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Holte

DROP IN: Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte

Lørdag 29.september 2001 kl. 13.00 - 17.00 
Lørdag 24.november 2001 kl. 13.00 - 17.00

Her er det altid foredrag og hygge, det drejer sig om. Følgende emner er på beddingen: 
Straffesager, tiden før folketællinger, godsarkivernes indhold og vores juleafslutning.

Ingen tilmeldingspligt - men pga. indkøb er det praktisk at vide, hvor mange der kommer. 
Werner Wittekind, tlf. 45 41 43 15 eller mail: werner.wittekind.@post2.tele.dk

Mailing-liste
For altid at være på forkant har jeg lavet en mailing-liste, så jeg kan sende nyhederne om møder 
mm. ud til jer. I kan også se nyhederne på hjemmesiden www.dis-danmark.dk ved kalenderen. 
Tilmeld dig mailing-listen til werner.wittekind@post2.tele.dk

Kalundborg
Billedbehandling på PC 
Internetcafé

Lørdag d. 22. september 2001 kl. 12.00 -  17.15
Mødested: Skolen på Herredsåsen, 4400 Kalundborg.

Mødet er arrangeret i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Vestsjælland og DIS-Danmark.

Program:
12.00 Billedbehandling på PC
Anna Margrethe Krogh-Thomsen vil vise hvordan man kan redigere et billede, beskære, klippe 
i et billede, rette småfejl, redigere lysere eller mørkere, ændre gråtoner m.m.
13.45 Kaffepause
14.00 Internetcaféen åben for:
Søgning på Internettet -  kom i gang 
Arbejde med slægtsforskningsprogrammer
Begrænset mulighed for at scanne fotos og arbejde med billedbehandling.

Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset antal pladser.
Tilmelding til: Ruben Højmark, tlf. 57 83 28 94 eller e-mail nibenhj@get2net.dk
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Folkebibliotekernes Netguide
I Slægt & Data nr. 4 fra i fjor omtales 
i Lars Deleurans artikel om Morten 
Hull, hvordan han i sin eftersøgning 
har brugt både Folkebibliotekernes 
Netguide og www.bibliotek.dk 

Erik Kann fortæller i samme num
mer om www.bibliotek.dk .

Jeg vil her følge temaet op og 
fortælle om Folkebiblioteker
nes Netguide, der i daglig tale 
kaldes FNG - i hvert fald af de 
personer, der kender den.

FNG er oprindelig udsprunget som et 
fælles projekt mellem bibliotekerne i 
Herning og Helsingør. Siden er sam
arbejdet blevet udstrakt til, at en række 
store biblioteker landet over deltager.

Samarbejdet går ud på at supplere 
folkebibliotekernes samlinger på hyl
derne med ressourcer på internettet. 
Ofte kan de være bedre opdaterede end 
en fagbog eller lettere at finde oplys
ninger i.

På netbiblioteket hjemmefra
Målgruppen er den samme som for et 
folkebibliotek nemlig folkebibliote
kernes brugere, men med den væsent
lige forskel, at de også kan gå på net

biblioteket hjemme, forudsat de har 
internetadgang.

Et folkebibliotek skal stille oplys
ning og viden til rådighed ved at ud
vælge kvalitetsmateriale inden for hele 
det faglige spektrum. På samme måde 
er ressourcerne i FNG kvalitetsvur
deret og evt. forkastet efter en biblio
tekarisk vurdering, og da man ikke 
regner med, at folk kun benytter det 
på biblioteket, er den faglige vurde
ring nævnt som en kort annotering ved 
linket. Og landet over har man fundet 
bibliotekarer med speciel delviden på 
området.

Jagter gode adresser
Jeg deltager også i udvælgelsen af res
sourcer til FNG dog ikke på slægts
forskningsområdet, men det varetages 
fuldt betryggende af bibliotekarer fra 
Frederiksberg biblioteks læsesal.

Man jagter ”gode adresser”, og det 
kan ske på mange måder: Som be
kendt er der internetsider, som linker 
videre til andre sider, hvor man kan 
gå på research. Eller man kan til
melde sig en konference i lighed med 
dk.historie.genealogi, som dækker det 
faglige område, og derigennem få en 
dialog i gang med ligesindede og

trække på deres viden og tips.

Søgerobotter og søgemaskiner
Metoden med specialiserede søge
robotter har jeg derimod ingen erfa
ring med og har derfor ikke benyttet 
den.

Der er den meget udbredte måde at 
gå på emnejagt via diverse søgema
skiner, eller man kan simpelthen få et 
godt tip fra andre. Det sidste er det 
lidt sløjt med. Selv om der faktisk er 
mulighed for via FNGs hjemmeside 
at fortælle om manglende gode hjem
mesider, har jeg indtil nu kun fået tips 
fra bibliotekarer.

Der må da være andre, som benyt
ter FNG? Jeg har dog hørt, at folk er 
blevet flinkere med tilbagemeldinger 
nu, hvor der er sat et PR-fremstød i 
værk.

Redaktionsgruppe og Emne
redaktioner
Bag FNG står en redaktionsgruppe, 
som udstikker de overordnede ret
ningslinjer for FNG.

Desuden er der Emneredaktioner, 
der koordinerer inden for deres emne
område, drøfter struktur og udveks
ler idéer og erfaringer. FNG er under

www.fng.dk
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Erling Dujardin
Digehuset 5 st. 1 
2670 Greve 
Tlf. 43 90 86 25 
fam.duiardin@image.dk

stadig udvikling og har fået ændret 
layout, siden Lars Deleuran brugte 
netguiden.

Overordnet er et hierarki af emne
ord på max. 3 niveauer. (Et 4. niveau 
til brug ved sortering inden for et emne 
drøftes p.t.)

Desuden prioriteres dansksprogede 
ressourcer over norske og svenske, 
som igen kommer før engelsksprogede 
og andre sider. På denne måde tilgo
deses sprogbarrieren på samme måde 
som i folkebibliotekerne, men stadig 
med skyldig hensyntagen til kvalite
ten: Er der ingen ordentlige danske 
hjemmesider, tyr man til engelske i 
stedet.

Hvordan man søger
Søgning i Netguiden kan ske enten ved 
at bevæge sig ned igennem hierarkiet, 
f.eks. fra historie til slægtsforsk
ning, eller man kan direkte i en søge- 
boks søge på emneord (evt. en titel, 
hvis man kan huske den).

Derfor er det vigtigt at være kon
sekvent i tildelingen af emneord. De 
enkelte leverandører af adresser har 
alle været på kursus i emneordsgiv- 
ning og principper for tildeling. De 
ligger tæt op ad den praksis, man føl
ger i folkebibliotekerne, igen for at 
understrege karakteren af supplement 
til bibliotekernes samlinger.

Jævnlig opdatering
Fra Herning Centralbibliotek køres 
jævnligt et checkprogram på de med
tagne adresser, og fagreferenten får 
besked, hvis en URL (internetadresse) 
har vist sig uvirksom i 14 dage. Den 
pågældende formodes så at undersøge 
årsagen hertil: URL’en kan være flyt
tet eller nedlagt eller måske indgået i

et større kompleks af henvisninger.
Hvis ikke der reageres, tvangs

slettes henvisningen i Netguiden. For
delen er, at brugerne kan regne med, 
at guiden jævnligt bliver opdateret. 
Men bortset fra det bestemmer den 
enkelte fagreferent suverænt over sit 
delområde.

Fremover
Der er flere lignende tiltag på biblio
teksområdet. Til børnene er der kom
met en pendant til FNG benævnt 
DotBot.

I Silkeborg samarbejder man med 
andre biblioteker om projekt BibHit. 
Til forskel fra FNG er det meningen, 
at man kan gå dybere ned i netsiderne 
og f.eks. linke til fuldtekstdokumenter 
på nettet. Ideelt set skal de integreres 
i bibliotekets egen søgebase, så man 
kan møde både biblioteksmateriale og 
netmateriale i samme søgning.

Desuden er der kræfter i gang med 
at indskanne lokalhistoriske billeder i 
mange kommunale biblioteker som 
supplement til f.eks. billedsamlingen 
på Det kongelige Bibliotek.

Sorteper til lokalarkiverne
Desværre ser det endnu engang ud til, 
at de lokalhistoriske arkiver bliver 
sorteper.

Med få glædelige undtagelser 
(f.eks. Århus) ser det ikke ud til, at 
deres ressourcer strækker til en regi
strering eller indskanning på inter
nettet. Så her er man fortsat afhæn
gig af, at man kan tage ud på stedet 
og komme i kontakt med ”nogen, der 
ved noget”.

Den mulighed har man til gengæld 
sjældent på de lokalhistoriske sider på 
nettet.

Et lille apropos 
om Silkeborg 
Bibliotek
Erling Dujardin omtaler her i ar
tiklen bl.a. Silkeborg Bibliotek.

I et netop publiceret delresul
tat fra Statens Informations om
fattende kvalitetsundersøgelse af 
offentlige danske hjemmesider 
”Bedst på nettet” er netop Silke
borg Biblioteks hjemmeside ble
vet tildelt topkarakter. I begrun
delsen hedder det bl.a.:

’’Hjemmesiden tager imod si
ne brugere med åbne arme og 
gemmer ikke på informationer
ne. Hjemmesiden giver brugeren 
forbilledlig vejledning, så man 
aldrig er i tvivl om, hvor man er 
på hjemmesiden, og hvordan 
man kommer videre. Hjemmesi
den henvender sig direkte til bru
gerne, og tager udgangspunkt i 
de mest gængse spørgsmål.

Det er også værd at bemærke, 
at bibliotekets hjemmeside er 
meget let tilgængelig - også for 
de handicappede og synshæm
mede”.

Læs mere om projektet på: 
www.bedstpaanettet.dk/

Se Silkeborg biblioteks hjemme
side på:
www.silkeborg-bibliotek.dk
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Aner fra Tyskland

Henriette Idestrup
Ejby Møllevej 64 
5220 Odense SØ 
¡destrup@worldonline.dk

Da jeg var grøn slægtsforsker, 
læste jeg et sted, at tyskere 
var det helt store problem, når 
det drejede sig om aner fra ud
landet.

Hvor det stod, erindrer jeg ikke læn
gere, men i mange år havde jeg en 
utrolig respekt for mine tyske aner, og 
det er først inden for de sidste par år, 
jeg for alvor har fået mod på at efter
spore dem.

I den forbindelse er jeg blevet op
mærksom på et par hjælpemidler, som 
andre slægtsforskere med tyske aner 
også vil kunne få glæde af.

Det drejer sig om et register på CD- 
rom til bogværket Deutsches Ge
schlechterbuch, samt et register til 
tidsskriftet Zeitschrift fü r  Nieder
deutsche Familienkunde, som for kort 
tid siden er blevet tilgængeligt på inter
nettet.

Deutsches Geschlechterbuch, DG
Dette bogværk består udelukkende af 
slægtstavler for tyske borgerlige slæg
ter.

Det første bind udkom i 1898 og 
på nuværende tidspunkt er man nået 
op på 213 bind. Så det er klart, at disse 
bøger indeholder et sandt kildevæld 
af oplysningerne for den, hvis slægt 
eventuelt er omtalt i et af bindene. Og 
det er så heldigt, at både Statsbiblio
teket og Det Kongelige Bibliotek har 
en stor bestand af disse bøger.

Hvilke bind, der helt eksakt er tale 
om, kan man finde ud af, ved at søge 
i bibliotekernes fæ llesdatabase 
www.bibliotek.dk eller i de to biblio

tekers egne databaser på www.kb.dk/ 
og www.statsbiblioteket.dk/

Er der tale om et bind, der ikke kan 
lånes hjem til ens eget bibliotek, fordi 
det f.eks. kun findes på Det Konge
lige Bibliotek, vil man som regel kun
ne få fotokopier af de relevante sider.

Samtidigt har C.A.Starke Verlag 
planer om at udgive de bind af DG, 
der ikke længere kan købes, på CD- 
rom med 10 bind pr. CD. Den første 
af disse har allerede set dagens lys og 
indeholder bind 1-10. Den koster 89 
DM, men kan fås til 69 DM i abonne
ment. Så hvis man er interesseret i en 
komplet samling af DG, bliver der 
mulighed for det på længere sigt. Dette 
vil det dog være de færreste danske 
slægtsforskere, der har brug for.

Register på CD-rom
De bind, der har interesse, kan man 
finde frem til ved hjælp af registeret 
til bind 1-209, som C.A.Starke Verlag 
(Frankfurter Str.51-53, D-65549 
Limburg) har udgivet på CD-rom i 
1999. Denne CD-rom, der koster 68 
DM, kræver en PC med 8 MB RAM 
og kan installeres under Win 3.1x,

Win 95/98 og Win NT.
Man kan vælge imellem 2 installa
tionsformer:
1. Vollinstallation (fuld installation), 
hvor hele registeret installeres på hard
disken, således at man ikke behøver 
at sætte sin CD i CD-rom drevet, når 
man vil benytte det, hvilket dog er 
meget pladskrævende (ca. 90 MB) 
eller
2. Teilinstallation (del installation), 
der er mindre pladskrævende (ca. 4 
MB), men hvor man kun kan benytte 
registeret, når CD’en ligger i CD-rom 
drevet. Læs evt. mere på adressen: 
http://213.136.64.200/ws343312/

Søgning i registeret
Sproget er tysk, men selv hvis man 
ikke har de store tysk kundskaber, vil 
det være muligt at benytte registeret, 
da søgefunktionen er enkel og let over
skuelig.

Når man åbner registeret, får man 
straks søgemenuen frem. Man kan 
vælge at søge på et navn alene eller at 
søge et navn i udvalgte bind.

Når man søger på et navn, får man 
en liste over hvilke bind, det pågæl-

Åbningsbillede fra C.A. Starke Vernag.
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dende navn optræder i, samt sidetal. 
Man skal her være opmærksom på, 
at det kun er, hvis der optræder en * 
foran navnet, at der er tale om en 
Hauptstammfolge (altså en hoved
linie. Optræder der et „f“ foran nav
net, er der tale om en våbenførende 
slægt, hvor våbenet er gengivet i far
ver i bogen.

Resultatet af søgningen kan prin
tes, ligesom det kan kopieres til et 
tekstdokument ved hjælp af udklips
holderen.

Zeitschrift für Niederdeutsche 
Familienkunde (ZNF)
ZNF, der udgives 4 gange årligt, er 
udkommet siden 1919, dog med en 
afbrydelse i årene 1942-1948.

Ligesom med DG gælder det, at 
både Statsbiblioteket og Det Konge
lige Bibliotek har en stor bestand af 
disse bøger, og at disse kan søges via 
www.bibliotek.dk samt selvfølgelig de 
to bibliotekers egne databaser.

Indholdsmæssigt kan ZNF sam
menlignes med Personalhistorisk 
Tidsskrift, idet artiklerne handler om 
såvel teoretiske emner, som enkelte 
personer, slægter og lokaliteter.

Som eksempler herpå kan fx. næv
nes en artikel med titlen „Kuriositäten 
aus schlesw.-holsteinischen Kirchen
büchern“ og en anden artikel med tit
len „C.E.F. Weyse und seine Altonaer 
Vorfahren“.

Online register til ZNF
Registeret til årgangene 1919-2000 er 
for kort tid siden blevet tilgængeligt 
online på www.genealogy.net/gene/ 
publikationen/znf/ og det koster ikke 
noget, at benytte det.

Det er et kronologisk register, så 
man kan hverken søge på lokalitet el
ler slægtsnavn. Man skal vælge en pe
riode (fx.1986-1989), hvorefter man 
får et skærmbillede frem, der viser en 
oversigt over de artikler, der har væ
ret bragt i den pågældende periode 
med angivelse af årgang og sidetal.

Onlineregistret på ZNF ’s hjemmeside

Det kan virke lidt besværligt, men 
man kan jo gemme samtlige perioder 
på sin harddisk og gennemgå dem i ro 
og mag uden at skulle betale for at 
være online imens. Så har man dem 
også til senere brug, hvis man i sin 
forskning støder på nye slægter og lo
kaliteter, som man vil tjekke, om der 
skulle være skrevet noget om i det 
pågældende tidsskrift.

Det er mit håb, at dette indlæg kan 
hjælpe andre slægtsforskere med ty
ske aner i gang med at bruge noget af 
den trykte litteratur, der nogle gange 
kan være en god hjælp, når man efter
søger sin slægt i udlandet og den på
gældende litteratur er tilgængelig på 
hjemlige biblioteker.

Onlineregistret på ZNF ’s hjemmeside
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Titusindvis af personer fra år 1500-1600
Rigsarkivets udgave af Kancelliets Brevbøger

21. juni (Kbh.) Bevilling for Kjeld 
Terkelsen til at indlade sig i ægte
skab med enken Boel Aagesdatter i 
Harbæksholt i Skåne, hvis afd. hus
bond KT er beslægtet med i 3. led. 
Kongen bevilger dette, dog at KT 
bevisliggør, at de ikke er nærmere 
pårørende, desligeste skal de give 
noget til nærmeste hospital af deres 
formue efter lensmandens sigelse. 
SkR, 6, 372. K. Indl. 10. og 20. juni.

Således gengives et af brevene, date
ret 21. juni 1655, fra den danske cen
traladministrations kopibøger i Dan
ske Kancellis arkiv i det arbejde, der 
for tiden foregår med Rigsarkivets ud
givelse af de såkaldte Kancelliets 
Brevbøger. Den lidt særegne form og 
de mange forkortelsen vil blive for
klaret lidt senere.

Brevet rummer en af de mange 
ægteskabsbevillinger, man finder i 
dette værk. De er sammen med sager 
vedrørende skifter, lejermål og de 
store mageskifter af særlig interesse 
for slægtsforskere. Men også talrige 
andre breve rummer stoftil belysning 
og placering af personer.

Kopibøgerne
I Danske Kancelli, kongens og cen
traladministrationens sekretariat, ind
skrev man i århundreder kopier af de 
udgående breve i store protokoller, der 
i dag står i lange rækker i kancelliets 
arkiv i Rigsarkivet.

Brevene giver på mange måder et 
detaljeret billede af livet i Danmark i 
tidligere tider, og en væsentlig del er 
blevet let tilgængelig, idet Rigsarkivet 
i 1885 begyndte en udgivelse i referat
form af det meget omfangsrige mate
riale.

Det første bind omfattede årene 
1551-52, og nu foreligger 32. bind, 
med året 1653. Dermed omfatter ud
gaven i alt 24.500 sider, heraf en væ
sentlig del person- og stedregistre og 
sagregister, der gør det muligt at ud
nytte det kolossale stof. Det er pla

nen, at udgivelsen i 2003 skal nå frem 
til det gamle slutmål: 1660.

Som i de tidligere bind fortæller 
brevene fra 1653 om ansættelser og 
afskedigelser af embedsmænd og of
ficerer, om bevillinger af mange slags, 
til ægteskab i forbudne led - imod en 
klækkelig betaling! - til toldfrihed, 
skattefrihed, frihed for ægt og arbejde 
eller for fødestavnen, til ølbrygning, 
til opførelse af vejrmøller, til tiggeri 
hos godtfolk som kompensation for 
skade lidt ved brand eller til indsam
ling af en stor løsesum til frikøb af en 
fange i Algier osv. Der er mange skø
der på grunde ved Københavns 
fæstningsvold som følge af ændringer 
med store fæstningsarbejder. Talrige 
personer træder frem på siderne.

Om dagligdagen og menigmand
Dagligdagen og menigmands forhold 
afspejles på mange måder. Man hø
rer om landgildenedsættelser på grund 
af misvækst efter tørre somre eller 
uvejr, om økonomiske forhold, om 
præsters og andre embedsmænds ind
komster, om møller, jernværker og 
andre industrielle anlæg, om bygnin
gers tilstand, om præsters og andres 
seksuelle forseelser, om stridigheder 
vedrørende stolestader i kirker, om 
mageskifter af gods og bønder mel
lem kongen og adelige, om forbrydel
ser og straf.

Kongens og hoffets forhold bely
ses på mange måder af brevene, og 
man får et godt indtryk af disse års 
iøjnefaldende økonomiske problemer: 
den stadig voksende finansielle misere, 
hvor kongen kommer længere og læn
gere bagud med sine betalinger og ofte 
anviser penge af told- og lensindtæg
ter, længe før de er indgået, til folk, 
der står i kø for at få dem, idet de står 
med årelange lønrestancer.

Udgaven Kancelliets Brevbøger
Med udgivelsen af referaterne af de 
talløse breve bliver det omfattende stof 
let tilgængeligt. Brevene gengives i re
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ferat i et sprog, der er enklere end de 
oprindelige breves ofte meget snørk
lede kancellisprog.

For yderligere at mindske omfan
get anføres personer, der nævnes flere 
gange i et brev, blot med initialer. En 
værdifuld ting ved udgaven er også, 
at den med de forkortelser, vi så i den 
indledende tekst, henviser til et meget 
omfattende originalmateriale, de så
kaldte Indlæg til registre og tegnelser.

Det er de breve, der blev skrevet til 
kongen eller til kancelliets oversekre
tær eller personer i regeringen. De lig
ger i kronologisk orden i meterlange 
rækker af pakker. Endda er det kun 
en mindre del af de oprindeligt eksi
sterende indlæg, der er bevaret.

De er i pakkerne sorteret efter det, 
der også angives ved de kryptiske for
kortelser, nemlig rækkerne af kopi
bøger, der var opdelt efter kongens 
”lande”. Samtidig var de opdelt i to 
rækker, efter om brevene var rettet til 
offentligheden, som love og forordnin
ger, privilegier, lavsskråer eller bredt 
til mange, der skulle informeres om 
et eller andet; eller om de var rettet til 
enkeltpersoner.

De kaldtes henholdsvis åbne breve 
og missiver, og står i to rækker, der 
kaldes henholdsvis Registre og Teg- 
nelser.

Tager vi "landene” med, bliver det 
til 10 rækker, henholdsvis Sjælland
ske Registre og Sjællandske Tegnelser 
og tilsvarende Fynske, Smålandske 
(Lolland og Falster), Fynske og Jy-
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Frederik 3.s brev a f 23. august 1655, hvorved 
Boel Jensdatter får efterladt sit lejermål.

ske Registre og Tegnelser. I udgaven 
Kancelliets Brevbøger er de anført 
med forkortelserne SjR og SjT, SkR 
og SkT, SmR og SmT, FR og FT og 
endelig JR og JT.

Ægteskabsbevilling med bilag
Om vores ægteskabsbevilling i indled
ningen ser vi altså, at den er fra bind 
6 i Skånske Registre, side 372. Og 
efterfølgende viser bogstavet K , at 
konceptet er bevaret, og forkortelsen 
Indl., at der er bevaret indlæg, bilag, 
med datoerne 10. og 20. juni.

I dette tilfælde er der ikke fundet 
nogen original, så der står ikke til sidst 
Orig. Med en henvisning til et bispe- 
arkiv, lensarkiv, lensregnskab, råd
stuearkiv, eller hvor det nu i Rigs
arkivet eller i landsarkiverne er i dag, 
350 år senere, ville det være muligt af 
finde det originale brev underskrevet 
af kongen.

Brevet til kongen
I pakken med indlæg til Skånske Re
gistre ligger et brev fra Kjeld Thor- 
kildsen 20. juni 1655 til kongen, un
derskrevet ”højbemeldte min allernå- 
digste herre og konnings underdanig
ste pligtskyldige undersåt og skælm !

Han fortæller her, hvorledes han 
næst Guds den allerhøjestes hjælp og 
bistand og hans nådigste herre og kon- 
nings nådigste tilladelse agtede at ind
lade sig i ægteskab med Bodil Aages- 
datter, med hvis afdøde mand han var 
beslægtet i 3. led, mens kvinden er 
ham ganske fremmed.

Han henviser her til bevis af sog
nepræsten og fire mænd. Dette blev 
underskrevet i Ørkeljunge på trinita
tis søndag, dvs. 20. juni 1655, og for
tæller, at Kjeld Thorkildsen og Boild 
Aagesdatters afdøde mand Brødde 
Nielsen ikke står hverandre nærmere 
end 3. led, og gengiver deres slægts
linje således:

De fire mænd satte segl på med deres 
signetring og fik sognepræsten til at 
besegle med dem, og han kunne også 
underskrive.

Boel Jensdatters lejermålssag
Tilsvarende slægtsoplysninger kan 
man også være heldig at finde i lejer
målssager, som i følgende:

23. aug. (Kbh.) Boel Jensdatter af 
Froste h. fik  brev om, at hendes 
lejermål er efterladt. Hun har for 
kongen berettet, hvorledes hun for 
nogen tid siden har forset sig i lejer
mål med en karl, Hans Svendsen 
dragon, som tilforn har besovet et 
kvindfolk, som BJi 3. led er beslæg
tet med, hvorfor hun er dømt til at 
rømme landet. Hun begærer, at for
seelsen må efterlades, så hun igen 
må nyde sin fred. Kongen efterlader 
forseelsen, så hun må forblive i lan
det. Forbydendes etc. SkR, 6, 386. 
K. Indl. 26. marts, 28. juni.

Brevet er fra samme kopibog, kon
ceptet er bevaret samt to indlæg, af 
26. marts og 28. juni. De fortæller de
taljeret om Bolle Jensdatter i Besinge 
i Sallerup sogn i Froste herred i Skåne.

I et brev til kongen af 26. marts be
klager hun, at hun, fattige, unge og 
tåbelige kvindfolk, i sin ungdoms og 
ufornuftige 16. år har forset sig med

lejermål med en karl ved navn Hans 
Svendsen Dragon. Hun er til tinge 
overbevist, at denne karl tilforn havde 
beligget et andet kvindfolk, som hun 
er beslægtet med i 3. led. Derfor er 
hun til Froste herreds ting dømt til at 
rømme landet inden 6 uger, hendes 
boslod er forbrudt, og hun straffes på 
halsen, om hun ikke rømmer, såfremt 
herskabet ikke vil benåde hende.

Hun vidste aldeles intet om, at det 
tilforn beliggede kvindfolk var be
slægtet i 3. led med hende, og nu véd 
hun aldeles intet sted, hvor hun kan 
fly hen, eftersom hun er ung og meget 
tåbelig. Hun begærer at blive benådet 
og at få lov at blive i landet, efter at 
have udstået kirkedisciplin og betalt 
sine bøder. I en påskrift af 28. juni på 
hendes brev skrev lensmanden, Kjeld 
Krag, at Hans Dragon var gift, og at 
han første gang havde lokket Sidsel 
Troelsdatter, derefter Boel Jensdatter, 
som var førstnævntes næstsøskende- 
barn, hvorfor han var dømt og rømt, 
og hans boslod forbrudt.

Lensmanden bevidnede, at Boel var 
meget ung og derhos tåbelig, og stil
lede hendes ansøgning til kongens nå
digste resolution. Som det fremgik, 
var kongen nådig.

Fortsættes næste side

Brødre: Kjeld Brødsen Peder Brødsen i Vester Rinderup
Søskendebørn: Pernille Kjeldsdatter Niels Pedersen
Næstsøskendebørn: Kjeld Thorkildsen Brødde Nielsen
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Fortsat fra  forrige side
Helt rørende er den smukt tegnede, 

her gengivne figur, der grafisk viser, 
hvorledes Peder i Råby gennem døt- 
rene Inger og Johanne var stamfar til 
to oldebørn, Sitze og Bolle, der var 
så uheldige begge, men med katastro
fale konsekvenser for Bolle, at blive 
beligget af den aktive Hans Dragon.

Sager som denne giver ikke blot en 
lang række slægtshistoriske oplysnin
ger, men også et indblik i forhold som 
følge af den tids overordentlig strenge 
ægteskabslovgivning, forhold, som 
netop igen er baggrund for, at vi i 
kopibøgerne finder talrige sådanne 
sager.

Personregistrene
Da hvert af bindene i den udgivne 
række af brevbøger afsluttes med et 
personregister, er det let at finde frem 
til eventuelt forekommende konkrete 
personer. Bilag fra 1655 til Boel Jensdatters sag.

Dette gælder endda i større omfang 
for bindene fra og med 1651, hvor 
brug af informationsteknologiens 
tekstbehandling har gjort det over
kommeligt at medtage alle de i et bind 
forekommende personer. Indtil da var 
bondebefolkningen med dens ensfor
mige sen-navne udeladt.

Hvor bindet 1650 rummer 1.200 
personnavne, finder man derfor i de 
følgende omkring 3.600, en ikke ube
tydelig andel af befolkningen i konge
riget på den tid.

En yderligere hjælp finder man i et 
fuldstændigt stedregister. Og gælder 
det blot om at finde f.eks. ægteskabs
bevillinger, lejermålssager eller oplys
ninger om adelige skifter eller mage
skifter mellem adelige og kongen med 
talrige bønder, har man en indgang i 
et detaljeret sagregister.

Findes der etik i slægtsforskning
Forskere rundt om i verden la
ver næsten daglige opdagelser 
med at finde ultimative slægts
historier, blandt andet den, der 
er skrevet i vore DNA profiler.

Det findes i vores gener
Hvor tit hører vi ikke sætningen: Det 
findes i vore gener. Det betyder lidt 
kort sagt, at gener findes i vore psy
kiske og personlige karakterer. Det er 
i dag muligt, ifølge engelske viden- 
skabsmænd, at følge aner tilbage i 
hundredvis af år ved hjælp af y-kro- 
mosomer i folks DNA.

Det vil nok her være for meget at 
komme ind på, hvorledes det foregår, 
men er det i grunden det slægtsfor
skere vil ?

Er det den 100% videnskabelige 
bevismasse for, at vi nedstammer fra 
Homo sapiens eller en eller anden 
kendt person, fordi vi måske tilfæl
digt finder et kromosom, som går igen 
fra en bestemt egn og land i verden og

bestemmer, at vi netop stammer her
fra? Er det ikke de mere håndgribe
lige historier i form af de skrevne kil
der, der ønskes for at finde den iden
titet på aner og efterkommere ?

Tilbud om DNA analyser
Allerede i dag annonceres der i tids
skrifter og blade i USA om, at der kan 
foretages DNA analyser af dine for- 
fædre, hvis du har en hårlok, et brev,

Åbningsbillede fra www. decode.is
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en pibe eller en anden ting gemt fra 
hengangen tid. Pris mellem 450 kr. og 
op til 2.000 kr.

Er man ikke gået lidt for vidt og er 
det i grunden slægtsforskning for al
mindelige mennesker, når eet af for
målene med DNA analysen er at se, 
om ens forfædre havde en sygdom, 
som måske kan komme til udbrud år
hundreder senere?

Man skal selvfølgelig ikke lukke 
øjnene for de sygdomme, der kan op
stå gennem de arvemæssige gener, der 
kan forårsage skadelig påvirkninger 
af vores afkom, men at bruge dem som 
en del af almindelig slægtsforskning 
er efter min mening uæstetisk.

Et kit for 200 kroner
Man kan også i dag købe et kit til ca. 
200 kr., og så kan du selv tage en 
prøve af din egen DNA profil. Opbe
vares den et koldt og tørt sted, så kan 
efterkommere se, hvilke sygdomme du 
eventuelt har båret rundt på.

Eller du kan oprette et helt biblio
tek over familiens gener og få det op
bevaret i et firma, selvfølgelig mod 
betaling, og som der også så flot an
nonces med, vil du få et certifikat på, 
at det netop er dit DNA profil, der 
opbevares.

Mon den danske registerlov tilla
der oprettelse af sådan en database og 
register?

Forskellige projekter i udlandet
I 1996 var der en idé fremme blandt 
amerikanske videnskabsfolk om at 
lave en database over ca. 700.000 is
lændinge.

Ideen var at gå så langt tilbage som 
til det 11. århundrede og prøve at finde 
nogen af øboernes mutationer, da det 
er en lille befolkningsgruppe, som har 
været samlet på samme sted gennem 
århundreder, og derfor vil være rela
tivt nemt at lave en slægtsforbindelse 
med.

Der var i første omgang nogle for
nuftige mennesker i Island, der stop
pede projektet af etiske grunde og 
overskridelse af privatlivets fred, men 
siden er planen faktisk gennemført, og 
den store database etableret. Se yder
ligere på www.decode.is

Længere fremme er man i Louisia
na, hvor man på det medicinske fa
kultet har lavet slægtstavler og gene
tiske undersøgelser af et stammefolk, 
kaldet Acadians, som er efterkommere 
af en lille stamme af franske indvan
drere, som blev udvist af Canada i det 
1700 århundrede og så slog sig ned i 
staten Louisiana, og hvor man påstår 
at have fundet ca. 35 % højere gene
tiske mutationer for arvelige sygdom
me.

Flere sådanne undersøgelser blandt 
etniske folkestammer er enten på vej 
eller i gang. En undersøgelse foreta
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get af en amerikansk jøde ved navn 
Stanley Diamond, blandt polske fa
milier af jødisk afstamning med syg
dommen Beta Thalassemia (blodsyg
dom) er samlet i en database og oven 
i købet lagt ud på Internettet til fri 
afbenyttelse.

Vi skal tage stilling
Mange vil nok sige, at det ikke kan 
ske i Danmark. Sådan er vi ikke her, 
men ser vi hen over skulderen på det, 
der er sket ”over there”, bør vi nok 
tænke anderledes. Tænk bare på su
permarkeder, fastfood, beklædning og 
meget mere: Der var virkelig engang, 
hvor ingen troede, at det ville nå Dan
mark.

Så i virkeligheden er der nok kun 
én ting at gøre, nemlig at tage kon
kret stilling til, om lignende tilstande 
skal opstå inden for slægtsforsknin
gen i Danmark.

Kilder
Past Imperfect: How to tracing your 
Family medical history can save your 
life. By Robin L. Bennet and M.S. 
Bennet,
How healthy is your family Tree? A 
com plete guide to tracing your 
family's medical and behavioural his
tory by Carol Krause.
A guide to docum enting your 
individual and family health history 
by Danette l. Nelson- Anderson.

Internetadresser:
www.jewishgen.org/jri-pl
www. Genealogy.com/6:hdhlth.html
www.geocities.com/heartland/pointe/
1439www.iewishgen.org/iri-pl
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Af Erik Kann

Generalforsamlingen blev holdt den 
21. april på den prægtige Hollufgård 
ved Odense. Interesserede henvises til 
Slægt & Data 1997:2 s.3, hvor Ole 
G. Nielsen bringer en kort introduk
tion til slottes historie.

Vejret var vidunderligt, høj blå him
mel og behagelig, ikke for høj tempe
ratur. Måske var det det flotte forårs
vejr, der holdt medlemmerne væk. I 
hvert fald var fremmødet behersket!

Generalforsamlingen var indkaldt 
ved opslag af dagsorden i Slægt & 
Data 2001 nr. 1. Heri var beretning 
og dagsorden også trykt.

Efter bestyrelsens forslag blev 
Knud Spangsø valgt til dirigent. Han 
konstaterede generalforsamlingen lov
ligt indvarslet og derfor beslutnings
dygtig efter vedtægterne.

Formandens beretning
Formanden Svend-Erik Christiansen 
henviste til, at der var udsendt en 
skriftlig beretning med det seneste 
nummer af Slægt & Data. I stedet for 
blot at gentage, hvad der stod skrevet 
heri, valgte han at stille skarpt på en 
række væsentlige forhold af fælles 
interesse for foreningens medlemmer.

a. Foreningens udvikling
Foreningen har undergået en gevaldig 
udvikling. I 1989 var der 268 med-
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lemmer, ved seneste opgørelse udgør 
medlemstallet 2.381. Økonomisk er 
foreningen også vokset, således at der 
i dag er en egenkapital på næsten 
216.000 kroner!

Et af de steder, hvor udviklingen 
kan spores allermest tydeligt, er på 
brugen af foreningens hjemmeside. 
Der er ca. 300 besøg pr. dag på ind
gangssiden, svarende til ca. 100.000 
pr. år. Der er imidlertid mange, der 
går direkte ind på den del af hjemme
siden, de specifikt har interesse for. 
Man kan skønsmæssigt regne med, at 
der samlet er ca. 2% gang så mange 
besøg på hjemmesiden, svarende til 
omkring 1/4 mill. besøgende pr. år!

b. Kildeindtastningsprojektet
Der var for ikke så længe siden dan
net en komité, der med bredest mulig 
repræsentation blandt interessenterne 
havde fået til opgave at styre hele pro- 
jektet. Det var formandens vurdering, 
at der nu var etableret et godt og kon
struktivt samarbejde til gavn for det 
fælles projekt. Indtil videre havde der 
været afholdt tre møder i komiteen, 
og det var lykkedes at få ryddet op i 
mange af de fejl, der hidtil havde væ
ret begået i forbindelse med arbejdet. 
Samarbejdet med DDA foregår godt 
og positivt.

Der var ydet en stort indsats for 
færdiggørelsen af 1801 indtastnin

gerne. Mere end 200 mennesker havde 
bidraget og på nuværende tidspunkt 
var der indtastet 98,03 %. Det væsent
ligste problem er, at indtastningerne 
er foregået over en periode af ikke 
mindre end 8-9 år og at der følgelig 
foreligger indtastninger i flere forskel
lige formater.

Det påregnes, at der skal holdes et 
fælles arrangement med Statens Ar
kiver i forbindelse med afslutningen 
af projektet.

c. Støttepuljen
Der har været gjort behersket brug af 
ordningen, og formanden opfordrede 
til, at der blev iværksat flere aktivite
ter via denne finansieringsordning.

d. Tak for indsatsen
Formanden afsluttede beretnings
fremlæggelsen med at takke bestyrel
sen og medlemmerne for indsatsen i 
det forløbne år.

Drøftelse af beretningen
Beretningen gav anledning til en me
get spændende drøftelse af mulige 
ændringer i foreningens struktur. Fra 
flere sider blev det fremhævet, at op
rettelse af lokalafdelinger kunne give 
en stærkere lokal forankring. På Syd
fyn har man således allerede gode er
faringer med en "lokalgruppe”.

Der var bred enighed om, at en

DIS-Danmark - juni 2001



udvikling af det lokale arbejde rum
mer rigtig mange muligheder. Det er 
imidlertid også væsentligt at sikre sig, 
at en sådan udvikling kommer til at 
finde sted med en vis grad af organi
sering, således at man straks fra star
ten fået taget fat i væsentlige spørgs
mål: Hvilke navne skal de mulige 
lokalforeninger have, skal der være 
fælles sæt af vedtægter, hvilken rolle 
skal en eventuel landsdækkende cen
tral forening have etc., etc?

Generalforsamlingen besluttede, at 
bestyrelsen skulle arbejde videre med 
disse tanker.

Regnskabet for 2000
Kassereren Werner Wittekind gen
nemgik hovedpunkterne i tallene. 
Regnskabet udviser et ganske stort 
overskud.

Der havde i forbindelse med revi
sionens arbejde med regnskabet gjort 
sig forskellige holdninger gældende til 
rent bogholderimæssige spørgsmål. 
Kasserer og revisorerne havde fået 
drøftet de forskellige holdninger grun
digt igennem.

Regnskabet godkendtes.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Fastlæggelse af budget for år
2001 og 2002, herunder fast
sættelse af kontingent for
2002
Bestyrelsens forslag om uændret kon
tingent blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Hanne Marie Rud og Erik Kann blev 
genvalgt. Lars Jørgen Helbo fra Ham
mel blev nyvalgt til bestyrelsen. Ole 
Jensen og Georg Agerby blev genvalgt 
som suppleanter

Valg af revisorer
Jørgen Rasmussen og Jan Gisselsson 
blev begge genvalgt som revisorer. 
Mads Andersen blev genvalgt som re
visorsuppleant

Eventuelt
Jørgen Rasmussen anbefalede alle 
med del i bestyrelsesarbejde at læse

relevant litteratur om bestyrelses
arbejde.

Formanden rundede generalfor
samlingen af med at holde en stærk 
personlig tale for den afgående sekre
tær Jens Verner Nielsen. Afslutnings
vis fik Jens Verner overrakt forenin
gens gaver.

Dirigent takkede for god ro og or
den og erklærede herefter generalfor
samlingen for afsluttet.

Spændende foredrag
Efter generalforsamlingen holdt kon
sulent i firmaet PLS-Consult Poul Juel 
Lauridsen et spændende foredrag om 
arbejdet med at indføre elektroniske 
kirkebøger i Danmark

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1 

2830 Virum 
Tlf. 45 85 18 02 

dek@mobilixnet.dk

Jens Verner Nielsen til højre 
modtager gaver fra forenin
gen.

Jens Verner Nielsen 
fortæller om tiden i 

DIS’ bestyrelse
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„FARVEL“ og „GODDAG“
Af Erik Kann:
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, sagde bestyrelsen 
farvel til Jens Verner Nielsen og goddag til Lars Jørgen Helbo.

„FARVEL“
Alle i bestyrelsen beklager, at 
Jens Verners ønskede at 
stoppe i bestyrelsen.

Vi mister derved ikke bare en utrolig 
energifyldt og arbejdsom medspiller 
men også en klog, tænksom og afba
lanceret støtte i de mange store og små 
bestyrelsesbeslutninger.

På den anden side forstår vi alle 
Jens Verners beslutning. Han har væ
ret med i mange, mange år, og det er 
helt naturligt, at han trænger til en 
pause, så andre opgaver også kan 
blive løst.

Hjemmesiden og DIS-Nyt
Jens Verner har afsat rigtig mange

duftmærker - det bredest kendte er 
uden tvivl foreningens hjemmeside og 
det såkaldte ”DIS-Nyt”, som løbende 
orienterer medlemmerne om dette og 
hint.

Da Jens Verner gik ind i arbejdet 
med foreningens hjemmeside, var der 
mere eller mindre tale om et "supple
ment” til foreningens mange andre 
aktiviteter. Det har ikke bare været 
udviklingen inden for informationstek
nologien men i meget høj grad også 
Jens Vernes store personlige engage
ment, der har gjort, at foreningens 
hjemmeside i dag har udviklet sig til 
at være en af foreningens "kerne
aktiviteter”.

Jens Verner har om nogen sin egen, 
helt personlige stil: Altid saglig uden 
nogensinde at blive tør og kedelig, al
tid frisk uden nogensinde at blive for

Jens Verner Nielsen

frisk. Han formår at lægge tingene 
frem, således at vi alle føler os som 
en del af det, der foregår.

Han skriver ikke til os. Han er i 
dialog med os. Jeg tillader mig at ci
tere fra DisNyt 4-99:

”Og så skete det, jeg var bange for, 
da vi startede! For hvad nu hvis en af 
de meget ydende opslagsbrødre blev 
ked af ordningen eller af anden grund 
ønskede at trække sig ud igen. Det er 
jo sjovere at lægge nye oplysninger 
ind end at pille dem ud igen!”

En sand sprogmester!

„GODDAG“
Den "numeriske” erstatning for 
Jens Verner Nielsen blev 
Lars Jørgen Helbo fra Hammel.

I ordet numerisk ligger alene udtrykt 
det forhold, at generalforsamlingen 
vælger ”enheder”, mens der først på 
et efterfølgende bestyrelsesmøde ta
ges stilling til opgavefordelingen 
blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Redaktionen bad Lars Jørgen om at 
skrive en lille selvbiografi. Den brin
ges her i en lidt forkortet udgave:

En lille selvbiografi af 
Lars Jørgen Helbo
Jeg er temmelig ny i slægtsforsk
ningssammenhæng, idet jeg først 
startede i 1997. Kunne dog bygge 
videre på noget, som min onkel hav
de lavet i hans tid som værnepligtig 
læge i Viborg 1946.

Mine interesseområder i slægts
mæssig henseende er Østjylland 
(især Øster-Lisbjerg herred), slæg
ten Skafte fra Lolland, Baarse her
red, Langeland, slægten Barfod 
samt kartoffeltyskere.

Jeg har arbejdet med computere 
siden 1986, mest med at skrive bø
ger og artikler om emnet. Derfor var 
det helt naturligt, at jeg straks, da 
jeg begyndte på slægtsforskning, 
gjorde det på computer (jeg har al
drig brugt papirskemaer).

Lars Jørgen Helbo

Det var også naturligt, at jeg 
straks brugte Internet og blev med
lem af DIS.

Jeg har arbejdet meget med kilde- 
indtastningsprojektet, og efter star
ten i efteråret 1998 er det blevet til 
35.000 indtastede personer.

Jeg har oversat WinKip til tysk, 
og har det sidste år arbejdet for at 
skabe forbindelser til indtastere i 
Schleswig-Holstein.

DIS-Danmark - juni 2001



Ny rollefordeling i DIS' bestyrelse
Den nyvalgte bestyrelse mødtes til det første besty
relsesmøde i Odense i slutningen af maj måned. Her Ny formand: Erik Kann
skulle bl.a. konstitueringen finde sted.

Det var en vanskelig opgave, der fore
stod : Jens Verners mange arbejdsop
gaver skulle fordeles, og kildeindtast- 
ningsprojektet krævede både her og nu 
og på længere sigt særlig mange ar- 
bejdsressourcer.

Byttede kasket
Svend-Erik Christiansen har i nu to 
lange perioder beklædt posten som 
formand for foreningen. Han har ydet 
en kæmpe indsats og har naturligt nok 
ønsket en aflastning i de mange gøre
mål.

Bestyrelsen blev derfor enige om, 
at Svend-Erik Christiansen og Erik 
Kann bytter kasket som henholdsvis 
formand og næstformand.

Ny næstformand: Svend-Erik ChristiansenFordelingen i øvrigt
Ruben Højmark blev foreningens nye 
sekretær.

Werner Wittekind fortsætter som 
kasserer, Arne Julin styrer fortsat eks
peditionen, ligesom Hanne Marie Rud 
bistået af Erik Kann fortsat står for 
redaktionen af Slægt & Data.

Ole H. Jensen fortsætter ligeledes 
som DIS’ repræsentant i HFHs besty
relse, og Georg Agerby er nu forenin
gens faste nordiske repræsentant.

Bestyrelsen har forsøgt at tilpasse 
en foreløbig opdeling af de mange 
funktioner omkring hjemmesiden. 
Men der er endnu mange løse ender,

der kræver opmærksomhed og mulig
vis omrokering.

Kildeindtastningsprojektet
Skiftet på formandsposten er udtryk 
for to ting:
1. Noget rent og skært menneskeligt: 
En fortjent tiltrængt aflastning.
2. Et ønske om at styrke foreningens 
engagement i kildeindtastnings
projektet her og nu og i fremtiden.

Befriet fra tidskrævende organisa
toriske opgaver, kan Svend-Erik i

langt højere grad koncentrere sin ind
sats om netop kildeindtastningspro- 
jektet.

Og der er mange udfordringer lige 
om hjørnet. Hvilken vej skal man gå, 
skal indtastningen af kirkebøgerne 
styrkes osv., osv? Alle i bestyrelsen 
er enige om, at Svend-Erik bistået af 
Lars Jørgen Helbo vil kunne løfte op
gaven og sammen med positive og 
konstruktive kræfter inden for og uden 
for bestyrelsen afstikke linierne for 
fremtidens kildeindtastningsprojekt.

Har du en email adresse ?
DIS udsender med jævne mellemrum et nyhedsbrev til alle DIS-medlemmer, som vi 
har en email adresse til. Via nyhedsbrevene giver vi informationer og meddelelser, 
som på udemærket vis supplerer Slægt & Data.
Det er gratis at få disse nyhedsbreve. Ønsker du nyhedsbrevene, så send en mail til 
vores webmaster.

Mail til: admin@dis-danmark.dk
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Kildeindtaskningsprojektet Lav et print til det 
lokalhistoriske arkiv
En flittig kildeindtaster H. Due- 
Hansen har berettet, at han altid 
efter indtastning af en Folketæl
ling laver et udprint til det relevan
te lokalhistoriske arkiv.

Det er Due-Hansens håb, at 
man derved dels kan glæde og 
gavne i det lokale slægtshistoris
ke arbejde dels kan gøre reklame 
for projektet og dermed måske 
vinde flere indtastere til arbejdet.

En rigtig god idé som andre for
håbentlig kan blive inspireret af.
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1801-tællingen færdigindtastet
- efter 50.000 timer bag skærmene og næsten 1 mio. poster

I slutningen afmaj måned kom de sid
ste 1801-tællinger i hus, og hele 1801- 
folketællingen er blevet edb-indtastet 
som den første danske.

I løbet af sommermånederne vil 
folketællingerne blive koblet sammen. 
Den færdige 1801-tælling vil blive 
udgivet på CD-rom, ligesom den vil 
blive søgbar på nettet. DIS-Danmarks 
medlemmer vil gratis modtage CD-en 
- formodentlig med næste nummer (nr. 
3) af Slægt & Data.

At vi nu er kommet så langt og står 
med en færdigindtastet 1801-tælling 
kan vi takke flere hundrede indtastere 
og korrekturlæsere for. Ingen enkelt
personer kunne gøre det alene, og det 
har kun kunnet lade sig gøre, fordi 
mange skuldre har været med til at 
bære. Det er alle disse tavse slidere, 
som skal have æren herfor. Løseligt 
anslået er der blevet lagt ca. 50.000 
timers frivilligt arbejde i 1801-tællin- 
gen eller omregnet ca. 30 mands ar
bejde i et år.

Ifølge de officielle tal var der 
929.001 indbyggere i Danmark den 
1.februar 1801. Den igangværende 
“fintælling” vil måske give et lidt an
derledes tal.

Sammenkoblingsproblemer
Sammenkoblingen af de 1793 folke
tællingsenheder er imidlertid ikke uden 
problemer. Enhederne er blevet ind
tastede over ca. 8 år, ja  nogle er endnu 
ældre og indtastede efter andre prin
cipper og feltstrukturer, før Kildeind- 
tastningsprojektet overhovedet var 
startet.

I løbet af de 8 år har også været 
anvendt forskellige indtastningsprog
rammer (KIP1, KIP2 og WinKIP) 
samt diverse ændrede versioner af 
disse. Desuden har været brugt en 
række andre programmer - især almin
delige databaseprogrammer.

Korrekturlæsning
Der har ikke været krav om, at de af
leverede folketællingsafskrifter skulle

være korrekturlæste, og 97% „rigtige” 
afskrifter er bedre end ingen afskrif
ter. Generelt har det været svært at 
finde korrekturlæsere.

I februar blev iværksat en kampag
ne for at få gjort et indhug i de ikke- 
korrekturlæste 1801-tællingers antal.

Og flere hundrede tællinger er si
den blevet korrekturlæste, for at det 
færdige resultat skulle blive endnu 
bedre. Vi har fra DIS-Danmarks side 
både arbejdsmæssigt og økonomisk 
støttet denne del. Koordineringen af 
dette er sket fra DDA, som både har 
udskrevet folketællinger i stor stil til 
korrektur og fremsendt kopiprotokol- 
ler/mikrokort til korrekturlæserne.

For at give et indtryk af 1801- 
tællingens omfang vil en samlet ud
skrift fra WinKip fylde næsten 20.000 
sider.

Aldrig færdig med at rette
Selv om 1801-tællingen nu er færdig- 
indtastet, og selv om der for de fleste 
indtastningers vedkommende er fore
taget en ekstra kontrol (korrektur
læsning), så vil der i årene fremover 
uundgåeligt blive fundet ting, som skal 
rettes. Det kan være oversete fejl, men 
også uklarheder eller ulæselige dele, 
som falder på plads ved inddragelse 
af andre kilder.

Tænk på lokalarkiverne
Har man som indtaster mulighed for 
at lave en udskrift af de indtastede 
folketællinger, var det måske en god 
ide at sende en udskrift til det lokal
arkiv, som sognet “tilhører”.

For brugere af arkivet kunne dette 
dels gøre søgninger lettere, og dels 
kunne det endnu en gang erindre om 
det igangværende Kildeindtastnings
projekt.

Søgeprogram
Fra Kildeindtastningsprojektets start 
har den bogstavrette indtastning væ
ret udgangspunktet, så hver enkelt 
indtaster ikke skulle forholde sig til

Svend-Erik Christiansen
Hvedebjergvej 24 

8220 Brabrand 
Tlf. 86 252 252 

sec@ofir.dk

normaliseringer og fortolkninger af 
f.eks. personnavne, men ganske enkelt 
blot skrive, hvad der står i kilden.

Denne lettelse i indtastningsfasen 
har til gengæld udskudt søgeproble- 
matikken. Udskydelsen har gjort det 
muligt at lave et fælles søgesystem, 
som tager hensyn til erfaringer ved 
indtastningen af tællingens navne.

Mest nærliggende er en almindelig 
fuldtekstsøgning i det indtastede, dvs., 
at man som bruger skal være opmærk
som på alle tænkelige stavemåder, når 
man søger - akkurat som når man sid
der og bladrer i den originale kilde.

En anden mulighed er at gruppere 
det totale navnemateriale og etablere 
en udvidet søgning. En gruppe kunne 
f.eks. være (Mikkel, Michel, Mikel, 
Mickel m.fl.). En søgning på f.eks. 
“Mikkel” vil så give søgninger efter 
de øvrige varianter. Når det totale 
navnemateriale kendes, kan dette gø
res mere målrettet.

Præsentation på Rigsarkivet
I samarbejde med Rigsarkivet plan
lægges en udstilling om 1801-tællin
gen, hvor bl.a. den færdige 1801-tæl
ling præsenteres for offentligheden.

Med invitation af personer længere 
oppe i systemet og mediernes bevå
genhed skulle vi gerne skabe mere 
fokus omkring projektet. I skrivende 
stund er den endelige dato endnu ikke 
på plads, men det ser ud til at blive i 
oktober. Mere herom i næste nummer 
af Slægt & Data og i DIS-Nyt.
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Rudbjerg lokal
historiske Arkiv 

Kappelvej 8 
4900 Nakskov

Efterhånden kan man, selv i den mindste kommune i Danmark, finde et lokalhistorisk arkiv, 
således også i Rudbjerg kommune på Lolland

Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv, som 
befinder sig på Kappelvej 8, 4900 
Nakskov, får i løbet af et år mange 
henvendelser, både personlige, telefo
niske og skriftlige, og vi må nok er
kende, at de fleste drejer sig om 
slægtsforskning.

Så let tilgængelige som muligt
På arkivet, har vi i mange år arbejdet 
hen imod, at gøre de materialer, som 
arkivet ligger inde med så let tilgæn
gelige for brugerne som muligt.

Vi har bl.a. udarbejdet alfabetiske 
navneregistre over kirkebøger og fol
ketællinger, ja, faktisk udarbejdet 
navneregistre over alt, hvad der bli
ver renskrevet på arkivet, og det er i 
årenes løb blevet til ikke så lidt.

Indtastning i BK
Da arkivet for ca. 5 år siden fik sin 
første PC-er, besluttede medarbej
derne, at alt, hvad arkivet udarbejdede 
af slægtsforskning, skulle tastes ind i 
et slægtsforskningsprogram og gem
mes på disketter og ikke blot ligge 
hengemt på en masse papir.

Vi valgte et program, som hedder 
Brothers Keeper, og som tiden gik, 
blev det efterhånden til en del disket
ter med en masse navne.

Lidt efter lidt oplevede vi, at slæg
terne begyndte at gribe ind i hinan
den, og ved flere lejligheder kunne vi 
hente en diskette frem og meget hur
tigt finde en mængde oplysninger, når 
vi fik en forespørgsel, men det var 
svært at huske, hvilke slægter vi havde 
haft fat i, selv om vi havde lavet lidt 
optegnelser.

Lille slægtsforskningsarkiv
Vi besluttede nu, at dette måtte der 
gøres noget ved, og efter flere over
vejelser fandt vi på, at oprette vores 
eget lille slægtsforskningsarkiv. Dette 
gjorde vi på følgende måde:

Vi tog alle vores disketter og ind
læste dem i slægtsforskningsprog
rammet. Herefter sorterede vi alle nav
nene efter efternavnet og udskrev en 
liste, hvorpå man foruden navnet også 
kan se fødselsdato, fødested samt det 
registreringsnummer slægtsforsknin
gen er arkiveret under på arkivet.

2.000 navne i arkivet
Det blev til en liste på ca. 2.000 navne, 
som arkivet har data på nu [se illu
strationen]. Listen er placeret i et ring
bind og er tilgængelig for arkivets 
gæster.

Listen bliver opdateret, når der er
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Glædeligt svar på spørgsmål om etik
Redaktionen spurgte i forbindelse med klargøring af nærværende artikel, 
om arkivet anvendte særlige udvælgelseskriterier for de data, der blev med
taget, om man indhentede samtykke mm. Vi modtog dette glædelige svar:

Der er ikke nogen udvælgelseskriterier som sådan, men vi noterer al
tid navn og adresse på de personer, vi udarbejder slægtsforskning for, og 
hvis aner bliver tilført slægtsbasen.

Sker det så, at der kommer andre, hvis aner griber ind i en slægt, vi 
allerede har data på, så kontakter vi den person, som vi har udarbejdet 
data for, og sikrer os, at det er i orden, vi giver oplysningerne videre. Det 
har fungeret perfekt, siden vi startede.

Ellis Island Database

indtastet et større antal navne eller 
mindst 2 gange om året, og arkivet 
har allerede nu høstet store tilkende
givelser fra slægtsforskere, som på 
ingen tid får en større mængde data 
ind på deres slægtstavler.

Britt & Ib Walbum 
Tranevej 15, Langø 

4900 Nakskov.
Tlf.: 54 94 84 27 

brittogib@get2net.dk

Med venlig tilladelse fra  Anna Mar
grethe Thomsen har vi sakset neden
stående fra  hjemmesiden for Slægts- 
historiskForening for Storkøbenhavn

Hjertet i American Family Immi
gration History Center ved Ellis 
Island Immigration Museum er 
en automatiseret database.

Databasen giver besøgende adgang til 
mere end 22 millioner navne fra hi
storiske passagerlister fra Ellis Island. 
Et stort projekt, der har taget 7 år at 
udarbejde.

Arbejdet med at afskrive disse op
tegnelser begyndte i 1993, da „Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige“ 
begyndte den frivillige indsats med at 
digitalisere optegnelser, der omhand
ler personer, som kom ind gennem 
New Yorks havn mellem 1892 og 
1924.

Dette arbejde blev afsluttet sidst i 
år 2000, og de fremkomne data blev 
udvekslet med National Park Service 
og The Statue of Liberty-Ellis Island 
Foundation, Inc. *

* 12.000 frivillige kirkemedlemmer
fra 2.700 menigheder i USA og Ca
nada har ydet omkring 5,6 millioner 
arbejdstimer med omhyggeligt at 
granske af de originale optegnelser på 
mikrofilm og fotokopier og efterføl
gende at afskrive relevante oplysnin
ger på skemaer eller direkte på com
puter. Der udover har kirken brugt 
20 fuldtidsmedarbejdere og 35 mis
sionærer til at arbejde på projektet.

* I alt blev 22 millioner navne af
skrevet fra 3.678 kasser med mikro
film fra New Yorks passagerlister fra 
januar 1892 til december 1924, om
fattende udlændinge, borgere i USA, 
besætningsmedlemmer, ikke-immigre- 
rende udlændinge, udviste og dem, 
som faktisk kom for sent til båden. 
Denne automatisering omfatter 71% 
af alle passagerankomster til USA i 
perioden 1892-1924.
* Oplysningerne, der angives ved 
hver enkelt optegnelse, omfatter sæd
vanligvis følgende: De rejsendes nav
ne, navn på fartøjet, afrejsehavnen, 
ankomsthavne og ankomstdatoer. An
dre oplysninger, der kan være medta
get er alder, køn, ægteskabelig status, 
nationalitet, slægtning eller ven uden 
for USA, slægtning i USA, nøjagtig

fødselsdato og -sted. Oplysningerne 
på skibslisterne bliver mere detalje
rede efterhånden som tiden går. I de 
første år på Ellis Island blev der brugt 
gennemsnitligt 15 kolonner med op
lysninger, mens der i de senere år blev 
skrevet op til 36 kolonner.

Databasen stilles gratis til rådighed 
for offentligheden på Ellis Islands 
hjemmeside på adressen: 
http://www.ellisislandrecords.org

På hjemmesiden kan man finde en 
ane, derpå udskrive en kopi af passa
gerlisten samt et billede af skibet.

Som et yderligere skridt til forbed
ring af nøjagtigheden har ca. 100 fuld
tidsfrivillige ved kirkens hovedsæde i 
Salt Lake City sammenlignet de ori
ginale mikrofilm med de afskrevne 
data og foretaget rettelser efter behov.

mailto:brittogib@get2net.dk
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Hvor langt er I kommet tilbage

Bertil Hinge og hans hustru på jagt efter, hvor navnet stammer fra

Min kone og jeg har forsket i 
vores slægter i otte år. Når vi 
siger, at vi forsker i vores 
slægter, er det første spørgs
mål næsten altid: „Hvor langt 
er I kommet tilbage ?".

Spørgsmålet kan vi godt svare 
på, men det har ikke været 
det, vi har fikseret på, eller har 
haft specielt styr på.

Hvorfor gik vi i gang med slægtsforsk
ning? Jeg er opvokset i København, 
som den midterste i en børneflok på 
ni. I denne familiesammenhæng blev 
jeg let klemt og glemt. Der var altid 
nogen af de andre søskende, der fik 
mine forældres opmærksomhed.

Den første store oplevelse, der æn
drede lidt på dette var, da jeg faldt over 
et brev, som min farmor havde skre
vet til min mor kort efter, at jeg var 
født - “tak for billede af Bertil, det er 
da en dejlig dreng”.

Den gik lige ind i mine følelser, - 
det var registreret, at jeg var en del af 
netop denne familie. Banalt, men det 
var, hvad jeg havde brug for at op
dage.

Feriedreng hver sommer
På grund af de sociale forhold i mit 
barndomshjem - fik jeg, fra jeg var 
otte år, lov til at komme på landet som 
feriedreng hver sommer.

Stedet var en dejlig lille bondegård 
med familie på Bornholm - for mig en 
anden verden. Gården havde været i 
familiens eje i flere generationer, så 
deres historie levede de midt i. Når 
der var selskabelighed, var det til de 
forskellige anledninger en sand fryd 
at lytte, når der blev snakket om de
res daglige liv.

Mine positive følelser, der hører 
barndommen til, er hos familien på 
gården - men de var ikke min slægt, 
selv om jeg følte det sådan. Det blev 
vigtigt for mig at finde sammenhæn
gen i min egen slægt.

Min egen slægt
Jeg vidste, at min far kom fra Skive, 
og min farfar havde købt efternavnet 
Hinge. Min fars forældre har jeg al
drig set. Kun et dystert maleri hang 
af dem i mine forældres hjem.

Min farfar skulle være konfirme
ret sammen med Jeppe Aakjær, og de 
stammede fra kartoffeltyskerne. Når 
jeg begyndte at spørge min far om 
hans liv, så kunne han godt fortælle 
lidt, men så blev det hurtigt for meget 
og opfattet som krydsforhør.

Min mor kom fra Sverige. Når no
gen så spurgte, hvor i Sverige, så blev 
jeg altid straks i tvivl. Var det nu 
Skåne eller Småland, og så var der 
noget med Gotland. Når min mor for
tæller, er det næsten aldrig i sammen
hæng, men altid springende fra den ene 
beretning til den anden. På grund af 
manglende kronologisk orden og und
ladelse af traumatiske oplevelser, 
måtte jeg vende tilbage med papirerne 
mange gange for at forstå.

Min kones slægt
Min kone er født på Amager. Hendes 
rødder kendte vi meget lidt til. Hen
des far døde, da hun var femten, og 
svigermor er enebarn.

Da jeg lærte min kone at kende, var 
hendes familie en lille gruppe på få 
personer, hvor kernen var en kær mor
mor og morfar, der havde været gift i 
halvtreds år. Så var der svigermor og 
hendes nye ven, en bror og hans kone 
uden børn. Min kone har mødt dele af 
den øvrige ældre familie gennem op
væksten, men slægtshistorie blev der 
aldrig talt om.

Da vi begyndte at studere på hen
des slægt, viste det sig, at hendes ol
defar var nordmand. Vi spurgte svi
germor, om hun vidste, at hendes far
far var norsk.. Hun svarede kun: “Ja 
da, de boede hos os”!

Fra at vi ikke vidste noget, så vok
sede der sig en større slægtshistorie 
frem af en gammel norsk dåbsattest 
og fotos i et ældre fotoalbum hos svi
germor.

Min kone skrev et brev til kirke
kontoret i Grodås, Hornindal - en dal 
ved Nordfjord ud for Ålesund. Det 
resulterede i en helt fantastisk kontakt 
og en større slægtstur til stedet. Min 
kone fik truffet mange slægtninge i 
tredje og fjerde led.

I en slægtsbog “Familieforhold for  
hver gård i Hornindal”, som vi fik 
deroppe, var alle familiers data med
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forskellige billeder. Der var beskrivel
se af, hvor de personerne, der rejste 
fra dalen, blev af.

Sidst i 1800 rejste mange til USA, 
men min kones oldefar rejste til Dan
mark, hvor han blev dansk gift i Løg
stør. I slægtsbogen står, at han var 
hofskrædder i København.

Havde samme familiebillede
En af de store oplevelser var, da vi 
fandt samme familiebillede, som svi
germor har her, i et fotoalbum hos en 
familie i Hornindal, men med forkert 
familienavn og ? bagefter. Min kone 
udbrød: “Det er min oldefars familie”!

Noget andet, der var specielt, var, 
når vi på en anden gård fandt et brev 
fra min kones morfar med forskellige 
personlige oplysninger skrevet i 1921.

Noget helt tredje var, at jeg slet ikke 
kendte den historiske samtid. Nok 
havde jeg haft historie i skolen, men 
det sagde mig ikke ret meget. Nu blev 
det lige pludselig spændende at læse 
om, hvordan forfædrene levede, og 
hvordan samfundet var tilbage i tiden.

Håndbøger og landsarkivet
Vi startede med at købe en håndbog, 
“Min slægt - hvorfor, hvordan, hvor
når. ”, og begyndte med at samle op
lysninger om os selv og om vore for
ældre og søskende, finde attester, 
gamle billeder og prøvede at få navne 
og årstal på.

Det varede ikke længe, inden vi 
måtte ind på landsarkivet, Rigsarkivet 
og Københavns Stadsarkiv. Alle var 
utrolig hjælpsomme, når vi kom som 
nybegyndere. Vi blev helt overvældede 
over så mange oplysninger, der kunne 
findes frem, og så den specielle fø

lelse at se ens forældre, håndskrevet 
ind i en kirkebog. Der var meget at 
lære om, hvordan de ønskede oplys
ninger kunne findes og se, hvordan de 
forskellige arkivsystemer fungerede.

Som puslespil & krydsord
Det bliver også som at lægge pusle
spil - kan der blive et billede ud af 
det? Eller bliver det som at løse en 
krydsord, kan de tomme felter udfyl
des? Spændingen ved i lang tid at have 
ledt efter bestemte data og så få ge
vinst, bliver man helt opstemt af.

Når så alle data er lagt ind i pro
grammet Brothers Keeper, og der gø
res brug a f  alle de forskellige ud
skriftsmuligheder, eller når andre op
gaver løses af tekst-, tegne- eller bil
ledprogram for at se det hele struktu
reret og kunne lave forskellige udskrif
ter efter behov, så bliver slægten mere 
nærværende, også for andre end os 
selv.

Dialog og mange rejser
Vi synes bedst om at bruge materialet 
i en dialog med mennesker. Ud over 
slægtsturen til Norge, har vi været på 
en tur til min fars fødeegn i Jylland. 
Vi opsøgte rester af min fars familie 
og var på Hjerl hede og i området, 
hvor kartoffeltyskerne levede. 
Landsarkivet i Viborg var også et 
spændende besøg over et par dage. Vi 
har senere været i Småland i Sverige 
og overnattet i telt på resterne at et 
soldatertorp, hvor min morfar var 
født, og fik hils på rester af familien 
længere ude. Min morfar var kulmi
nearbejder i en mine 15 km udenfor 
Helsingborg.

Der er et museum, hvor vi fik set,

Bertil Hinge
Kildevej 14, 2.th 

2600 Glostrup 
Tlf. 43 42 63 12 

¡bhinge@get2net.dk

hvordan livet var. I sommer var vi på 
Gotland, hvor min mormor er født, og 
fik en masse billeder og kopier af gam
le dokumenter, som min mors fætter 
havde. Det er meget lettere at leve sig 
ind i slægt og historie ved at være på 
stedet.

Internettet er brugt flittigt. Bl.a. har 
jeg brugt forskellige søgemuligheder 
og fået kendskab til slægtsbøger og 
historisk materiale på Gotland, som 
jeg så har kunnet låne på biblioteket.

Planer om slægtbøger
A f nulevende har mine forældre 9 
børn, 27 børnebørn, 33 oldebørn, 1 
tipoldebarn og 31 ægtefæller til efter
kommerne.

Det har været en opgave i sig selv, 
at hjælpe mine forældre og søskende, 
at holde styr på alle navne og data. 
Til mine forældres diamantbryllup i 
1997 havde jeg lavet en slægtsbog 
med deres historie, aner og efterkom
mere fra deres bedsteforældre.

Vi håber og har som mål at lave 
nogle lettilgængelige bøger til vore 
børn og børnebørn.

Hinge registreret i 1724
For resten har jeg fundet mit efternavn 
Hinge registreret første gang i 1724 
og har kunnet følge det til i dag. Der 
er flere slægter med dette efternavn.

Vores 16 oldeforældre har vi godt 
styr på, derefter er der grene af anerne, 
vi kan følge langt tilbage, mens der er 
andre, vi ikke har kunnet få hul på 
endnu.

Lauritz Hinge døber sin søn Christian i 1724
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Slægtsforskerforening

Slægt & Data 
nu på cd

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

Siden 1995 er bladet blev layoutet 
i PageMaker, og fra denne årgang 
og frem til nu kan de gamle numre 
af bladet gennemses som såkald
te 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 instal
lering herfra.

Fra de ældste numre af Slægt & 
Data (fra før 1995) har vi gemt 
mange af artiklerne som tekstfiler, 
og disse gamle indlæg/artikler 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-Danmarks 
ekspedition:

Arne Julin
Hovedgaden 75 

4050 Skibby 
Tlf. 47 52 80 48 

ccc28775@vip.cybercity.dk

af Goran Wennerstrøm

Baggrund for foreningen
En aften i ’95 sad jeg og testede nogle 
computerprogrammer blandt andre 
programmet ”WinFam” . Jeg tastede 
nogle navne ind og var straks fanget i 
slægtsforskerens univers!

Problemet var dengang, at vi bo
ede 1000 km. fra mit fødested, men 
med breve, telefonsamtaler og så In
ternettet kom jeg videre i min forsk
ning. Dengang kom jeg også i forbin
delse med andre med samme interesse, 
men vi savnede alle en slægtsforsker
forening på Færøerne.

Da familien flyttede hjem igen, fik 
jeg lyst til at lave en hjemmeside med 
slægtsforskermateriale men indså, at 
med de ambitioner jeg havde, blev det 
for meget for mig.

Jeg kontaktede derfor nogle styk
ker, som jeg havde emailet med, og vi 
blev enige om at stifte en slægtsfor
skerforening på Færøerne for dem, der 
dyrker slægtsforskning med compu
teren som redskab.

KT svarer til IT
Deraf navnet KT-Slekt, for KT på 
færøsk svarer til IT på dansk. Den 1.

feb. 2001 blev foreningen stiftet i 
Torshavn.

Mer end 70 medlemmer
Vi er nu over 70 medlemmer i forenin
gen. Det er rimeligt, når vi ikke har 
det store at tilbyde medlemmerne end
nu, og vi som forening bare er nogle 
måneder gamle.

Vi har påbegyndt nogle projekter, 
blandt andet arbejder vi med at få alle 
færøske folketællinger og kirkebøger 
indtastet - i samme stil som WinKip 
projektet i Danmark. I den forbindelse 
har vi et projekt kørende med at stan
dardisere stednavne. Vores problemer 
er først og fremmest, at stednavne bli
ver skrevet på både færøsk og dansk, 
at samme navn kan være stavet på 
forskellige måder, og at samme bygd 
nogle gange bliver skrevet med to for
skellige navne, f.eks. Skålafjørdur, 
som også optræder som Skålabotnur.

Projekt ”Hæftelisten”
Flere har lavet hæfter over slægter, 
men hæfterne er aldrig blevet udgivet.

Tanken er at registrere disse hæf
ter og måske tilbyde medlemmer at er-

www.genealogi.fo
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på Færøerne

hverve kopier med forfatternes tilla
delse. Vores mål er at samle alle færin
ger i én database, en enestående mulig
hed vi har her på øerne, da vi ligger 
så afskåret.

Hjemmesiden
Vi har oprettet en hjemmeside på 
adressen www.genealogi.fo

Den bliver udbygget lidt efter lidt. 
Vi har færøsk som hovedsprog men 
vil også få noget på dansk og engelsk. 
Derudover har vi et diskussions torv, 
”Kjaktorg” på hjemmesiden, hvor alle 
kan spørge og svare på aktuelle 
slægtsforskerspørgsmål.

Det er ikke nødvendigt at spørge 
på færøsk, da vi alle kan dansk, 
(endnu).

Der er også en medlemsliste med 
”hvem forsker hvad” under ”Lima- 
listi”. Man kan også tegne sig som 
medlem på siden, og medlemskabet 
koster pt. 100 kr. om året.

Hvorledes kommer man i kon
takt med os?
KT-Slekt’s hjemmeside ses på adres
sen www.genealogi.fo

Foreningens postadresse er :
KT-Slekt 
Midrås 11, kj.
Fo-100 Torshavn 
Føroyar / Færøerne

Fra venstre ses Steinbjørn, Randi, Hans Suni, Göran og Sofus.

Bestyrelsen har
Formand:
Næstformand:
Kassemester:
Skriver:
Web-master:
Supplant 1.:
Supplant 2.:

følgende e-mail adresser:
Göran: gw@post.olivant.fo
Hans Suni: hsj@softhome.net 
Sofus: sofusj@post.olivant.fo
Randi: raj@post.olivant.fo
Steinbjørn: st_dali@post.olivant.fo 
Poul Jåkup: pjt@ssl.fo 
Peter: p-kehlet@post.tele.dk

Genealogisk historie eller sludder !

Der var en mand, der kom op til en 
psykiater og sagde: „Jeg holder det 
ikke ud længere, De må hjælpe 
mig.“
„Hvad er der i vejen, spurgte læ- 
gen.“
„Jo ser De. Jeg er min egen bedste
far, og det kan jeg ikke bære læn- 
gere.“
„Kan De forklare Dem nærmere?“

Det forholder sig sådan, at jeg 
traf en enke, som havde en voksen 
datter. Jeg giftede mig med enken 
og hendes datter blev altså min 
steddatter. Min far, som var enke
mand, kom jævnligt på besøg hos 
os, og forelskede sig i datteren, og 
de blev gift.

Nu blev min far altså min sviger
søn, og min steddatter blev min 
stedmoder. Nogen tid efter fik min 
hustru en søn, som altså er svoger 
til min far og onkel til mig, fordi 
han er broder til min stedmoder. 
Forleden fik min stedmoder en søn, 
som er min halvbroder og samtidig 
er han min kones og mit barnebarn.

Jeg er min hustrus ægtefælle, og 
samtidig er jeg hendes barnebarn, 
fordi jeg er bror til hendes datters 
søn. Da jeg er gift med min fars svi
germoder, er jeg altså min fars svi
gerfar, og i samme egenskab er jeg 
bedstefar til min egen fars søn, og 
da denne søn er min broder, må jeg 
altså være bedstefar til mig 
selv........
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Jens Finderup Nielsen
1922 - 2001

En af foreningens mest trofaste støtter Jens Finderup Nielsen 
døde lørdag morgen den 5. maj. Jens Finderup Nielsen, eller 
„Finderup", som de fleste kaldte ham, blev 78 år.

Finderup var uddannet som ingeniør 
og arbejdede i mange år i udlandet. 
Bl.a. herigennem erhvervede han de 
sprogkundskaber, der skulle blive en 
væsentlig forudsætning for hans store 
indsats for "fordanskning” af slægts
forskningsprogrammet "Brothers 
Keeper".

For mange slægtsforskere står Fin
derup som indbegrebet af Brothers 
Keeper, og programmet opfattes lige
så meget som et dansk slægtsforsk
ningsprogram som et amerikansk .

Det er værd at tænke på, at Finde- 
rups tidligste programomtaler i Slægt 
& Data slet ikke handlede om 
"Brothers Keeper", men derimod om 
"Family Tree" og "PAF".

En pioner på området
Han kan uden overdrivelse betegnes 
som en pionér i inddragelsen af com
putere til brug i slægtsforskningen. 
Helt tilbage i 1988 skrev han i Slægt 
& Data om BBS og modem, om 
"Niels Blichers Vium på edb" m.fl.

Finderup var naturligt nok fore
dragsholder ved DIS-Danmarks før
ste møde i februar 1988. Her præsen
terede han et databaseprogram til re
gistrering og søgning af optegnelser i 
kirkebøger og folketællinger. Er der 
nogen, der kommer til at tænke på 
kildeindtastningsprojektets spæde 
start ? Hans ønske med en sådan præ
sentation var simpelthen at få en frugt
bringende dialog om emnet i gang i 
forsamlingen, og det må man sige lyk
kedes til fulde.

DIS’ mest skrivende medlem
I de12 år jeg har været redaktør af 
Slægt & Data, har jeg mange gange 
haft en meget nær kontakt med 
Finderup. Han har været det mest skri
vende medlem og har leveret over 70 
indlæg i gennem alle disse år.

I sommeren 1990 blev Elsebeth 
Paikin så begejstret for BK, at hun 
skrev en lang og god artikel i Slægt & 
Data om det. Finderup stillede sig til 
rådighed som dansk distributør, og på 
kun 3 måneder sendte han 40 kopier 
ud og påbegyndte en tæt kontakt med 
den amerikanske Brothers Keeper
udvikler John Steed.

I begyndelsen var der fast 1-2 si
der i Slægt & Data om Brothers Kee
per. DIS’s medlemmer lærte hurtigt, 
hvor de kunne henvende sig for at få 
en uvurderlig hjælp til at installere og 
anvende "Brothers Keeper".

Finderup havde til det sidste meget 
travlt med at distribuere "Brothers 
Keeper" på det danske marked og 
mange mennesker vil tænke med tak
nemmelighed på den hjælp, de har fået 
af ham.

B ro th e r 's

Keeper

Artikel i forrige nummer
På trods af, at Finderup følte sig træt 
i den senere tid, holdt han for blot et 
par måneder siden atter et foredrag om 
"Brothers Keeper" i DIS regi.

I forrige Slægt & Data bragtes så 
det, der skulle blive Finderups sidste 
artikel. Igen om "Brothers Keeper” 
Han kunne denne gang slutte med at 
kundgøre, at nu var BK i sin første 
32-bit version klar til Windows. Det 
var en stor glæde for ham, at det var 
kommet så vidt.

Jens Finderup Nielsen var 
en uvurderlig støtte for  
DIS-Danmark

Jeg har mange gange spurgt Finde
rup, om jeg måtte sætte et foto af ham 
ved hans artikler; men han har altid 
ønsket, at vi hellere fik skærmbille
derne fra BK at se i stedet.

Det foto, som vi kan bringe her i 
forbindelse med denne omtale, har vi 
venligst fået lov til at låne af hans fa
milie, som vi har tænkt meget på i 
denne tid.

Æret være hans minde.
Redaktør 

Hanne Marie Rud
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Nyt fra GEDCOMP

Family Tree Maker

Siden artiklen i sidste num
mer af Slægt & Data, har 
interessen omkring dette 
program været stor.

Der er endvidere sket det, at pro
ducenten har valgt at udbyde pro
grammet alene (version 8.0), uden 
de sædvanligvis mange Cd’er med 
navne på primært afdøde ameri
kanere, til en pris af $19.99.

Dertil kommer dog forsendel
sesomkostninger på $40, da det 
sendes med kurer. Det kan også 
købes i England for £25 Prisen in
kluderer forsendelse hos: 
http://www.twrcomputing.co.uk/ 

Endelig er undertegnede blevet 
forhandler i Danmark og her ko
ster programmet kr. 325,- også 
inkl. forsendelse.

Ole P  Bielefeldt 
Tlf. 86 89 09 09 

ole.bielefeldt@vip.cybercity. dk

GEDCOMP er en nu 44 må
neder gammel søgefacilitet 
for slægtsforskere, der for
sker i danske (herunder 
skånske) personer.

Du får gratis udført en GED- 
COMP-søgning efter de personer, 
du forsker i, ved at e-mail’e en 
GEDCOM-fil med dine slægts
historiske oplysninger til GED
COMP.

Det samlede antal personer i 
GEDCOMP var pr. 1/5-2001: 
1.529.000.

Observeret gevinsthyppighed 
ved indsendelse af GEDCOM-fil 
med X personer:

X Gevinst
Mindst Højst %
3400 38371 100
1835 3399 100
1225 1834 100
857 1224 100
640 856 100
424 639 93
248 423 93
154 247 85
81 153 61

1 80 42

Tallene i tabellen er fremkom
met på følgende måde: De indtil 
nu indsendte filer til GEDCOMP 
er inddelt efter antal personer i 10 
lige store grupper.

%-satsen i hver gruppe er an
delen af filer i denne gruppe, hvor 
indsenderen har fået mindst een 
meddelelse om personsammenfald 
med en fil indsendt a f en anden 
slægtsforsker.

Få mere at vide om GED- 
COMP på:
http://www.lklundin.dk/gedcomp/

Med venlig hilsen 
Lars Kr. Lundin 

gedcomp@lklundin.dk

To CD’er 
med slægts
oplysninger

En kort omtale!

Af Erik Kann

Så sent som i Slægt&Data nr.1 fra 
2001 anbefalede Erik Helmer 
Nielsen, at man anvendte PDF- 
filer til slægtsudskrifter.

Allerede nu foreligger faktisk 
et eksempel på en sådan anven
delse nemlig på den CD, der er 
udsendt med oplysninger om slæg
ten Hvass.

Der er tale om en anetavle for Erik 
og Svend Hvass samt en familie
bog for Hans og Nan Na Hvass.

Cd’en kan købes ved henven
delse til:

Erik Hvass
Hammerensgade 8 st. th 
1267 København K. 
anehvass@hotmail.com

Den anden CD rummer oplysnin
ger om bl.a. Bjerreslægten fra St. 
Bjerre i Sir.

Nærmere oplysninger om denne 
kan fås ved henvendelse til:

Finn Jelstrup 
Ådalsvej 20 
9210 Aalborg SØ 
fiu@kmd.dk
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Erhvervsarkivets arkivoversigter bd. 4
Arkiver, modtaget og registreret 1990-2000

Af Erik Kann

Erhvervsarkivet i Århus, Sta
tens Erhvervshistoriske Arkiv 
udsendte i perioden 1991 til 
1995 tre vigtige publikationer 
med den fælles overskrift: 
"Erhvervsarkivets Arkivover
sigter”.

Der var tale om såkaldte "guider”, det 
vil sige summariske oversigter over 
arkivernes indhold af arkivalier sup
pleret med overskuelige administra
tive indledninger og henvisninger.

Genren var allerede i 1991 velkendt 
i Statens Arkiver og på fornemste vis 
repræsenteret af guider fra både Rigs
arkivet og de 4 landsarkiver.

Naturligvis er der forskelle i detal
jerne, men grundstrukturen den sam
me: Indledning med administrations
historisk oversigt, summarisk registre
ring af hovedindholdet af arkivet i 
vekslende omfang suppleret med re
levante henvisninger.

Illustrationen viser et eksempel på 
Erhvervsarkivets Arkivoversigter 
Bind 2 (1993) side 23.

Nu er bind 4 udkommet
Erhvervsarkivet har nu udsendt det 
fjerde bind i rækken af arkivoversig
ter: Erhvervsarkivets Arkivoversigter 
Bd. 4, Arkiver, modtaget og registre
ret 1990-2000.

Dette bind er således et supplement 
til de tidligere udsendte bind.

Arkiverne er opstillet branchevis og 
inden for de enkelte sektorer ordnet 
topografisk efter amter og kommuner.

Værket rummer ikke mindre end tre 
registre for henholdsvis navne, bran
cher og lokaliteter. Man kan således 
få hurtigt svar på spørgsmål som: 
”Har Erhvervsarkivet arkivalier efter 
et firma ejet af Rasmus Strøm, fra 
Rugballe Husmandsforening etc. Har 
arkivet arkivalier efter dekoratører,

frisører, gæstgivere etc., har arkivet 
arkivalier fra området Fanø, Grenå, 
Børkop etc.?”

Mange spændende arkivalier
Det er iøvrigt min fornemmelse, at der 
ikke er så mange slægtsforskere, der 
benytter dette arkiv, og det er mere 
end meget synd. Thi det rummer en 
fantastisk masse meget, meget spæn
dende arkivalier, der kan være af stor 
nytte for slægtsforskere.

Jeg kan anbefale alle at læse Finn 
H. Lauridsens særdeles inspirerende 
artikel: Personalhistorie i Erhvervsar
kivet, publiceret i "Personalhistoriske 
Studier fra 1979.

Bind 4 kan bestilles hos
Erhvervsarkivet 
Vester Allé 12 
8000 Århus C.
Tlf: 86 12 85 33 
Mail: mailbox@ea.sa.dk
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COMPUTER IN GENEALOGY Dec. 2000
Adskillige slægtsforskningsprogrammer omtales. Spændende, da flere af disse 
vist slet ikke, eller kun i begrænset omfang, anvendes af danske slægtsforskere.

En ny CD-rom med 5 mio. englændere opdelt på sogne og efternavne kan 
erhverves for £ 9,95. Se detaljer på www.tdrake.demon.uk/bevri.htm 
Andre eksempler på CD-rom kan ses på www.genealogy.demon.co.uk 
Databaser fra 1568 til 1850 kan ses på www.familyrecord.com 
En ny portal for England kan prøves på www.familyrecords.gov.uk

FreeBMD.rootsweb.com er et nyt sted, hvor det ved frivilliges hjælp er 
lykkedes at indtaste oplysninger om 20 mill. dækkende fødsel, vielser, og døds
fald - det må svare til vores kirkebøger - i tiden 1837-1900 i England og 
Wales.

I en flersidet artikel fortælles om brugen af GEDCOM, når der mangler 
enkelte oplysninger.

DIS-PLAY 1/2001
Hans Læstadius fortæller om, hvorledes det lykkedes at finde detaljer omkring 
en vens familie og halvsøskende gennem „Dødbok“ 1950-99. Det behøver jo 
ikke altid at være noget gammelt, vi leder efter!

Marianne Munktell skriver en artikel om mange forskellige kilder i Sverige.

Slekt og Data 1/2001
De, der ser bladet, skal bemærke den fine forside med illustration af generatio
ner i farver.

Finn Holden beretter om, hvordan et slægtsstævne blev virkelighed. - Hvem 
holder sådanne herhjemme?

Den Norske folketælling fra 1801 kan ses på www.hist.uib.no 
Siri Resset fortæller om, hvordan WinZip bruges og fortæller i en anden 

artikel om virus. Paal Røiri beretter om den Norske DISBYT-base. Tor Kjølberg 
gennemgår mange af de meget brugte EDB-forkortelser, som anvendes i flæng 
i det daglige. Hvad er det rette betydning af disse forkortelser?

Norunn Klettun omtaler en lang række kilder og adresser i Norge.

Computergenealogie 1/2001
Så kom der endelig en afløser for det gamle Computergenealogie. Nye folk i 
samarbejde med den gamle redaktion har frembragt et flot nyt blad, der dog 
stadig bygger på de gamle ideer om videregivelse af viden om slægtsforskning 
på nettet.

Bladet er påtænkt at skulle udkomme 4 gange om året til en pris af DM 9,80 
eller EUR 5,00 eller en introduktionspris af DM 44,50 til udlandet, hvis nogen 
skulle tænke på selv at anskaffe sig det.

I dette første nummer gives en forklaring på hvordan det nye blad er 
fremkommet.

Af indholdet skal i flæng omtales anmeldelse af en del internetadresser, den 
store Gedcom Databank på http://gedbas.genealogy.net med over 180.000 
registrerede personer.

Også http://ahnenforschung.net får et ord med på vejen.
Mailinglister er også et område, der bruges meget spalteplads på.
Den Svenske DIS side får også en pæn omtale.
Forhold omkring den håndholdte Computer og dens muligheder med hen

visninger til hjemmesider får en hel side, og på samme måde omtales det tyske 
program Familienstammbaum 7.5 på tysk.

Alt i alt et „Nyt“ godt tiltag, som redaktionen godt kan være tilfreds med. 
Bladet er udsendt i den sidste tyske læsekreds primo juni.

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

Bent Pilgaard
Stjærten 21 
8800 Viborg 

Tlf. 86 67 55 12 
b.pilgaard@vip.cvbercitv.dk
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Ole Degn:

Borgere og bybefolkning
Vejledning i kilder og litteratur. (Kbh. 2000)

Af Erik Kann

Med Ole Degns oversigt, ud
sendt af Samfundet for dansk 
genealogi og Personalhistorie, 
foreligger en særdeles nyttig 
og meget overskuelig indgang 
til de dele af befolkningen, der 
bor i de danske købstæder.

Oversigten er opdelt i tre dele:
1. Indledende tekstafsnit
2. Oversigt over litteratur og trykte 

kilder
3. Register

Det indledende tekstafsnit stiller 
skarpt på vigtige problemstillinger i 
forbindelse med arbejdet med byernes 
og deres befolknings historie: admini
strative forhold, forhold omkring by
ernes forskellige erhvervsgrupper mm.

Overalt i dette indledende afsnit er 
der henvisninger til oversigtens cen
trale del, nemlig fortegnelsen over lit
teratur og trykte kilder.

Registret er todelt: Der er dels et 
erhvervsregister, dels et topografisk 
register i begge tilfælde med henvis
ninger såvel til det indledende tekst
afsnit som litteratur og kildeoversig
ten.

Nyttig publikation
Som anført er der efter min mening 
tale om en særdeles nyttig publikation, 
som slægtsforskere i allerhøjeste grad 
kan have glæde af.

Lad mig tage et par forhåbentlig il
lustrative eksempler:

I Jeg arbejder med en ane fra ek
sempelvis Slagelse. Jeg ved fra 

folketællingen 1890, at han er anført 
som håndværker. Kan jeg  finde no
get om ham ud over det, der står at 
læse i folketællinger og kirkebøger?

Et opslag i værkets to registre gi
ver mig henvisninger til både det ind
ledende tekstafsnit og til litteratur
oversigten. Ydermere er der i det topo
grafiske afsnit ikke mindre end 6 hen
visninger til Slagelse!

Det indledende tekstafsnit viser sig 
at være særdeles oplysende. Ud over 
en henvisning til det brede samleværk 
om Håndværkets kulturhistorie, får 
jeg en specifikation af det relevante 
kildemateriale, hvor det findes etc., 
etc. ”Arkivmateriale til belysning a f  
håndværkergruppen findes først og 
fremmest i landsarkiverne og i....I 
toldarkiverne findes oplysninger om 
industridrivende i årsberetningerne 
og bilagene til disse sam t i 
virksomhedsmapper m.m.... (s. 44) 

Jeg kan så vælge enten at følge 
henvisningerne i tekstafsnittet eller at 
gå direkte ind i litteratur-og kilde
oversigten. Her venter henvisninger 
fra nr. 1.129 -1.175 med litteratur om 
alskens håndværkere!

Med andre ord: Jeg har dels fået 
oplysninger om en mængde supple
rende nyttig kildemateriale, dels fået 
henvisninger til en lang, lang række 
vigtige bøger om netop håndværkere.

2 Jeg arbejder fortsat med min 
håndværker fra Slagelse. Nu 

interesserer jeg mig imidlertid ikke så 
meget for anens familiemæssige for
hold men mere for hans placering i 
byens sociale pyramide:
Boede han i et fint hus, et ikke så fint 
hus, betalte han meget eller lidt i skat 
etc. Med andre ord: Jeg vil i højere 
grad sammenligne min ane med an
dre fra byen.

Det indledende afsnit rækker mig 
straks en hjælpende hånd: ”A f  inte
resse i forbindelse med befolknings-

og erhvervsgrupperne er deres for
deling ud over byarealet. Undersø
gelser på grundlag a f  skattelister 
fra ...”(s. 17)

’’Socialtopografien ses også detal
jeret afspejlet i de enkelte ejendom
mes status gennem tiden..” (s. 18).

Jo, der er materiale nok at gå i gang 
med.

Jeg har ikke med ovenstående ment 
at bringe en anmeldelse af Ole Degns 
bog. Dette ville være forkert, eftersom 
jeg sidder i bestyrelse med forfatte
ren.

Men jeg har alligevel fundet det 
relevante at henlede opmærksomheden 
på dette værk, der efter min mening 
vanskeligt kan undværes af slægts
forskere med aner i købstæderne.

Borgere og bybefolkning
kan købes gennem Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhisto
rie ved at skrive til adressen: 
Birgit Flemming Larsen 
Klostermarken 13 
9000 Ålborg

Bogen koster 120 kr. for medlem
mer af Samfundet for dansk ge
nealogi og Personalhistorie og 180 
kr. for ikke medlemmer.
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Ahne2Web:
web-sider af f.eks. dine forfædre eller andre

Sider som dine læsere vil finde hurtige, informative, overskuelige og pæne!

Du tager en GEDCOM-fil ud af dit 
slægtsprogram, og med Ahne2Web 
laver du web-sider uden at kende til 
HTML-koder og anden teknik.

Siderne lægger du på nettet på den 
plads, der hører til dit Internet-abon
nement.

Hvorfor bruge Ahne2Web
Vores læsere på nettet vil gerne beun
dre samlingen - men ikke for længe. 
Deres mål er at få opklaret: Har vi 
nogen personer fælles? Og det skal 
ikke tage hele aftenen!

De eksisterende programmer tilgo
deser ikke dette mål, deres sider er for 
mange, for uoverskuelige og for lidt 
informative. Derfor har jeg lavet 
Ahne2Web.

WWW oversættes ofte World Wide 
Wait. Ventetid kan man altid få, så 
Ahne2Web laver sider der kommer 
hurtigt ned. Ingen pynt og pjank og 
levende billeder. Ahne2Web laver få 
sider af en rimelig størrelse, så læserne 
ikke skal skifte side ustandselig. Tek
sten er fremme straks, så læseren kan 
læse mens resten af siden kommer 
hjem.

Ahne2Web viser alle personer med 
‘hvem, hvornår, hvad og hvor’, sådan 
her:

Peter Madsen (1801 - 1864) 
Fæstebonde i Lille Lommelev

Det bliver informativt for læserne, 
som kan identificere personerne 
straks. De har jo ingen glæde af at se 
på en eller anden Peter Madsen, hvis 
han ikke er identificeret med både 
navn og tid, sted og stilling, så læse
ren kan se, om han er ‘den rette’.

Overskueligt hieraki
Ahne2Web laver et overskueligt hie
rarki a f  sider, og hver side er enkel 
og nem at opfatte.

Efternavne-siden viser selvfølgelig 
antal personer for hvert efternavn
navn, så læserne ikke bliver skuffet 
over kun at finde een eneste Huben- 
sprutz.

Navneregistrene er enkle - ikke 
opdelt i besynderlige hierarkier af 
ukendt dybde. Personerne er sorteret 
alfabetisk, og det er let at bruge brow
serens søgefunktion. Ikke noget med 
en side pr familie og links mellem dem 
sådan som vores slægtsprogrammer 
kan - det tager alt for lang tid og er 
noget rod på Internettet. Familie
sammenhængene får læseren, når du 
sender en GEDCOM-fil.

Stednavneregistrene  m angler 
endnu, men de kommer.

De er jo helt uundværlige herhjem
me med de mange almindelige efter
navne, vi har.

I to formater
Ahne2Web laver anetavler i to forma
ter, grafisk og almindeligt. Den grafi
ske anetavle er designet til at vise op 
til 8 generationer: 255personer på eet 
skærmbillede - med navn, tid, sted og 
stilling. Så meget information på så 
lidt plads fås ikke andre steder.

Den simple anetavle kan rumme 
alle anerne på traditionel vis, men læ
serne skal ikke spilde tid med at for
doble og halvere anenumre - den slags 
har vi maskiner til: Ahne2Web laver 
link mellem forældre og børn.

Naturligvis er Ahne2Web et bru
gervenligt program, som er nemt at 
finde ud af; du skal jo ikke bruge det 
hver dag. Programmet snakker en
gelsk, men der er introduktion og 
brugsanvisning på dansk. Desværre 
har mit programmeringssprog ikke 
fornuftige faciliteter til flere sprog :-( 
Oversættere til andre sprog er vel
komne til at kontakte mig.

Betaling
Ahne2Web er et kommercielt produkt, 
udviklet af en professionel datalog, og 
der ligger adskillige mandemåneders 
arbejde i det.

Det er gratis at hente det ned og 
prøve det af. Når du er færdig og læg
ger siderne ud på nettet, bedes du 
sende mig 100 danske kr. (DKK).

Historien bag
Dajeg havde brugt tilstrækkeligt man
ge aftener gennem 1998 og 99 på at 
surfe på andre slægtsforskeres hjem
mesider og på at lave min egen med 
håndkraft, gik det op for mig, at der 
må være et marked for et ordentligt 
værktøj.

Til den grafiske anetavle brugte jeg 
det design, jeg tidligere har tegnet med 
håndkraft og beskrevet i Slægt & Data 
1997-1.

Senere skrev jeg i Slægt & Data 
2000-3 om, hvad jeg havde fundet - 
og der var perler iblandt både inden
lands og udenlands.

Foråret 2000 begyndte jeg pro
grammeringen, og da debatten havde 
sagt mig, at Ahne2Web må kunne bru
ges, gik version 2 i beta-test i jan 
2001. Version 3 er klar til brug juni 
2001.

Program, eksempler og mere 
information på:
www.danbbs.dk/~stst/Ahne2Web

God fornøjelse med Ahne2Web !

Steen Thomsen 
Frederikssundsvej 128 H st-th 

DK 2700 Brønshøj 
Danmark 

Tlf: 38 80 02 02 
steenthomsen@danbbs.dk
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Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn arrangerer

SLÆGTSFORSKERDAG

Tema: Det gamle København og dets beboere
Slægtshistorisk forening for Storkø
benhavn arrangerer slægtsforskerdag: 
Lørdag, 15 sept. 2001 kl. 8.45-16.30 
i Valby Medborgerhus,
Valgårdsalle 4, 2500 Valby 
(ikke langt fra Valby S-Station).

4 foredragsholdere vil fortælle om Kø
benhavn, hvordan byens beboere le
vede, hvad der foregik i byen og hvor
dan de huse så ud som beboerne le
vede i. Foredragsholderne vil inddrage 
relevant kildemateriale til belysning af 
disse emner og fortælle om, hvor kil
derne findes og om, hvordan de be
nyttes.

København, Danmarks hovedstad, 
er en meget spændende by, dens hi
storie går langt tilbage.

Der er gennem tiderne skrevet me
get om byen og dens beboere. Meget 
er blevet gemt og er i dag velbevaret, 
så vi i det kan læse om hvordan de 
mennesker, der har boet i byen, har 
levet og hvor. Citerer vi Johannes V. 
Jensen: ”Hver spån, du finder i Dan
marks jord, er sjæl af dem, der har 
bygget riget. Vil selv du fatte dit væ
sens rod, skøn på de skatte de efter
lod.”

Mange har forfædre, der har levet 
i København, og for en slægtsforsker 
kan det være meget svært at finde 
rundt i de Københavnske arkivalier. 
Hvordan det kan gøres, vil vi på denne 
slægtsforskerdag få eksempler på.

Deltagergebyr kr. 100 + Evt. fro
kost - kr. 60, der indbetales på det 
Girokort, som tilsendes sammen med 
en bekræftelse på tilmeldingen.

Der serveres kaffe / te - formiddag og 
eftermiddag. Medbragt mad kan ind
tages. Drikkevarer til rimelige priser. 
Øl 15 kr. vand 10 kr.

Tilmelding senest 15.8.2001
enten på foreningen hjemmeside: www.danbbs.dk/~kbh09/
eller send nedenstående til: A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke.
Send gerne din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads,
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

NAVN_________________________________________________________________________________________________________

I GADE/NR_______________________________ POSTNR.______________ B Y ___________________________________________ I

| T lf .___________________ FROKOST: __ JA / NEJ __ |

Tilmelding først bindende for foreningen, når betaling er indgået.

I________________________________________________________________________________________________ l
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PROGRAM
for slægtsforskerdagen

Lørdag den 15. September 2001.
Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Kl. 08.45 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.

Kl. 09.00 København som fæstnings- og garnisonsby.
Gunner Lind, lektor, dr. phil. ved Københavns Universitet, vil i sit foredrag fortælle om København, som 
fra gammel tid har været en fæstning og en garnisonsby. Til tider har soldaterne udgjort op til 1/4 af 
Københavns befolkning. Hvilken betydning havde det i praksis for borgerne at leve så tæt samen med 
mandskabet i garnisonen. Gunner Lind vil ridse det historiske forløb fra 1600-tallet til midt i 1800-tallet 
op, og berette om forskellene i krigerkultur og borgerkultur i byliv og fæstningsliv, indkvartering m.m.

Kl. 10.00 Vi stiller spørgsmål og drikker kaffe eller te.

Kl. 10.30 Født i København.
Fuldmægtig ved Statens Øjenklinik Erik Kann. Folketællingens lakoniske meddelelse “Født i Køben
havn” er for mange slægtsforskere lig med kaos og uoverskuelighed. Selvfølgelig er der mange flere at 
vælge imellem i København, men dette til trods er det på ingen måde umuligt at arbejde med aner fra 
København. Dagens foredrag byder på en gennemgang af de vigtigste kilder til brug for slægtsforskning 
i København herunder samlingerne i Københavns Stadsarkiv.

Kl. 11.30 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 12.00 Frokost: Vogne med de bestilte frokostplatter vil blive kørt til lokalet, vi skal alle spise samme sted.

Kl. 13.00 Københavns Bymuseums Billedarkiv.
Mette Brun Beyer, leder af Billedarkivet på Københavns Bymuseum, vil give en præsentation af arkivet 
og vise eksempler på, hvilke typer af billedmateriale, som det ligger inde med. Arkivet dokumenterer den 
udvikling, som København har gennemgået igennem de seneste 200 år - gade for gade. Ved hjælp af det 
meget store arkiv vil man kunne få et indtryk af hvilke omgivelser Københavnerne har levet i.

Kl. 14.00 Vi stiller spørgsmål og drikker kaffe eller te.

Kl. 14.30 Københavnere på skyggesiden.
Charlotte S. H. Jensen, folkemindeforsker, mag.art. Som storby har Købehavn altid haft sine mere eller 
mindre skumle kvarterer - og hvem véd, måske har dine aner været i beværtningen hos „Den skaldede 
Messing-Jens“, tuskhandlet på „Jødebørsen“ eller truffet nogle af de offentlige fruentimmere fra 
Mayonaisekvarteret? Om ikke andet, så har viden om disse miljøer, der kan dokumenteres umådelig godt 
via kilder fra bl.a. politiet, været en del af dine aners baggrund - hvis de boede bag voldene.

Kl. 15.30 Vi stiller spørgsmål

Kl. 16.00 Afslutning
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Slægtsforskertræf 2002
Lørdag den 13. april 2002 kl. 9 - 17.

Roskilde Katedralskole
Holbækvej 59, Roskilde.

Deltagergebyr: 200 kr.
Læs mere på hjemmesiden:
http://home6.inet.tele.dk/jvo/rsgp/
traef

Tilmelding:
Else Gluud, Digetoften 40, 
2690 Karlslunde 
Tlf.: 4616 1240 
eller mail til: 
else-gluud@mail.tele.dk

Arrangører:
Roskildeegnens Selskab for Genea
logi og Personalhistorie samt 
Sydkystens Slægtshistoriske Fore 
ning i Greve.
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