlund 
39 90 13 14 

Katrine@Rud.net

jektet. Nanna Floor Clausen fra DDA 
gennemgik selve indholdet på cd’en.

Der blev skålet i lidt vin, og så be
gyndte snakken allerede at handle om 
indtastning af de næste folketællinger, 
hvilket vel er ret så symptomatisk for 
slægtsforskning - man bliver aldrig 
helt færdig.

Så det var et godt initiativ at mar
kere og fejre en milepæl undervejs.

Folketællingen 1801 på cd kan købes hos DDA
Folketællingen 1801 på cd er udsendt sammen med Slægt & Data nr. 3 /2001 til alle, der var medlemmer af DIS pr. 
l.oktober. DIS har modtaget cd’er svarende til det antal medlemmer, vi var pr. denne dato. Cd’en er udsendt som 
en gave til DIS-medlemmer i forbindelse med færdiggørelsen af indtastningen af hele 1801 folketællingen. 

Øvrige, der gerne vil have en cd med 1801-folketællingen, kan købe den hos DDA, tlf. 66 II  30 10.
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Flere gode links på nettet
Da vi planlagde dette nummer 
af Slægt & Data var det oprin
delig tanken, at det skulle ha
ve været et rent temanummer 
om Internettet. Sådan kom det 
ikke helt til at gå, selvom jeg 
må erkende, at der er meget, 
der handler om dette emne.

En af ideerne var at lade en række 
"gamle” brugere af Internettet give 
hver deres bud på, hvad der var væ
sentlige og vigtige ressourcer på net
tet.

Planen er stadig på tegnebordet, 
men blev ikke realiseret i dette num
mer. F aktisk nåede jeg kun at kontakte 
én eneste slægtsforsker, nemlig Arne 
Eckmann, som vil være flere læsere 
bekendt ikke mindst gennem hans in
ternationale hvem forsker hvad på 
adressen www.helplist.org

Arne Eckmann svarede beredvilligt 
på min henvendelse og han skrev bl.a.: 

Jeg synes efterhånden det - under
ligt nok - tynder ud i udenlandske 
slægtsforskningslink, og her på det 
seneste har også „Genealogy Most 
Wanted“ kastet håndklædet i ringen.

Til gengæld synes jeg, at kvalite
ten og anvendeligheden, a f  det, der 
er tilbage og det der er kommet til, 
er blevet meget større.

De vigtigste links kender vi jo  alle 
sammen, det er vel først og fremmest: 

http://www.familysearch.org/ 
http://ddd.dda.dk/kiplinkl.htm 
http://www.emiarch.dk/ 
http://danpa.dda.dk/ 
http://dis-danmark.dk/
Ja, der er mange flere, og efter

hånden er der kommet mange værdi
fulde og gode private links til her i 
Danmark, men alle disse ting er der 
vel andre der vil omtale.

Hvis jeg  skal vælge noget, må det 
så blive nogle få  - måske knapt så 
kendte udenlandske links - som jeg  
har haft megen glæde af.

Ganske vist blev den oprindelige 
store forkromede plan ikke realiseret

i denne omgang. Men jeg synes alli
gevel, at de ressourcer, Arne Eckmann 
pegede på, er så væsentlige, at de for
tjener en nærmere omtale.

Genealogy Resources on the 
Internet
Den første omtale er af "Genealogy 
Resources on the Internet”. Denne tje
neste er at finde på adressen: 
w w w .r o o t s w e b .c o m / ~ j  fu l l e r /  
internethtml

Basalt set er der tale om en større 
samling af links til genealogiske res
sourcer. Det interessante er imidler
tid, at der er tale om links til dele af 
Internettet, man for en dels vedkom
mende ikke så ofte ser henvisning til.

Til det mere velkendte hører hen
visningerne til nyhedsgrupper og ikke 
mindst WWW. Mere specielle er deri
mod henvisninger til:
* Mailing lister
* Telnet ressourcer
* Gopher ressourcer
* Email ressourcer.

For at undgå at dette skal blive en 
kæmpelang redegørelse for Internets 
teknik, vil jeg koncentrere mig om 
email ressourcerne. Føler man sig ikke 
helt opdateret for så vidt angår Telnet

og Gopher må jeg henvise til relevant 
faglitteratur. Udgangspunktet kunne 
f.eks. være en af de mange edb-ord- 
bøger, der er tilgængelig på nettet el
ler måske IDG forlagets kendte pub
likation ”EDB-ord”.

Email ressourcerne
Under dette punkt er samlet henvis
ninger til information, der er tilgænge
lig via email. Eksempelvis email 
adressen mransom@peak.org

Skriver man til den, kommer man i 
kontakt med den person, der står for 
arbejdet med familienavnet Ransome, 
Ranson, Ransone og lignende varian
ter. Jeg skulle hilse at sige, at der er 
adskillige af den slags ”familiefore- 
tagender” samlet i disse ”email res
sourcer”.

Og skulle man være mere til de 
brede databaser, der indeholder mange 
forskellige navne, kan man med for
del gå ned i afdelingen for ”Free 
GEDCOM Matching Service”. Der er 
frit valg!

Hele samlingen er velordnet i tre 
grupper:
1. Generelle email ressourcer
2. Geografiske email ressourcer
3. Familienavne email ressourcer. 

Jeg har aldrig været opmærksom
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på, at netop denne informations
mængde er blevet systematiseret.

Man vil muligvis kunne finde ad
gang til oplysninger gennem andre 
indgange. Men for mig var det spæn
dende at få et lille indblik i disse hjør
ner af Internettet.

Genealogienetz.de
Den anden henvisning fra Arne Eck
mann gik til ressourcen: 
www.genealogienetz.de_(herefter kal
det Geonetz).

Der er tale om en bred indgangs
portal til tysk genealogi. Intet mindre 
end et eldorado for forskere i dette 
område.

Jeg tillader mig i øvrigt at henvise 
til Henriette Idestrups glimrende gen
nemgang af andre vigtige tyske res
sourcer i Slægt & Data nr. 2 - 15. år
gang.

Geonetz tjener som indgangs
portal til 12 emnegrupper
Regionale ressourcer (omfattende 
samling af henvisninger systematise
ret efter geografiske områder, eksem
pelvis Schleswig-Holsten). 
Oversættelsesservice (tjeneste der til
byder oversættelse af breve mm.). 
Pormularer (samling af standard 
breve til kirkekontorer, arkiver og 
mange flere. I mine øjne en kæmpe 
håndsrækning til de mange slægts
forskere, der "tøver lidt pga. det ty

ske sprog.” Her er færdige oversættel
ser af breve, lige klar til at blive ud
fyldt med de konkrete navne).
Private hjemmesider (henviser kun til 
hjemmesider for medlemmer af ”Das 
Verein fur Computergenealogie”). 
Poreninger og sammenslutninger 
(henvisninger til ikke mindre end 30 
tyske genealogiske foreninger). 
Lokalitets identifikation  (den så
kaldte ”Geoserv”, en tjeneste der tilby
der, at man sender en email med angi
velse af en eller anden lokalitet. Re
tur får man konkrete oplysninger om 
sogn, amt, regeringsområde, delstat, 
postnummer, indbyggertal, længde/ 
bredde-grad og endelig korthenvis
ning!). Der er selvfølgelig ganske be
stemte ting, man skal anføre i den e
mail, man sender af sted. Men det står 
fint beskrevet i vejledningen under 
Geoserv. For resten var der i samlin
gen af email ressourcer anført oven
for også henvisning til en såkaldt 
”German Town Locator” . Der var 
bare en anden tilsvarende tjeneste!). 
Omsætning a f  f.eks. mål og vægt en
heder (omsætningstabeller for alskens 
måleenheder).
Computergenealogi (henvisning til 
tidsskriftet af samme navn). 
Databaser (fælles portal med henvis
ning til væsentlige databaser). 
Emigration (samling af de væsentlig
ste tyske links til dette område). 
Terminologi og symboler (bl.a. for-

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1 

2830 Virum 
Tlf. 45 85 18 02 

dek@mobilixnet.dk

klaringer på sygdomme, et genealo
gisk leksikon, opløsning af diverse 
genealogiske symboler mm.). 
Lokalhistorisk litteratur (henviser 
bl.a. til slægtsbøger, der er tilgænge
lige online på nettet).

Geonetz
Geonetz er virkelig et sted, hvor man 
får lyst til at gå på opdagelse.

Der er ikke lige meget tyngde i alle 
emnegrupper. Således synes jeg ikke 
omsætningstabellerne for mål, vægt 
mm er overbevisende. Der er sikkert 
også de, der vil mene, at der ikke er 
særlig mange henvisninger inden for 
hver gruppe. Men jeg fornemmer, at 
der til gengæld er tale om en tjeneste, 
der sørger for kun at linke til det mest 
centrale.

Så der er vel bare at sige: God jagt 
til alle! Og tak til Arne Eckmann for 
disse formidable henvisninger.

Jeg håber, der er mange an
dre, der får lyst til at følge 
dette op. Vi vil gerne høre 
historier fra læsere, der fik 
udbytte af ovenstående og 
også gerne fra læsere, der 
ligger inde med andre gode 
links. Vi hjælper gerne med 
sammenskrivningerne.
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Et vigtigt tidsskrift
Af Erik Kann

Hvad enten man læser artikler 
i „Håndbog for danske Lokalhi
storikere“, i „Dansk Kulturhi
storisk Opslagsværk“, eller 
man andre steder studerer 
slægtshistoriske og lokalhisto
riske emner, kan man næsten 
ikke undgå fra tid til anden at 
støde på litteraturhenvisninger 
til tidsskriftet „Fortid og Nu- 
tid“.

Tidsskriftet "Fortid og Nutid” er en 
aldrende dame, udkommet siden 1914. 
Men det skal ikke forlede nogen til at 
tro, at der er tale om en hverken træt 
eller udslidt dame. På ingen måde. 
Efter min mening er hun så livskraf
tig som aldrig før.

Jeg har en fornemmelse af, at selv
om det vrimler med henvisninger, er 
der ikke er så mange, der kender dette 
tidsskrift - og det vil jeg hermed søge 
at råde bod på.

Nummer på 80 sider
Jeg vil starte med det senest udkomne 
nummer. Det kan da i hvert fald give 
en første fornemmelse af indholdet.

Der er tale om 2001 nr. 3 (af i alt 4 
årlige numre). Det er på ca. 80 sider 
og rummer:
* 3 egentlige artikler
* 1 debatartikel
* 17 anmeldelser.
Jeg vover den påstand, at mindst halv
delen af indholdet er af umiddelbar og 
direkte interesse for slægtsforskere.

Hvervning af soldater
Der er en særdeles væsentlig artikel 
om den danske hærs hvervning af sol
dater i slutningen af 1700-tallet.

Der er tale om en meget kyndig be
handling af netop den noget vanske
lige overgangsperiode omkring over
gangen til den statsligt organiserede 
udskrivning 1788. Der er ikke så 
mange, der gør sig klart, at General-
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hvervekommissionen faktisk først le
verede sin sidste rekrut i 1808!

Politiets ‘eksport’ af kriminelle
Ikke mindre nyttig er det spændende 
indlæg: "Hvor mange forbrydere har 
Amerika ikke befriet os for.”

Artiklen behandler Københavns 
Politis eksport af kriminelle i perio
den 1864-1905. Vi bliver nok ikke 
bedre til at finde vores egne aner, der 
er udvandret til Amerika. Men vi bli
ver fantastisk meget klogere på en 
periode i Danmarks Historie, som vo
re forfædre jo også var en del af.

Amatør/professionel
Tidsskriftets sidste artikel har sande
lig også slægtshistoriske og lokalhi
storiske briller på. Den handler nem
lig om forholdet mellem amatørhisto
rikerne og de professionelle ditto.

Men det er nok ikke den artikel, 
slægtsforskere i al almindelighed vil 
kaste sig over. Ikke desto mindre be
handler den en væsentlig problemstil
ling for vores fags placering i forhold 
til omverdenen.

Interessante anmeldelser
Blandt de 17 anmeldelser vil jeg på
stå, at i hvert fald de 10 har bredere 
interesse for slægtsforskere. Det er 
anmeldelser af dagbogsudgivelser, 
lokalhistoriske værker og meget, me
get mere. Jo, der er nok at tage fat på. 

Som anført, er "Fortid og Nutid”

en aldrende dame. Gennem de mange 
år har tidsskriftet lagt spalteplads til 
nogle af de klassiske artikler inden for 
vores fag.

Der er eksempelvis kildeoversigten 
i "Dansk Landsbyhistorie 1844
1600”, der er gennemgangen af amts
regnskaber, af lensregnskaber, af 
Matriklerne, der er vejledningerne i at 
drive historisk-topografiske studier og 
i stednavnestudier. Ja og meget mere.

Dækker bredt
Fortid og Nutid dækker meget bredt. 
Ikke kun tidsmæssigt, som titlen læg
ger op til, men også emnemæssigt. Der 
er lokalhistorie, slægtshistorie og kul
turhistorie i bred almindelighed. Så 
der er, som man siger: Noget for en
hver smag.

Tidsskriftet kan læses på bibliote
ket, men det kan selvfølgelig også kø
bes, hvis man har lyst. Jeg vil dog 
anbefale, at man først kigger et par 
numre igennem. Har man stadig købe
lysten i behold, så ret henvendelse til:

Fortid og Nutid 
Ingrid Christensen 
Rigsarkivet 
Rigsdagsgården 9 
1218 København K.
Tlf. 33 14 34 14
(tirsdag 14-16 og fredag 8-10)

„Forid og Nutid“ udkommer 4 gange 
om året og koster 200 kr. pr. årgang.



DIS-Danmark 
var på Højskole

I weekenden op til efterårs
ferien havde „Sammenslut
ningen af Slægtshistoriske 
Foreninger“ endnu engang 
arrangeret slægtshistoriske 
weekend kursus.

Denne gang var rammerne Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro mellem Langå 
og Viborg.

Det blev en utrolig spændende, læ
rerig og menneskelig givende ople
velse. Rammerne var perfekte, super
fine værelser, forplejningen var i top, 
og der var glimrende muligheder for 
at snuppe lidt frisk luft i dejlige grønne 
omgivelser.

Jeg er dyb af beundring for afvik
lingen af dette store og særdeles vel
tilrettelagte arrangement. Så stor ros 
til alle arrangørerne.

DIS havde en stand
Det er glædeligt, at der blev skabt 
mulighed for, at DIS-Danmark kunne 
være repræsenteret med en stand den
ne weekend. Vi var godt dækket ind 
med ikke mindre end tre computere 
og dertil tre kyndige personer ved ta
sterne. Georg Agerby fremviste sin 
meget omfattende persondatabase. 
Tove og Ole Jensen havde travlt med 
at forklare om slægtsforskningsprog
rammer, kildeindtastninger mm.

Vi har jo af gode grunde ikke mulig
hed for at tælle besøgende ved en så
dan lejlighed.

Men weekendkurset som sådan 
havde mere end 100 tilmeldte, og jeg 
fornemmede, at langt hovedparten 
lagde vejen forbi. Der var i hvert fald 
tit trængsel omkring maskinerne!

Grundigt på tomandshånd
Efter min mening er det meget væsent
ligt, at vi som forening kan komme 
ud og møde slægtsforskerne under 
former, hvor der er mulighed for at 
gennemgå tingene lidt mere grundigt. 
(på tomandshånd).

Det giver os som forening en bedre 
og bredere kontaktflade og forhåbent
lig de spørgende en mere uddybende 
besvarelse, end hvad telefon og e-mail 
kan klare.

Jeg vil runde denne lille beretning 
af med at sige tak til Sammenslutnin
gen for husly og god behandling. Vi 
håber, vi mødes igen til næste år!

Erik Kann
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L
Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING KVITTERING

Indbetaler —7 Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt

501-2058
DIS-Danm ark
Rudersdalsvej 114 
2840 Holte

Underskrift ved overførsel fra egen konto

501-2058
DIS-Danm ark
Rudersdalsvej 114 
2840 Holte

Post Danmarks kvittering

Kontingent 2002 : 125,00 kr.

____ Kroner. Øre .Betalingsdato____ eller___ Betales nu
J Gebyr for indbetaling betales kontant 

Kroner____________________________________Øre

125 00 1 25 00
------------------------•------------------•-------------------J---------------------
Til maskinel aflæsning -  Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag------- Måned---------Å r -------------Sæt X ------------------------------------------
4031S (06.00) BG 994-17154

+ 01 < + 5012058<

--------------• -------------- • ----------------?----------------------
Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank 
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med 
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er 
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kontingent 2002

Det er igen tid til at betale kontingent for det kommende år

I skal bruge det girokort, der sidder øverst Følgende medlemsnumre skal IKKE bruge girokor-
her på bagsiden, så får vi medlemsnummer, tet - medlemsnummeret er de sidste fire cifre efter ko
navn og adressse med samtidig. den „12352 ARC“

Følgende er dog heldige, de skal IKKE bruge girokor
tet:

* Alle vore udenlandske medlemmer, der har betalt 
for flere år ad gangen. Det blev en god aftale for alle 
parter, da vi begge slap for at betale et gebyr ved hver 
indbetaling.

* Enkelte medlemmer meldte sig sent på året ind i 
DIS-Danmark og betalte kontingent i 2001 enten ved 
fejl eller med ønske om, at det skulle dække kontingent 
for 2002.

2081; 2253; 2488; 2554; 2616; 2663; 2836; 2869; 
3266; 3013; 3180; 3288; 3387; 3447; 3936; 3960; 
4034; 4083; 4216; 4227; 4420; 4427; 4527; 4563; 
4529; 4566; 4571; 4575; 4576; 4584; 4586; 4621; 
4635; 4700; 4709; 4717; 4982; 5013; 5072; 5074; 
5082; samt fra 5160 og fremefter.

Der er dog enkelte medlemmer med medlemsnum
mer fra 5160 og opefter, der har ønsket medlemskab 
allerede fra 2001. Disse medlemmer skal huske at forny 
deres medlemskab for 2002 med det ovenstående giro
kort.

Jeg ønsker jer alle et godt nytår. Må I finde Uge det, I har søgt I mange år, I år 2002.

Jeres kasserer i DIS-Danmark 

Werner Nielsen Wittekind
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