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KALENDER

Lerdag 5,sept 1992 kl. 10 besøg i Dragen
Tilmelding nødvendig
Vi mødes ved Dragør Lokalhistoriske Arkiv, Stationsvej 9, Dragør, hvor lokalarkivar Lis
Thavlov vil fortælle om Dragørs og Hollænderbyens (St. Maglebys) historie, lidt om
ARKIBAS (lokalarkivemes EDB-registreringsprogram), og vise hvad lokalarkivct har at
tilbyde slægtsforskere og lokalhistorikere. Derefter (kl. ca. 12) vil vi spise lidt frokost i
nærheden, hvorefter vi vil tage på byvandring i Dragør, hvor en guide vil vise og fortælle om
byen og dens seværdigheder. Frokosten betales af hver enkelt.
T irsdag

29&1992

19;3Q i N« ZAHLES SEMINARIESKOLES FESTSAL;

Adjunkt Svend Jacobsen vil fortælle om "Tingbøger som slægtshistorisk kilde". Hvor
kirkebøgerne mangler, eller før de findes bevarede, kan tingbøgeme ofte give mange
oplysninger om slægtsforhold, samtidig med at der berettes om økonomiske forhold (f.eks.
arv) og vore forfædres små og store stridigheder. Efter foredraget vil der blive vist eksempler
på slægtsforhold på Thisted-egnen, som udelukkende er hentet fra tingbøgeme og indtastet
på computer.
Torsdag 22.10.1992 kl. 14:00 besøg på Det Kongelige Bibliotek:
Tilmelding nødvendig (ingen deltagergebyr)
Vi mødes k. 13:45 ved hovedindgangen til Det Kongelige Bibliotek (gennem porten til højre
for Rigsarkivets indgang, gennem Det Kgl. Biblioteks have og indgangen midtfor).
Det Kgl. Bibi. har en billed- og en håndskriftsafdeling, begge meget righoldige og spændende
for slægtsforskere. Der vil blive fortalt om, hvad man kan finde i samlingerne og hvordan.
Derefter kan vi gå ned i cafeteriet og få en kop kaffe, som betales af hver enkelt.
Lørdag 24.10.1992 Heldags møde i Fredericia. Se nærmere side 28.
Lørdag 3L1Q,1992 Jd, 13 N, ZAHLES SEMINARIESKOLES EESXSAL;

Hans Jørgen Marker, fra Dansk Data Arkiv (DDA), vil fortælle hvad DDA er, hvad de arki
verer (og hvorvidt slægtsforskeres materiale kan arkiveres bos dem), hvilke kriterier, der
kræves opfyldt, hvorledes man kan låne fra arkivet, m.m. Se nærmere side 16.
Tirsdag 24,11,1992 RL 19;30; N, ZAHLES SEMINARIESKOLES FESTSAL;

Introduktion til computere, modem, BBS, m.v. og naturligvis ikke mindst slægtsforskningsprogrammer og kilder indtastet på computer. Mødet er for begyndere, men alle er naturligvis
velkomne. Medlemmer af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn vil også blive inviteret
til mødet.
Vi modtager gerne tilmelding enten skriftligt eller pr. telefon.
For møder i København skal det ske til: Elsebeth Paikin (se adr. på side 2)
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DEN STORE DATABASE

af Jens Finderup Nielsen

F

or nylig anskaffede jeg et sæt IGI

den ville have været for gamle Peter Hattens,

mikrokort over de jyske amter. Der

må jeg forklare nærmere.

fandt jeg mellem Søren Hattemager og
Anders Hatting en optegnelse om min Ane

Modem, FIDONET og BBS har tidligere

#100, Peder Hattens, viet 29 Jan 1762 i

været omtalt her i bladet.

Mejrup til Mette Jørgensdatter.
IGI
Nogle koder i forbindelse med optegnelsen
antydede at den var formidlet af slægtninge

IGI (International Genealogical Index) er et

i Logan, Utah, USA, og ved hjælp af min

register, udarbejdet af mormonkirken som et

computer med et 2400 baud modem sendte

led i dens verdensomspændende arkiv og

jeg via et dansk BBS en efterlysning ud i det

dataanlæg i Salt Lake City (Family Search).

internationale FIDONET.

Registeret dækker optegnelser om dåb og
vielser. Dåbsregisteret omfatter barnets fulde

Efterlysningen blev set af Earl Brunner i Las

navn, begge forældres fulde navn, dåbsdato

Vegas, Nevada, som jeg tidligere havde

en og sognet hvor dåben er foretaget. Regi

hjulpet med at komme i forbindelse med

steret for vielser omfatter de to parters fulde

slægtninge i Norge via RIME-nettet.

navn, vielsesdatoen og sognet.

Han sendte mig efter nogle få dage en med

IGI registrene har siden 1988 været tilgæn

delelse om, at han ganske rigtigt havde

gelige på mikrokort, noget lignende de

fundet Peter Hattens på et af de fire CD-

10x15 cm mikrokort, som mange kender fra

ROM computeranlæg, der er opstillet i det
lokale Family History Center. Her kunne han

de danske arkiver. Hvert kort har 460 felter
med 60 linier, og hver optegnelse optager en

scanne alle IGI optegnelser for Danmark på

eller to linier. Fraregnet henvisninger og

en gang. Det viste sig dog at optegnelsen

gentagelser svarer et felt netto til ca. 20

ikke var foranlediget af familie, men var

optegnelser.

fremkommet ved en rutinemæssig indtast
ning af kirkebogen for Mejrup sogn, fore

Danmark er dækket af ca. 200 kort, opdelt

taget i Logan.

amt for amt. Indenfor ét amt er dåb sorteret
på barnets efternavn, der om nødvendigt er

Af hensyn til de læsere for hvem ovenståen

konstrueret ud fra faderens fornavn. Vielser

de lille historie er lige så uforståelig, som

er sorteret både på brudgommens og på bni-
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dens efternavn, så hver vielse forekommer to

amt, og tilsvarende for Sverige og Norge.

gange. Når det samme navn forekommer
mange gange, som Jens Nielsen, er der også

Tyskland er derimod opdelt alfabetisk, fordi
de tyske landsdelsnavne og grænser har

sorteret kronologisk. Udover de nævnte data

varieret så meget over tiderne. Biblioteket

omfatter hver optegnelse nogle koder der

har lister over alle kort, og formularer til

henviser til baggrunden for registreringen og

bestillinger.

til kildematerialet. For Danmark og andre
lande, der i udstrakt grad har anvendt patro

Det er således overkommeligt at anskaffe

nymer, er der et tilsvarende, separat register,

nogle mikrokort til hjemmebrug. Hertil

sorteret på fornavne.

kræves dog at man har et apparat til læsning

De 200 danske koit dækker ialt ca.

ret billigt nu, fordi banker og sparekasser

2.000.000 begivenheder fra 1600 tallet til

udskifter deres anlæg. De averteres jævnlig

først i dette århundrede. Efter et ganske råt

i den Blå Avis for ca. 500 kr. Har man gode

skøn svarer det til ca. 10% af alle vielser og

bankforbindelser kan man være heldig at få

dåb i dette tidsrum. Dækningsgraden varierer

et for næsten ingen penge.

af kortene til rådighed. Et brugt apparat er

fra egn til egn, men i Mejrup sogn kunne jeg
hurtigt finde de af Peder Hattens børn, hvis

CD-ROM

fornavne jeg allerede havde fra folketæl
linger. Jeg fandt også min #102, Poul Mad

IGI kortene er på mange måder et teknisk

sen Kouind, i Mejrup sogn.

fremskridt, men det er trods alt besværligt at
finde frem til det rigtige kort og at manøv

Det er lidt vanskeligere at finde børn, hvis
fornavne man ikke kender. Da dåb kun er

rere rundt på det. Næste skridt i den tekniske
udvikling er at lægge det hele ind på CD-

sorteret på barnets efternavn, og ikke på

ROM disketter, og at læse disketterne i

faderens, må Peder Christensen Hattens børn

specielle drev koblet til en computer med

søges under Pedersen/datter, Christensen

programmel, der gør at disketternes indhold
kan gennemsøges og bringes frem på com

eller Hattens, alt efter tid og sted.

puterens skærm.
IGI mikrokort for Danmark, Skandinavien,
Tyskland og næsten alle andre lande er til
rådighed på mormonkirkens bibliotek, Prior-

CD-ROM minder meget om de CD musikdisketter, der er ved at afløse grammofon

vej 12, Frederiksberg, hvor der er udstyr til

plader, men i stedet for en time med Mo-

læsning og til kopiering på papir af enkelte

zarts klaversonater kan en CD indeholde

felter, samt sagkyndig vejledning.

tekst svarende til ca. 300.000 A4 sider.

Mikrokortene kan også købes til hjemme

er samlet på to disketter. Med det rette

brug for ca. 1 kr pr. stk. plus moms og

programmel kan man søge på navn, tid og

forsendelse. De danske kort fås i sæt amt for

sted, også på forældres navne i forbindelse

Indholdet af alle 200 IGI kort for Danmark
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med dåb. Det fundne kan udskrives på prin

register (Family History Library Catalog)

ter, eller hvad der ofte er mere brugbart på
"gammeldags" SV*”eller 3H" disketter, enten
i ASCII format eller i GEDCOM format.

over de 1.600.000 mikrofilm og 200.000
bøger, der er samlet i biblioteket i Salt Lake
City.

Med adgang til et CD-ROM anlæg kan man
således udtrække alle de data, maft ønsker at

Her er f.eks. mikrofilm af alle danske kir
kebøger, mange godsarkiver og andre arki

studere nærmere, og kopiere dem til en

valier, og også en del slægtsbøger. Registeret

diskette, som man så kan arbejde videre med

har samme formål som f. eks. "Arkivhånd

hjemme på sin egen PC med enten tekstbe

bog Nørrejylland", men det er inddelt sogn

handling eller et program som Brothers

for sogn således at man ved at gå ind på et

Keeper, der kan indlæse en GEDCOM fil.

sogn kan se hvilke år af kirkebogen er af

Jeg kunne måske ønske at udtrække alle

fotograferet på hvilken film. Tilsvarende for

optegnelser fra Mejrup sogn, eller alle fra

de godsarkiver, der har gårde i sognet. End
videre slægtsbøger, som berører sognet selv
om slægtens rødder er andetsteds, og meget

hele Danmark, hvori navnet Hattens optræ
der.

andet.
Alt dette er ikke fremtidsmusik. Efter at
CD-ROM systemet i 1990 var færdigt og
gennemprøvet blev der i Salt Lake City

Danske arkivalier er dækket af 51 kort, der
kan benyttes på Priorvej 12 eller eventuelt

stillet 200 anlæg til rådighed for besøgende.

købes til hjemmebrug. Hvis man har fundet

Der er desuden opstillet anlæg i ca. 100
centre overalt i USA og Canada.

frem til en interessant arkivalie, der er på
mikrofilm, kan man bestille den tilsvarende

Biblioteket på Priorvej 12 håber at få et

ne. Alternativt kan man bede biblioteket om

anlæg med tilhørende CD-ROM disketter

at bestille en kopi hjem fra Salt Lake City.

inden for 6-12 måneder, men efterspørgslen

Dette arkivalieregister er også lagt over på

film på Rigsarkivet eller et af Landsarkiver

er stor, og nye anlæg bliver fordelt efter

CD-ROM og skulle blive til rådighed sam

behov, angivet ved besøgstal. Indtil videre

tidig med IGI registeret.

kan CD-ROM disketterne ikke købes, men
den dag kommer måske. Apparaturet til

Ancestral File

aflæsning af dem har været på markedet i
nogen tid og er nede i en ret rimelig pris.

Det tredje led i Family Search programmet
er et slægtsarkiv (Ancestral File). Det er en

Family History Library Catalog

samling af ca. 1.500.000 familiegrupper fra
mange lande med ca. 10.000.000 navne

Parallelt med udviklingen af IGI registre

kædet sammen i forskellige slægter. Disse

først på mikrokort og derefter på CD-ROM

data foreligger ikke på mikrokort, kun på

er der sket en tilsvarende udvikling af et

CD-ROM.
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Selv om dette arkiv tenderer mod den store

i tidsskriftet Genealogical Computing, som

database, hvor alt kan findes, blot man

cirkulerer i læsekredsen blandt interesserede
medlemmer af DIS-Danmark.

trykker på de rigtige knapper, så er der langt
igen. Man er derfor interesseret i at modtage
nyt materiale fra alle sider, og det sker i
form af diskette-udskrifter af slægtsdata i

Biblioteket på Priorvej 12 er fra 1. august
åbent tirsdag og torsdag i tiden 15.00 til

GEDCOM formatet, som også Brothers

20.00. Fra 1. september er der også åbent

Keeper kan levere. Der er nogle små pro

om onsdagen. Det er tilrådeligt at sikre sig

blemer med vore smertensbøm, Æ, 0 og Å,

plads på forhånd hos A.M. Krogh-Thomsen,

samt månederne maj og oktober, men det

bibliotekets slægtshistoriske konsulent,

kan ordnes med en filkonvertering. Lisbeth

tlf. 42 17 92 51.

Andersen, tlf. 31 39 13 66 hjælper gerne til
med at gøre GEDCOM filen klar til ind
sendelse.
Jens Finderup Nielsen
Family Search programmet og dets anven

Vallerødgade 10

delse har været beskrevet i en række artikler

2960 Rungsted Kyst

42 86 25 90

LÆSEKREDSEN
Lånetiden er nu 10 dage, idet vi er blevet så mange, at det ellers ville tage alt for lang tid,
før den sidste i rækken får det. Som det vil ses af nedenstående, er bladet Vi år undervejs.
Alle deltagere bedes derfor hurtigst muligt og senest 10. dagen videresende bladet til næste
deltager. Rækkefølgen i læsekredsen er efter tilmeldingsdato, dvs. de sidst tilmeldte får
bladene sidst.
Udsendte blade:
COMPUTERGENEALOGIE 8 (1992) HEFT 23: udsendt i slutningen af juni - retur i nov.
GENEALOGICAL COMPUTING - udsendti slutningen af juni. Tilbage i midten af nov.
COMPUTERS IN GENEALOGY (Vol.4 No. 6 Juni 1992): Udsendt i juni, forventes at være
tilbage hos mig i slutningen af november.
NYE BLADE ELLER MEDLEMMER TIL LÆSEKREDSEN?
DIS-Danmark får tilsendt bladene fra vores svenske og norske søsterorganisationer.
Hvis der er interesse for det, kan disse naturligvis også indgå i læsekredsen. Det er naturligvis
også muligt at melde sig til læsekreds kun for de skandinaviske blade.
ADRESSEÆNDRING HUSK at melde adresseændring direkte til Elsebeth Paikin,
Kildevænget 37, 2100 København 0.
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FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG

Jens Finderup Nielsens artikel (Den

Mormonkirkens bibliotek har: En Vejledning

Store Database) er dette hjælpemiddel

omtalt. Jeg modtager bestilling på en giro-

i Slægtsforskning, der giver en god for
klaring på brugen af FHLC, men det er ret

indbetaling til:

enkelt:

Jørgen Papsøe

På hvert kort står øverst i venstre hjørne:
Først landet, derefter amtet i alfabetisk orden

I

Troldager 8
2950 Vedbæk

fulgt af Byen eller Sognet, som vist på

Giro nr.: 5 47 62 08

nedenstående eksempel og eksemplet for

Bemærkning f.eks.: Bestiller 1 sæt FHLC

neden side 19.

Prisen bliver med omkostninger:
med kuverter: kr. 82,00 pr. sæt

Jørgen Papsøe

uden kuverter: kr. 75,00 pr. sæt
og bestillingsfristen er 30. september 1992.

Troldager 8
2950 Vedbæk

42 89 06 60
4- —

Danmark. SkArupgArd god« (Hjørring).
Festeprotokoller. 1798-1834. — Salt lak« City s F Urnet for the
Genealogical Society of Utah, 1966. — pA 1 »1kroflinspole ;
35 mm.
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¡SCANDINAVIA :
!F1LH AREA
¡0451383
5
I Item 1
j
V—

—

— -- - - - - 4

Hlkrofllnet frø manuskript: 1 Landsarkivet, Viborg.
Omfatter festeprotokol frø godset SkArupgArd 1 Horn* herred.
Contains mortgage records from SkArupgArd estate 1n Horns district.
Hjørring. Denmark.
Inholdt b. 1 Fasteprotokol, 1798-1634.
DENMARK. HJØRRING - LAND AND PROPERTY
Denmark. VoergArd gods (Hjørring).
Skøder. 1630-1912. — Selt lake
Genealogical Society of Utah.
35 mm.

City : Filmet for the
1966. — 15 mlkrof 11mspoler ;

¡SCANDINAVIA
¡FILM AREA

4-----

Hlkrof1Imet fra manuskript 1 Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg.
Contains land and guardianship records of VoergArd and Rugtved
estates. Hjørring county. Denmark.
Skøder
Jordebøger

1630-1912 ----1 6 9 0 , - - — ---- — — --1796-1891
Filtr 1k Ler
1842-1848 ------------ —
Føsteprotokollør
1701^1840.— — --Register til festeprotokollerne
1701-1840.-— — — —
Festeprbt'okoller
1840-1895
FestebrVve for
Albek sogn A-F
1738^1906
Festebreve for
Albek sogn H-K
1738-^1906 --Festebreve for
Albek sogn L
1738-1906 — — — — —
Festebreve for
Albeksogn H-S
1738-1906 — --Festebreve for
Albek sogn T-e
1738^1906 —
— — -— Festebreve for Skeve sogn
1785-1842
Festebreve for
Voer sogn
A-E 1740-1877 —
— — — —
Festebreve for
Voer sogn
F-S 1740-1877 — — — — — —
Festebrevt for
Voersogn. T-0 1740-1877
— — —
Dokumenter vedr. festevesen og Koverl 1796-1902 — — — — —
Protokol over solgt bøndergods
1842-1880 —
—
— —
Kassejournal
1846-1881
Overformynderlprotokoller
1804-1821 ---------1826-1850
Overformynderiregnskaber
1811-1750
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0501295
0501296
0501297
0501298
0501299
0501300
0501301
0501302
0501303
0501304
0501305
0501306
0501307
0501308
0501309

!
!
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NYT FRA SAKI

af Svend-Erik Christiansen og Elsebeth Paikin
Vejledningen (1) er til alle, der ønsker at

AKI (Samarbejdsgruppen for Kildeindtastninger) afholdt sit første møde

indtaste kilder. Den giver oplysning om

den 10. juni. Næste møde er fastsat til den 9.

hvilke krav, der må stilles til databasepro

september. Gruppen var præget af samar
bejdsvilje, kreativitet og indstillet på hurtigt
at fremkomme med brugbare resultater.

grammet og udførlig forklaring af de tre for

S

skellige muligheder for indtastning:
- kildens oplysninger alene (ordret);

Mødet mindede mest af alt om en 'brain

- kildens oplysninger med fortolkning/nor-

storm'.

malisering af f.eks. navne; og
- kildens oplysninger med fortolkning/nor-

Der skal ikke her gives noget egentlig referat

malisering samt kodning.

af mødet. Det kan blot nævnes, at der vil

Vejledningen vil også kunne bruges åf dem,

blive givet mulighed for individuelle ønsker
inden for visse grænser, som er nødvendige,
hvis indtastningerne skal indgå i et større

der er vant til at bruge databaseprogrammer.
De vil her få oplysning om f.eks. hvilke
felter, der skal anvendes.

hele.
Indtastningerne vil - hvis de opfylder krave

'Maskerne' (2) udfærdiges til dem, der selv

ne - kunne blive opbevaret hos DANSK

har et databaseprogram, men som ikke er

DATA ARKIV således, at der opnås sikker

fortrolig med det, og som ikke ønsker at

hed for, at de bevares for eftertiden, og

bruge megen tid på at lære at bruge det.

samtidig gives mulighed for, at flere kan

Maskerne gør det muligt at begynde at

låne de indtastede kilder.

indtaste med det samme - dog må man
kende de specifikke tastetryk m.v., der

Endvidere kan oplyses, at der i løbet af

gælder for databaseprogrammet.

efteråret vil foreligge:
Kildeindtastningsprogrammet (3) vil være
1. en trykt vejledning til kildeindtastning,

til hjælp for dem, der ikke har et databa

2. 'm asker' til de hyppigst forekommende

udfærdiget med størst mulig fleksibilitet, så

databaser, der er anvendelige til formålet,

individuelle ønsker i vidt omfang kan til

seprogram. Indtastningsprogrammet vil være

godeses, - dette begrænses dog dels af de
3. et kildeindtastningsprogram klar (til

grænser, der er nødvendige, hvis indtastnin

folketællinger, kirkebøger, m.m. - og som

gerne skal indgå i et større hele (som oven

siden kan udbygges med andre kilder).

for nævnt), dels af programmeringssproget.
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NYT FRA KOKI

af Hanne Marie Rud & Elsebeth Paikin

K

OKI (Koordinationsgruppen for Kil

problemer og uden stort kendskab til den.

deindtastninger) er så småt begyndt at

Her vil behovet for hjælp være stærkt vari

planlægge arbejdet, men må naturligvis
afvente, at SAKI afslutter sit arbejde.

erende - fra kort hjælp pr. telefon til besøg

Se nærmere på forrige side (side 9).

checke kilden, sende/udlevere SAKI-vejled

hos indtasteren). Vejlederen skal herudover
ningen og masken - og muligvis være be

KOKI samler alle oplysninger, om hvilke

hjælpelig i indledningsfasen.

kilder der er indtastet, og hvilke kilder der er
i gang, og er det samlende midtpunkt for

- eller arbejde med kildeindtastningspro

KOKI-vej lederne, hvorfra de kan få op

grammet. (Også her vil behovet for hjælp

lysning og hjælp.

være stærkt varierende - men sandsynligvis
oftest lille, da programmet gerne skulle

Når nogen henvender sig til KOKI-vejle-

kunne klare det meste). Vejlederen skal i

deme, fordi de vil i gang med indtastning af

dette tilfælde ligeledes checke kilden, sende

en speciel kilde, fremsendes/gives SAKIvejledningen til dem, og vejlederen checker

og eller udlevere SAKI-vejledningen - og
muligvis være behjælpelig i indlednings

hos KOKI, om den ønskede kilde, allerede

fasen.

er indtastet eller i gang med at blive ind
tastet.

Naturligvis kan man også indtaste kilder
uden kontakt til KOKI - det står alle frit.

Derefter kan indtasteren vælge mellem tre

Men for dem, der ønsker at bidrage til et

muligheder:

større hele og også drage nytte af andres

- enten at arbejde frit med sin egen data

arbejde, da er det mest hensigtsmæssigt at

base (det må i så tilfælde forudsættes, at

arbejde inden for SAKI/KOKI-rammeme.

indtasteren kender sit program og ikke har
behov for ret meget hjælp); I dette tilfælde

Der har meldt sig ca. 12 vejledere - de

skal vejlederen faktisk kun sende/udlevere
SAKI-vejledningen og checke kilden, der

fleste i Københavnsområdet, en på Lolland,
tre i Sydjylland, to i Århusområdet, 1-2 i

ønskes indtastet.

nordlige del af Midtjylland og 1 i Nordjyl

- eller arbejde med SAKI-maske i egen

Sjælland og evt. endnu en på Lolland/Fal-

database. (SAKI-masker er udformet, så

ster, på Fyn, i Midtjylland, nordlige del af

man kan bruge sin egen database uden

Sydjylland og gerne en til i Nordjylland.

land. Der mangler således nogle vejledere på
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Det at være vejleder indebærer - som det

bedes snarest kontakte Hanne Rud eller

delvist fremgår af ovenstående:
- at man skal koordinere bestræbelserne i

Elsebeth Paikin (se nedenfor).
Det vil være en fordel allerede nu at få at

området: Dvs. sikre at ikke samme kilde

vide, hvilke kilder i hvilke sogne man på

indtastes dobbelt;

tænker at gå i gang med.

- at formidle kontakt til interesserede kor
rekturlæsere, og ikke mindst
- at vejlede og hjælpe medlemmer, der

Ring eller skriv snarest til:

ønsker at gå i gang med en indtastning.
Hanne Rud
Vejlederne kan evt. samarbejde med det

Egebjergtoften 122

lokalhistoriske arkiv i området. Lokalarki-

2750 Ballerup tlf. 44 66 17 04

veme er også meget interesserede i kildeind
tastninger og er flere steder selv gået i gang
hermed.

eller

(evt. fidonetadr.: 2:230/151.3)

Elsebeth Paikin

Vejledningen skulle faktisk i de allerfleste

Kildevænget 37
2100 Kbh. 0 . tlf. 39 27 24 33

tilfælde være dækket af den trykte SAKI-

(fidonetadr.: 2:234/99.8)

vejledning, som udgives til efteråret. Så
arbejdet skulle være overkommeligt.
De praktiske problemer med maskiner og

I sidste nummer af S&D var der forskellige
tilbud: Sognediskette, Norton Backup til

printere er umulige at forudse, men skulle

reduceret pris, fotokuverter og BK2PDOX.

være til at løse. Det siger sig selv, at KOKI
vil være behjælpelig på alle tænkelige må

En del har henvendt sig for at få Sognedi

der.

sketten og BK2PDOX, kun 1 (én) har meldt

Det vil være en god idé at vejlederen/vejle-

sig til Norton Backup (så der kan nok ikke
blive tale om mængderabat - med mindre,

deme i et område indkalder til et møde for
interesserede. Dette kan måske ske i sam

der kommer flere interesserede snart) og
ingen har været interesseret i fotokuverter.

arbejde med lokalarkivet således, at man
samlet kan give oplysninger.

I øvrigt kan det oplyses, at sognedisketten
kan fås på forskellige BBS'er: HIT, FROG,
MUG, Rodnet Øst.

Alle, der er interesseret i at være
KOKI-vej ledere

Endvidere kan sognedisketten fås ved hen

og alle, der er interesseret i at påbegynde

vendelse til Elsebeth Paikin eller Kai Hoff-

kildeindtastning - gerne også uforpligtende

mann.
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PROGRAM TIL INDTASTNING AF KILDER
af Elsebeth Paikin

S

om nævnt i artiklerne om SAKI og
KOKI er der ved at blive lavet et

forskellige og derfor ikke nemme at sætte på
en enkelt formel, men jeg hører gerne, hvad

kildeindtastningsprogram, som en hjælp til

I er faldet over. Af matrikler har jeg selv

dem, der ikke har et databaseprogram eller

indtil hu kun haft fingre i 1688. Hvis I

ikke selv ønsker at rode med det.

kender de andre, vil jeg være taknemmelig
for oplysninger om de felter, sådanne måtte

Programmet kan - foreløbig - klare indtast

indeholde.

ning af folketællinger (1787-1840), kirkebø
ger og matriklen 1688.

Programmet kan meget let videreudbygges

Det er ved at blive udbygget med øvrige

der. Hvis I har forslag eller ønsker, er I

folketællinger, andre matrikler (hvis de

meget velkomne til at ringe eller skrive til

kræver noget andet end matriklen 1688) og
lægdsmller. Dette kræver lidt studier på

mig.

med mulighed for indtastning af andre kil

arkivet for at finde ud af hvilke rubrikker,

Programmet ventes klar til udsendelse i løbet

der er indeholdt i de forskellige kilder, men

af efteråret og prisen vil være ca. 200 kr.

så snart jeg kommer fra sommerferie, går jeg
i gang. Hvis I har erfaringer med indtastning

Elsebeth Paikin

af kilder, kan I hjælpe mig med oplysninger

Kildevænget 37

om f.eks. hvilke rubrikker, der findes i de

2100 København 0

forskellige kilder. Kirkebøgerne er meget

Fidonet-adresse: 2:234/99.8

39 27 24 33

FOLKETÆLLINGER I KILDE-OVERSIGTEN

Ialt er der 477 folketællinger i 255 sogne. De fordeler sig således på årstallene.
1787 / 199 afskrifter

1801 / 56 afskrifter

1834 / 26 afskrifter

1840 /19 afckr.

1845 / 105 afskrifter

1850 / 14 afskrifter

1855 / 7 afskrifter

1860 / 6 afskr.

1870 / 10 afskrifter

1880 / 6 afskrifter

1890 / 6 afskrifter

1901 /19 afskr.

1906 / 1 afskrifter

1911/1 afskrifter
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KONTAKT MED ANDRE

- Eller dannelse af lokalgrupper

estyrelsen har fået henvendelse fra en

vil andre i samme område så tage kontakt

del medlemmer, der beder om at

med jer. I denne forbindelse finder vi det

blive sat i forbindelse med andre medlemmer

rigtigt at bringe nedenstående tabel, som

B

i samme område.

giver oplysning om den geografiske for
deling af DIS-medlemmemc (pr. 1.6.92):

Da det ifølge registerlovgivningen ikke er
tilladt at videregive oplysninger om adresser

Desuden er der en god mulighed vhj. For

fra medlemskartoteker, kan bestyrelsen ikke

skerregisteret, hvor alle der er tilmeldt kan

direkte imødekomme disse ønsker.

komme i kontakt med hinanden - og ved

Men der er en anden mulighed: Skriv et
læserbrev i SLÆGT & DATA. Forhåbentlig

gerne viderebringes til andre DlS-medlem-

tilmeldingen giver tilladelse til at oplysnin
mer

Geografisk område:

Postnummer:

Antal

%

København og Nordsjælland

1000 - 3700

262

43,4

Øvrige Sjælland

4000 - 4900

52

8,6

Lolland-Falster

4 9 0 0 - 5000

5

0,8

Fyn og sydhavsøemc

5000 - 6000

46

7,6

Sydjylland

6000 - 7000

55

9,1

Midtjylland I

7000 - 8000

35

5,8

Midtjylland II

8000 - 9000

87

14,4

Nordjylland

9000 - 9999

45

7,5

Bornholm

3700 - 4000

1

0,2
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BK NYT

af Jens Finderup Nielsen

J

ohn Steed arbejder videre med sit
program, og der kommer jævnligt nye

#1, og kan umiddelbart rette fejlen. Et andet
problem var, at programmet i visse udskrif

udgaver af de forskellige filer. Udover ter
de af en ekstern tekstfil foretog en ombryd

helt nye funktioner er det lidt vanskeligt at

ning af teksten således at de afsnit, man

få rede på, om de nye fildatoer betyder
væsentlige forbedringer, eller det kun er

omhyggeligt havde placeret i tekstfilen,

småting af kosmetisk art.

bod på, idet linielængden i udskriften bliver

forsvandt i udskriften. Det er der nu rådet
justeret som ønsket, men afsnit bibeholdes.

Hvad angår nye funktioner som den grafiske
statistik og tidslinierne er sagen klar. Det er

Opdateringer ?

interessante tilføjelser til programpakken, og
det ser ud til at de virker upåklageligt, bort

Med alt det nye og det ændrede kommer

set fra at teksten er på engelsk.

spørgsmålet om nødvendigheden af at op
datere sine programfiler. Hvis man er regi

Dansk Manual

steret hos John Steed kan man regne med at
han sender nye disketter, måske med et par

Problemet med de mange og forældede
brugsanvisninger er forhåbentlig løst, idet

måneders forsinkelse.

jeg til deres afløsning har skrevet en dansk

løvrigt afhænger behovet for opdatering

manual på 30 sider. Det er ikke meningen at

meget af hvilke dele af programmet man

den skal kunne læses som en bog. Hensigten

bruger. Hvis alt virker tilfredsstillende er der

har været at gennemgå opsætning og start af

ingen grund til at bekymre sig over, om man

programmet, og derudover at supplere og

nu også har den sidste nye udgave af alle

kommentere skærmteksten, hvor jeg har

programfiler.

fundet det nødvendigt.
Da version 5.0 dukkede op i efteråret 91
Blandt de problemer, der er rettet af John

havde jeg nogle overvejelser om hvorvidt

Steed siden version 5.0 først kom frem kan

den straks skulle bringes på markedet, eller

nævnes, at hvis der var skrevet forkert sti til

om det var bedre at vente nogle måneder,

datafiler i opsætningsskærm #1, havnede

indtil tingene var faldet på plads og John

man i DOS, og det er for adskillige brugere

Steed havde haft tid til at rettet de værste

det samme som at være på Herrens Mark.

fejl. Nye versioner af EDB-programmer har

Nu havner man i stedet i opsætningsskærm

det som nye modeller af biler. Der er altid
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nogle mangler, der først dukker op under
brugen, og det kan være fpmuftigt at lade
andre være fabrikantens prøvekaniner.

I den internationale software konference på
FIDO-NET er John Steed begyndt at tale
om version 5.0B, hvor det væsentlige nye er
muligheden for at arbejde med scannede

Set i bakspejlet havde det nok været bedre at

billeder. De skal gemmes i PCX filformatet

vente lidt med version 5.0, og hvis mine

og behandles på samme måde som eksterne
notefiler. Indtil videre kan de kun vises på

første udsendelser har givet nogle potentielle
brugere et dårligt indtryk af programmet,

skærmen og ikke udskrives. Det lyder inter

tilbyder jeg dem en gratis opdatering, forud

essant, men det får nok kun begrænset an

sat jeg får tilsendt mine egne BK5.0 dis

vendelse.

ketter, dateret før 1. Juli 92, sammen med en
frankeret svarkuvert. Opdateringen vil om

Jens Finderup Nielsen

fatte den nyeste udgave af version 5.0 med

Vallerødgade 10

grafisk statistik, tidslinier og dansk manual.

2960 Rungsted Kyst

42 86 25 90

BBS-SITUATIONEN

Hos Kai Hoffmann, der er sysop på Frog

andre programmer. Man kan lægge spørgs

BBS, er der siden sidste blad udkom blevet
åbent 24 timer i døgnet.

mål om Brothers Keeper ind i den danske
konference, og de vil blive redigeret og
sendt videre til John Steed til behandling.

I månederne juni og juli har der været op
kald fra 16 nye, der har skrevet, at de er

Det kan jo altid betale sig at ringe lokalt,

interesseret i slægtsforskning. Udover disse

derfor er det en glæde at 8 BBS’er fordelt i

er der selvfølgelig også opkald fra dem, der

landet alle har de samme slægtsforsknings

allerede har prøvet at ringe før.

besked-områder. De udveksler beskederne
hver nat.

Der sker mere i slægtsforsknings-områderne
end der tidligere har gjort, og det er jo også

Tlf-numre til BBS’eme:

stedet man kan efterlyse en "tabt" ane eller

FROG

familie. Man kan spørge, om der er nogen

HIT

’47 10 72 76

der kan hjælpe med et opslag på et af de

JAM

31 42 02 91

andre arkiver, som måske ligger langt fra

NIGHTCALL

62 20 20 74

ens bopæl.

ABC-KLUBBEN

32 96 17 64

Hensigten er, at man skal kunne hente de

RODNET ØST
RODNET ÅRHUS

47 98 71 44,
86 13 11 05

seneste nye versioner af Brother Keeper og

RODNETSYD

74 42 26 89

45 87 53 16
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DANSK DATA ARKIV

af Elsebeth Paikin
ange DlS-medlcmmer vil vide, hvad
DANSK DATA ARKIV er. Andre

Udover at opbevare data - rent fysisk - er

har hørt/læst om arkivet, men ved ikke noget

bevare arkivets data på en sådan måde, at de

præcist om det. Atter andre - heriblandt

til enhver tid kan anvendes. Et let eksempel

dem, som for nylig har meldt sig ind i DIS
- har måske ikke engang hørt/læst om DDA.

er data, der var lagret på 8" diske, overføres
på mere ’nutidige’ diskettestørrelser. DDA

Og det er ellers værd at høre/læsc om!

søger løbende at klare alle kompatibilitets-

det også en meget vigtig opgave for DDA at

problemer.
Som omtalt i kalenderen vil Hans Jørgen
Marker fra Dansk Data Arkiv (DDA), for

Formålet er, at data - der jo altid repræ

tælle om det d. 31.10.1992 - og ingen kan

senterer en stor arbejdsindsats og anvendte

gøre det bedre end han, der har været en del

ressourcer - ikke går tabt, men kan gen

af DDA i mere end 8 år.

bruges. DDA søger at holde arkivet ajour
ved kontakt med forskere og andre, der er i

Alligevel skal jeg her forsøge at give et kort

gang med projekter, der kan resultere i

rids af DDA, da man nu engang får mest ud

maskinlæsbart materiale - enten ved direkte

af foredrag om emner, man har blot et lille
kendskab til.

kontakt til DDA fra forskerens side eller ved
kontakt fra DDA på baggrund af forskerens
publikationer.

Hvad er Dansk Data Arkiv?
DDA blev grundlagt i 1973 med det formål

Endvidere er en del projekter inden for
historieforskningen blevet til på DDA's

at opbevare og videreformidle videnskabeli

initiativ, men andre har haft DDA med i en

ge data (i maskinlæsbar form), der beskriver

især teknisk orienteret konsulentrolle.

samfundet. Den 1.1.1993 bliver DDA en
afdeling under Rigsarkivet på linie med

Hans Jørgen Marker er med i Samarbejds

Landsarkiverne. Fra begyndelsen har DDA

gruppen for Kildeindtastninger (SAKI) dels

vist stor interesse for historiske data og for
historieforskningen - en interesse, som er
blevet yderligere øget, efter at Hans Jørgen

i en sådan konsulentrolle, dels som ’arkivar’,
idet indtastede kilder (f.eks. folketællinger,
kirkebøger) vil kunne opbevares og samles i

Marker, som er historiker, kom til arkivet.

DDA.
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Internationalt samarbejde

DDA udgiver kvartalsvis et tidsskrift, DDA-

I udlandet findes der adskillige databanker
(dataarkiver) i lighed med DDA. DDA

Nyt. Heri gives løbende oplysning om nye
data i arkivet. Fremover vil der i S&D blive
givet oplysning om nye datamaterialer i

deltager i databankemes internationale sam

arkivet, som kan supplere oplysningerne i

arbejde. (Samarbejdet består bl.a. i udveks

listen nedenfor.

ling af informationer om indholdet af dataarkiveme samt formidling/udlån gennem

Der skal gøres opmærksom på, at der er

lokale dataarkiver af materiale).

forskellige adgangsregler til de enkelte

DDA er medlem af Association for History
and Computing. DDA deltager også i et

studier. Til nogle er der fri adgang, andre
kun efter aftale med donor (den, der har
afleveret materialet til DDA). Er man inter

internationalt samarbejde om standardisering,

esseret i nogle af studierne kan man hos

som tog sin begyndelse i juli 1985, hvor der

DDA bestille en trykt version af den fuld

afholdtes en workshop: "International Work
shop on the Creation, Linkage and Usage of

stændige dokumentation (kodebog med
studiebeskrivelse) mod betaling af tryk

Large-Scale Interdisciplinary Sourcebanks in

ningsafgift. DDA’s publikationer findes også

the Historical Disciplincs".

på en række biblioteker og institutioner med
hvem DDA har en udvekslingsordning.

DDA er også repræsenteret i den komite, der
arbejder med dokumentation af tekst i ma

Hvis gennemlæsning af dokumentationen

skinlæsbar form: Text Encoding Initiative
(TEI). Dette projekt vil - meget kort fortalt

bekræfter interessen kan man kontakte DDA
med henblik på at få en kopi af selve data

- give mulighed for at 'kode' lange tekster,

materialet.

så de kan fungere som ’fritekstdatabaser',
d.v.s. at man f.eks. kan søge i/sortere teksten
næsten svarende til, hvad man kan i gode
databaser.

Formalia består i udfyldelse af en blanket
med angivelse af, i hvilket format studiet
ønskes udleveret og til hvilket program og
maskine materialet ønskes overført. Rckvisi-

DDA har en beholdning af historiske data

tionsblanketten sendes til DDA sammen med

materialer på omkring 100 studier. De fleste
af disse er maskinlæsbart repræsenterede

en kortfattet beskrivelse af, hvad man ønsker
at bruge materialet til.

kilder som f.eks. folketællinger, ejendomsregistre, kirkebøger, lensregnskaber, told-

Dette videresendes af DDA til studiets op

bøger. Derudover er mange af de ældre
samfundsvidenskabelige studier med tiden

havsmand (donor) til orientering - eller,
afhængigt af adgangskriterium, til godken

blevet historiske kilder i sig selv.

delse.
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gang' til 'ingen adgang overhovedet' Alle

skriftlig aftale med donor).
Øresundsundersøgelsen 1784-1795.
(Johansen, Hans Chr.) (F).

mellemliggende niveauer kræver aftale med

Priser og lønninger i Østjylland 1571—

De afleverede materialer har forskellige
adgangskriterier (6 niveauer) - fra fri ad

donor.

1661. (Marker, Hans Jørgen) (F).
Skibsbevægelser ud fra toldregnskaber i

Nogle studier af historisk indhold i

det 18. århundrede. (Møller, Anders

Dansk Data Arkiv:

Monrad) (F).
Adressebog for hertugdømmerne Slesvig

Her bringes nogle eksempler på studier, der
beskriver perioden op til 1951. Der er her
medtaget emner, som skønsmæssigt har
størst interesse for slægtsforskere og lokal
historikere - og hovedsagelig dem, som har

og Holsten. (Lind, Gunner) (F).
Retsprotokoller fra Helsingør og Falster
i det 17. århundrede. (Stevnsborg, Hen
rik; Johansen, Jens Chr. V.) (F).
Grønlands befolkningshistorie 1800-

'fri adgang'. Adgangkriteriet er anført i

1930. (Begravelses-, folketællings-,

parentes efter studiets titel:

dåbs-, konfirmationsog vielsesregistre).

(F) = fri adgang.

(Caning, Kirsten) (Adgang efter skriftlig
aftale med donor).

Danske politiker arkiver, MF-arkivet
1849-1953. (Pedersen, Mogens N.)
(Adgang efter skriftlig aftale med donor).
Medlemmer af landstinget 1849-1953.
(Pedersen, Mogens N.) (Adgang efter
skriftlig aftale med donor).
Ministerarkivet 1848-1968. (Pedersen,

Folketællingen i Danmark 1845 (stikprø
ve). (Elklit, Jørgen) (F).
Rekonstituerede biologiske familier, Sejerø sogn 1663-1813. (Frederiksen,
Anders V. Kaare) (F).
Lyøs befolkning 1728-1845. (Hansen,
Peter Windfeld) (F).
Studenterne ved Københavns Universitet

Mogens N.) (Adgang efter skriftlig aftale

1760-1967. (Hellesen, Jette Kjærulff;

med donor).

Tuxen, Ole) (Adgang efter skriftlig aftale

Boopgørelser efter provinskøbmænd
1815-1847. (Boje, Per) (Adgang efter
skriftlig aftale med donor).
Lensregnskab fra Koldinghus 16101611. (Dedenroth Schou, Birgitte; Chri

med donor).
Dansk oversøisk udvandring 1868-1914.
(Hvidt, Kristian) (Fri adgang ved statistisk/videnskabelig anvendelse).
Befolkningen i Rovsø Herred, 17871801. (Johansen, Hans Chr.) (Adgangs

stensen, Anemette S.) (Adgang efter

kriterium endnu ikke fastlagt DDA i kon

skriftlig aftale med donor).

takt med donor).

Lensregnskaber fra Koldinghus 1635

Befolkningen på St. Jan 1841-1846.

1636. (Dedenroth Schou, Birgitte; Chri

(Johansen, Hans Chr.) (Adgangskrite

stensen, Anemette S.) (Adgang efter

rium endnu ikke fastlagt).
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Begravelsesregisteret 1741-1801. (Jo
hansen, Hans Chr.) (F).
Hans Chr.) (F).

Niels Blichers Vium: folketællinger og
kirkebøger 1770-1807.
(Nielsen, Jens Fin derup) (Fri adgang ved
statistisk/videnskabelig anvendelse). [Dette

Folketællingsregisteret 1787. (Johansen,

er vort medlem Jens Finderup Nielsens

Dåbsregisteret 1741-1801. (Johansen,

Hans Chr.) (F).
Folketællingsregisteret 1801. (Johansen,

arbejde, tidligere omtalt i Slægt & Data].
Endeslev, Jersie og Lidemark sogne
1787-1929. (Solvang, Gunnar)

Hans Chr.) (F).
Folketællingsregisteret 1787 og 1801 for
udvalgte landsogne. (Johansen, Hans

(Fri adgang ved statistisk/ videnskabelig an
vendelse).
Befolkningsvandringer i Præstø Amt

Chr.) (F).
Registeret for rekonstituerede familier
1741-1801. (Johansen, Hans Chr.) (F).

1814-1875. (Thestrup, Anna) (F).
Femten slægter fra Køge Arbejdshus

Vielsesregisteret 1755-1801. (Johansen,

1845. (Ulsøe, Lisbeth)

Hans Chr.) (F).

(Fri adgang, men det anbefales at kontakte

Danske håndværkererindringer. (Logue,

donor før anvendelse).

John)( F).
Danske udvandrere i USA 1870-1925.

bejde, tidligere omtalt i Slægt & Data, og

(Mackintosh, Jette) (F).

som hun har holdt foredrag om].

Folketællingen i Varde 1787. (Munck,

[Dette er vort medlem Lisbeth Ulsøes ar

De danske officerer 1614-1662.
(Lind, Gunner) (F).

Thomas) (F).
Folketællinger i Varde i et 19. århundre
de. (Nielsen, Ole Nørskov) (F).
DENMARK, HJØRRING - MANORS

De danske officerer 1648-1864.
(Lind, Gunner) (F).
FHLC

Danmark. Voerøård gods (Hjørring).
!SCANDINAVIA
Godsregnskaber, 1844-1881. — Salt Lake City : Filmet for the . ¡FILM AREA
Genealogical Society of Utah. 1966. — 4 mlkrof1Imspoler ; 35
mm.
Mlkrofllmet fra manuskript 1 Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Contains estate accounts from Voergird and Rugtved, Voer,
jarring
county, Denmark.
Godsregnskaber
Godsregnskaber
Godsregnskaber
Godsregnskaber

1844-1850 — ------------1850-1855
1855-1862
1862-1881

0499817
0499818
0499819
0499820

DENMARK. HJØRRING - MEDICAL RECORDS
Danmark. Sundhedsstyrelsen (Jylland).
Dedsattester, 1857-1932. — Salt Lake City : filmet for the
Genealoglcal Society of Utah ved Arthur G. Hasse. 1965. —
746 mlkrot1Imspoler ; 35 mm.

ISCAND1NAVJA
!fllH AftEA
* -------------

!
:
-

N1krof 1Imet fra manuskript 1 Landsarkivet for fyn, Odense.
Contalns death certlflcates for the provlnce of Jylland for Alborg.
H)err1ng. Thisted. Rlngkeblng. Viborg, ftanders. Arhus, Skanderborg.
Ribe, Vejle, Haderslev. Tender. Abenri and Senderborg medfcal
dlstrlcts (stiftfysfkater og amt legekredse).
1857-1858. 1864-1865 Alborg (utan Seby og Nibe) ---------------- 0432518
1857-1858, 1864-1865 Alborg (utan Seby og Nibe) ----------------- 0432519
1866-1869 Alborg --------------------------------------------------- 0432520
1866-1869 A l b o r g ------------ -------------------- ---------- ------ 0432521
1858. 1870-1874 N a r l a g e r ...... ....... ......... .......... ....... 0432522
1858. 1865-1875 Nibe
1858. 1861-1875 Skive
18S8, 1861-1875 S k i v e ------------ -------- ---------- ------------- 0432523
1864 Hobro (tyske m 1 11 terattester) ---------- -------------------- OLOc?'
1868 Randers
r .^ ^ i
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OPGØRELSE AF EVALUERINGSSKEMAER

ak til alle, der har indsendt evalu-

lemsskaren!). I forbindelse med vores frem

eringsskemaet, der var i sidste nr. af
S&D. Til alle, der ikke har gjort det: Det er

tidsplaner og prioriteringen heraf, ville det
være interessant at vide, om det er repræ

endnu ikke for sent, og bestyrelsen vil være

sentativt for alle medlemmer - altså, at en

taknemmelige for at få mange flere svar.

fjerdedel (godt 150) af medlemmerne har

T

modem. I så fald skal vi prioritere et eget
Indtil 27.7. er der kommet 46 evaluerings-

DIS-BBS meget højere.

skemaer tilbage. Det er ikke meget at bygge
på, men lidt kan der da siges om resultater

Artiklerne i S&D finder 30/26 (mere end

ne. Mens resultaterne ikke kan sige ret me
get om DIS-medlemmeme, da de 46 ret be

50%) tilpas varierede og af god kvalitet, 21

set kun repræsenterer ca. 7,5 % af medlem

50%). Kun 2 finder kvaliteten ringe, mens 1

merne. Vi håber i næste S&D at kunne give

finder artiklerne for tekniske og 4 for lidt

jer en væsentlig bedre information om resul

tekniske!!

synes de er lette at læse og forstå (lidt under

taterne - som forhåbentlig bygger på min.

De emner, der interesserer er nogenlunde

50% af medlemmerne, helst 99,99%!

ligeligt fordelt: 35 slægtsforskningsprogram
mer, 23 databaser, 20 modem og BBS, 16

Af disse 46 kommer 11 fra Storkøbenhavn
og Nordsjælland, 5 fra det øvrige Sjælland,

computere og hardware. Desuden ønskes
bl.a. kildeoversigt (se i øvrigt på side 30) og

Lolland-Falster, 2 fra Fyn, 6 fra Sønderjyl

artikler om tips og genveje.

land, 6 fra Midt- og 10 fra Nordjylland.
Mange af svarene i evalueringsskemaet for

Der er ingen under 20 og over 70 år, der har
indsendt evalueringsskemaet. 1 medlem er

deler sig ligeligt på de forskellige mulighe

20-30 år, 8 medlemmer er 30-40 år, 17 40-

der. Her skal blot nævnes nogle af de svar,

50 år, 11 50-60 år og 8 60-70 år.

hvor der er en klar overvægt:
33 medlemmer (godt 2/3) er også medlem
19 (lidt under halvdelen) har mikrofiche-

mer af en slægtshistorisk forening og 17

læseapparater, mens kun 3 har mikrofilm-

(knap 1/3) også af lokalhistorisk forening.

læseapparater. Og 13 (knap en fjerdedel) har
modem. Modem er i øvrigt noget af det, der

Hvis dette svarer til situationen for med
lemmerne i almindelighed, betyder det, at vi

ønskes mere oplysning om - både i S&D og

ikke i S&D og ved møderne skal satse på

ved møder. (Men det er jo altså stadig kun

rent slægtshistoriske emner, men lægge

baseret på en forsvindende lille del af med

hovedvægten på EDB-emner.
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19 har aldrig været til møder, 5 kun sjældent

Den slægtshistoriske erfaring fordeler sig

11 højst 1-2 gange om året. Årsagerne hertil
er for lang v e j (18), for lidt tid (19), kan
ikke den ugedag (4), manglende interesse

således: 19 har arbejdet med slægtsforskning
i 0-5 år, 8 i 5-10 år, 8 i 10-15 år, 4 15-20
år og 7 i mere end 20 år. Skal der udledes

(2), prisen på transport til møderne (4) og 5

noget heraf, skulle artikler og møder handle

går til møder i anden forening.
Af dem, der regelmæssigt går til møderne, er

mere om ren slægtshistorie - hvilket er i
modstrid med tolkningen af svarene ovenfor
på, hvor mange der er medlemmer af

der 3 der kommer 2-3 gange årligt, 3 3-4

slægts-

gange årligt, 2 4-5 gange årligt og 3 der

....??? Så vi kan kun håbe på, at der kommer

kommer oftere en 5 gange årligt.

flere evalueringsskemaer, som måske kan

eller lokalhistoriske

foreninger.

kaste lys over modstriden.
Medlemsmøderne vurderes generelt som
værende tilpas varierede og af god kvalitet
(henholdsvis 14 og 12), mens 2 finder de er
for lidt tekniske og 2 medlemmer savner

Mange - 35 - planlægger at skrive eller har
skrevet en slægtsbog. Og det kan vel ikke
undre...

mere om slægtshistorie.
Blandt de afsluttende kommentarer kan
Af ønsker til kommende møder kan nævnes:
Om hvilke krav man skal stille til en god

nævnes:

anetavle og en god slægtsbog; Om virus;

ger) f.eks. i form af indlevering af nye baser.

- tage gebyr for databaser (kildeindtastnin

Demonstration og gennemgang af relevante

- møder og artikler om modem og BBS.

EDB-programmer.

- oprette eget DIS-BBS.
- møder og/eller artikler om virus.

Kildeindtastning er der stor interesse for:

- annoncer i S&D (f.eks. for programmer,

24 interesserer sig for folketællinger, 26 for

kildeindtastninger o.l.) [red.: der er mulighed

kirbebøger, 9 matrikler, og derudover kan

for annoncer i S&D, vi tolker forslaget

nævnes slægtsbøger, registre og optegnelser,

således, at vi skal til at søge efter annoncø

skifteprotokoller, godsarkiver, fæsteprotokol

rer!? Men det har vi ikke tid og kræfter til i

ler, jordebøger og tingbøger.

bestyrelsen].

Så der er nok at gå i gang med...
Yderligere kommentarer eller forslag .... alle
Men der er også mange, der allerede har

sådanne er meget velkomne. Helst skriftligt,

gjort et stort stykke arbejde, indtastninger og

men også gerne telefonisk. For dem med

nogle også udgivelser af diverse kilder.

modem kan der lægges besked til Hanne

Forhåbentlig er disse med i vores kildeover

Rud (Fidonetadresse: 2:230/151.3) og Else

sigt??!! Ellers håber vi på oplysninger, så de

beth Paikin (Fidonet-adresse: 2:234/99.8)

kan komme med. Vi skal jo snart udgive en
(forhåbentlig) fuldstændig kildeoversigt.

Evalueringsskemaeme skal sendes til Else
beth Paikin ... Det glemte vi at skrive sidst.
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LÆSERBREVE

STANDARD GODT - FLEKSIBILITET BEDRE I
af Jens Raunkjær Graungaard

N

år jeg ser, hvad der er spildt af krudt
på standardiseringsspørgsmål græm

følgende: Hvor fleksibelt er systemet, når det
skal afgive data til andre (EXPORT), og

mes jeg. Det nytter ikke noget, at man bru

tilsvarende når det skal modtage af data fra

ger al sin tid på planlægning og standardise

andre (IMPORT). Her bør fællesnævneren

ring, hvis det står i vejen for det egentlige
arbejde.

naturligvis være ASCU-filer (tekstfiler) med
et til lejligheden defineret format. Min over

Nogen hævder, at en dårlig standard er bedre

programmere til husbehov, med fordel kan

end slet ingen standard (tænk blot på IBM),

lave sit eget system.

bevisning er i øvrigt, at enhver, der blot kan

og jeg er tilbøjelig til at give dem ret, men
med mange forbehold.

Dette bringer mig videre til en anden af
mine kæpheste: Tekstbehandlingsystemer er

Jeg mindes endnu min første PC med stor
glæde. Den var fremstillet på et tidspunkt,

gode (endda meget gode), men editorer er
endnu bedre (uundværlige)! De fleste tekst

hvor det endnu ikke var klart, om det ville

behandlingssystemer kan importere og eks

blive CP/M (MP/M) eller MS-DOS der ville

portere ASCII-filer, som derfor atter her er

blive det dominerende operativsystem. Den

en passende fællesnævner.

havde derfor den finesse, at jeg under klar
gøringen af harddisken kunne dele denne op

I tidens løb har jeg afprøvet og brugt mere

i en CP/M-afdeling og en MS-DOS-af-

end 25 editorer, hvoraf nogle var ret avan

deling. Under opstart af maskinen kunne jeg
så vælge, om jeg ville køre under CP/M

cerede, men jeg vender hele tiden tilbage til
en bestemt ret simpel editor. Den har jeg på

eller MS-DOS. Tænk hvis du under opstart

fingerspidserne og kan derfor bruge den

af din maskine blev spurgt om den nu skulle

uden at den stjæler af min opmærksomhed.

efterligne en Commodorc 64, en Amiga, en

Når jeg siger, at den er simpel, er det ikke

IBM-PC, en Macintosh eller noget helt

helt rigtigt, idet dette kun er gældende på

femte. Det ville afslutte mange diskussioner!

den umiddelbare brugeroverflade. Går man
i dybden kan man udføre mindre mirakler.

Noget tilsvarende gælder valg af slægtsforskningssystem. Her synes jeg, at et godt

Men nu til det, som egentlig fik mig til at

kvalitetsmål (blandt mange andre) ville være

fare i blækhuset, nemlig de mange diskus
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sioner og overvejelser vedrørende f.eks.

bedre: Brug kun et felt til det fulde person

registrering af folketællinger og kirkebøger

navn, d.v.s. del ikke op i et felt til for- og

m.m. Jeg tror, at alle gør alle en tjeneste ved
at nøjes med at dele deres erfaringer med

med henblik på at benytte et af disse felter

andre, d.v.s. nøjes med at fortælle lidt om,

som indeksgrundlag. Brug i stedet den an

hvad de har valgt for deres eget vedkom

skuelse, at det fulde navn består af et antal

mellemnavne og et andet felt til efternavn

mende. For en nybegynder kan det f.eks.

"ord", hvor det første ord er fornavnet, det

være en hjælp, når den mere erfarne kan

sidste ord efternavnet, og eventuelt mellem

fortælle ham, at 45 tegn normalt er passende

liggende ord mellemnavn(e).

for et felt, der skal rumme et fuldt person
navn. Ligeledes kan man ved at nævne,

Lav dernæst et indeks med hver af alle

hvilke datafelter man selv benytter, være

delnavne som nøgleord. I første kolonne af

med til for sig selv og andre at klargøre,
hvilke detail oplysninger, der er specielt

indeks bør så stå det navn, som det pågæl
dende sted i indekset er nøgleordet, og i

interessante for slægtsforskningen. Min
mening og erfaring er, at man skal nøjes

anden kolonne det fulde navn. Jeg er fuldt
opmærksom på, at et sådant indeks kan blive

med færrest mulige datafelter. Jeg synes

meget omfattende, men papir er taknemme

således kun, at man skal have specielle felter

ligt, og det tager ikke væsentligt længere tid,

til de primære oplysninger, medens de se

at slå op i 250 sider end i 100 sider.

kundære med fordel placeres mere ad hoc i
et eller flere generelle tekstfelter, hvor man
så i særlige tilfælde kan lave fri søgning på

Jens Raunkjær Graungaard

et eller flere nøgleord kombineret med AND

Parkvej 63

og OR, for nu at tale EDB-sprog.

4140 Borup

53 62 21 81

Til slut et vink, som ifølge min erfaring vil
kunne gøre mange personfortegnelser endnu

[Forkortet af redaktionen]

EFTERLYSNING AF MIKROFILMLÆSEAPPARAT
af Elsebeth Paikin
Er der nogen, der har et mikrofilmlæseap-

seapparater). Jeg skal bruge det til at læse en

parat (til 35 mm filmruller), så vil jeg meget

bog fra 1613, som jeg har på mikrofilm - og

gerne låne/leje/købe det.

det haster, da det er til min historiespeciale,
som gerne skal gøres færdigt snart.

Jeg har længe været på jagt efter ét i Den

Henvendelse til:

Blå Avis (men der har de kun mikrofichelæ-

Elsebeth Paikin

39 27 24 33
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FamDex - nyt dansk slægtsforskningsprogram
af Leif Høgh Pedersen

F

or år tilbage, da jeg begyndte at in

Programmet er MODUL opbygget, MENU

teressere mig for slægtsforskning,

styret og med HJÆLPETEKST på nederste

foregik arkiveringen i håndskrift og efter

linie.

nogle år, på computer. Jeg fik flere forskel
lige slægtsprogrammer på prøve, men fandt

Hovedmodulet findes nu i en BETA udgave

først hvad jeg søgte, da jeg fik et eksemplar

til 800 kr, med en 1-årig opdateringsaftale.

af PERSFILE. Det var et program, der pas
sede godt ind i min måde at samle viden om

Der findes fra FamDex direkte tilgang til

min slægt. Siden har jeg købt det og er

programmet PERSFILE, samt foreløbig 3

vældig glad for det.

færdige moduler fra mig.

Der var dog funktioner jeg savnede eller

Efterslægt: Giver på printer et billede af

syntes skulle være anderledes, hvorfor jeg
startede på at opbygge mit eget program. Jeg

hvordan efterslægtsstrukturen for en valgt
proband tager sig ud.
200 kr.

døbte det FamDex for "familie indeks". Med
tiden har det udviklet sig en del, og der er

Manko: På skærm/printer lister over data for

stadig mange ideer, der ikke er færdige, men

den enkelte person i databaserne.

180 kr.

da der er flere der har spurgt til det, var det
måske på tide at fortælle om det.

Søgeskema: Til at sende til familien med
kendte oplysninger og plads til det, man ikke

FamDex arbejder i forhold til den sande

kender.

dato, med base struktur som PERSFILE.

Alle priser er eksklusiv moms.

200 kr

Ideen er at vælge en PROBAND, som ud
gangspunkt i et stamtræ, hvor der kan "klat-

Skulle nogen være interesseret i at høre mere

res" og ses flere detaljer omkring den valgte

om FamDex kan jeg kontaktes på adressen.

person, partner, børn, livsforløb o.s.v.
Leif Høgh Pedersen
Det er muligt at lave analyser af indtastede

Kildebuen 4

data, f.eks. i forhold til kongerækken.

2740 Skovlunde
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42 84 19 16

DOKUMENTATION / KILDEHENVISNINGER
af Elsebeth Paikin

D

et er meget vigtigt at dokumentere
sine data (eller give kildehenvisnin

Så er det store spørgsmål: Hvorfor skal man
dokumentere sine data?

ger). Det vil sige: Hver gang man finder op
lysninger, man benytter, skal man huske at

Jo, når man begynder af forske i sin slægt

notere, hvorfra disse oplysninger kommer.
Man kan naturligvis henvise til mange for

kan man i begyndelsen udmærket huske, at
'tante Fie' fortalte om onkel Jens. Lidt senere

skellige slags kilder.

kan man også sagtens huske, at alle oplys

Kilder kan være af mange forskellige slags:

nået 2-3 generationer tilbage) kommer fra

ningerne om ens fars slægt (man er f.eks.
folketællingerne og kirkebøgerne i det sogn,
- dem man finder på arkiverne: Folketæl

hvor hans forældre, bedste- og oldeforældre

linger, kirkebøger, skifteprotokoller, tingbø
ger m.m.m. (Her henvises til f.eks. sogn,
årstal, bind, side)

levede hele deres liv.
MEN: pludselig vælter det ind med oplys

- de kan også være 'gamle tante Fie', mor

Tante Fies datter finder nogle gamle slægts-

eller en kusine. Her noterer man, at 'tante

optegnelser, breve, regninger, dagbøger m.v.
på loftet. Og folketællingerne og kirkebø

ninger - fra forskelligt hold:

Fie’ den [dato] har fortalt [det og det]. Har
tante Fie fremvist f.eks. en dåbsattest eller

gerne supplerer man med lægdsruller, skifter,

lignende, som underbygger hendes historie,

jordebøger - og pludselig har man grene ud

tilføjer man f.eks.: Dåbsattest hos tante Fie.

i forskellige sogne.
Det sker meget hurtigt, - og pludselig kan

- det kan også være breve, slægtsbøger eller

man ikke længere huske, hvorfra man har

- optegnelser. Her kan man skrive f.eks.:
'Brev fra XX til NN befinder sig hos mig';

sine oplysninger.

’Slægtsbog over efterkommere af købmand

Det næste spørgsmål kunne så være: Hvad

Jens Nielsen i Skanderborg', udg. af XX,

gør det? Når man har oplysningerne kan det

trykt hos YY i Ålborg, 1881.* [med evt.

vel være lige meget?

henvisning til side].
Men nej! De fleste, der har forsket i flere år,
Hvis man har oplysninger dels fra 'tante Fie',

kan skrive under på, at man i mange tilfælde

dels fra en folketælling - så skriver man

bittert fortryder, hvis man har glemt at få

begge - resp. alle kildehenvisninger.

noteret en kilde:
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Lad mig give nogle eksempler:

3. Hvis nu 'tante Fie' har fortalt ens mor om

1. Man får pludselig brug for at checke sine

indeholdende denne oplysning til en kusine,

egne oplysninger, fordi en anden kilde giver

og denne har fortalt det videre til en ljem

modstridende oplysning. Har man ikke

slægtning i Amerika. Jeg får nu oplysnin

onkel Jens, samtidig har hun skrevet et brev

kildehenvisningen, kan det meget vel blive

gerne dels fra min mor, dels fra min kusine

et stort og besværligt arbejde - og ret beset

og dels fra den gerne slægtning i Amerika,

fuldstændigt tidsspild.

D.v.s. såvidt jeg kan skønne stammer oplys

Har man kildehenvisningen, vil det ikke tage

ningerne fra tre mere eller mindre uafhængi
ge kilder!

lang tid at se efter om man nu også har fået

Eller gpr de?

skrevet rigtig afrtolket de knudrede gotiske

Hvis disse tre oplysninger ikke følges af

bogstaver ret; eller hvis man bor langt fra

kildehenvisninger (nemlig: Tante Fie' for

arkivet kan man måske bede en anden for

talte mig det/skrev det til mig), vil jeg tro på

sker om at checke oplysningen (én man

oplysningen. Men, hvis jeg får oplysningen

kender, eller har fået kontakt med f.eks.

med kildehenvisningerne, så vil jeg med det

gennem Hvem Forsker Hvad eller BBS'er

samme kunne se, at der faktisk kun er én

med slægtsforskningsområder).

kilde:Tante Fie'.

2. Hvis man har kildehenvisninger til samt

Fortsætter vi dette eksempel: Jeg har samti

lige data, og der opstår modstrid mellem

dig fundet en indførsel i kirkebogen, at

f.eks. 3 oplysninger, så er det godt at vide,

Peder Jepsen og Hanne Christensdatters søn,

hvor disse tre oplysninger kommer fra.
Nogle kilder er som bekendt bedre end

Jens [sv.t. onkel Jens?] blev døbt 1865.
Kirkebogen siger altså, at stakkels omstridte

andre.

onkel Jens er født i ægteskab! Hvis jeg nu
tilsyneladende har 3 kilder, der siger han er

Tante Fie' har fortalt, at onkel Jens er født

uægte, og kirkebogen siger han er ægte,

uden for ægteskab. Onkel Jens' datter hæv

hvad så? Ja, præsten kan have skrevet galt

der stædigt det modsatte. Hvad er korrekt?

(man kan checke vielsen, hvis den er at

Tja, det kan man ikke vide, men man kan

finde), det kan være et andet barn Jens af

formode, at datteren måske er lidt gammel

samme forældre (man kan så se, om der

dags og derfor synes, at hun skal forsvare

nogle år tidligere er født en Jens af pige

familiens ære.

Hanne Christensdatter med Peder Jepsen

Men ’tante Fie' kan jo også sagtens have et

som udlagt barnefader), eller det kan være

horn i siden på onkel Jens og hans familie?

en anden Peder Jepsen og en anden Hanne

Næh, her må man nok gå til arkiverne.

Christensdatter!

Finder man så i kirkebogen bekræftelse af
den ene påstand, må denne vurderes at være

Betragter jeg de tre første kilder som selv

den mest sandsynlige.

stændige og uafhængige (fordi jeg ikke har
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fået kildehenvisningerne) vil jeg nok være

men så sandelig også andre forskere, som

tilbøjelig til at sige, at de må have ret! Har

man udveksler aner med - og absolut ikke

jeg derimod kildehenvisningerne vil sagen

mindre for dem, der følger efter os - måske
om 100 år (hvor alting jo er glemt)..

stille sig ganske anderledes: Der er i rea
liteten kun 2 kilder ('tante Fie' og kirkebo
gen), og så vil jeg så absolut tro mere på

Hvor mange af os kan ikke genkende denne

kirkebogen!

situation: I en gammel artikel eller bog
finder man henvisning til en ane, man har

4. For 10 år siden satte jeg en efterlysning i

haft problemer med. Man bliver jublende

HVEM FORSKER HVAD. For 8 år siden
Fik jeg en henvendelse, som bragte mig på
rette spor. I SLÆGTSTRÆF-kataloget i år

glad, læser videre for at finde ud af, hvor
forfatteren har det fra ... for derpå at blive
noget så gal. Forfatteren skriver ikke et ord

fandt jeg en anden forsker, der forskede i

om sine kilder. Og så er man jo lige vidt!

samme slægt. Jeg sendte ham en udskrift af
alle mine oplysninger om denne slægt na

Jeg fandt en gammel bog, som havde op

turligvis med kildehenvisninger: Oplys

lysninger om mine aner ... uden kildehen

ning fra Peter Madsen, Bagsværd, som har

visninger. Men, hvor blev jeg dog glad og

det fra K. Jensen. Jeg fik kort efter svar:

taknemmelig: En anden, der havde læst

Verden er lille! Han var nemlig den, som de
fleste af oplysningerne i første omgang
stammede fra, hvilket han kunne se af mine

bogen, og som åbenbart havde været i sam
me situation, havde med blyant tilføjet en
kildehenvisning: Havrebjerg kirkebog 1678

kildehenvisninger (jeg kunne pga. af for

med sidehenvisning og det hele. Jeg sendte

kortelse af navnet ikke se det). Han takkede

en meget varm tak til vedkommende, der

mig for kildehenvisningerne - det sparede

havde 'begået hærværk mod den fine gamle

ham megen tid, da han naturligvis ikke

bog'!

behøvede at checke alle oplysningerne. De
steder, hvor jeg havde oplysninger, der ikke
stammede fra ham, kunne han på denne

Elsebeth Paikin

måde hurtigt finde og checke. Kildehenvis

Kildevænget 37

ninger er til stor nytte for alle, både en selv,

2100 København 0

39 27 24 33

Viborg Landsarkiv
1. marts i år indførte Landsarkivet i Viborg

arkivet. Samtidig er der opsat en nummer-

mulighed for pladsreservation; 10 af læsesa

tavle, hvor der hænger et nummerskilt til

lens 59 nummererede pladser er afsat til
reservationer. For at kunne reservere en

hver af de heldagspladser, som ikke kan/er
reserveret. Ved at tage et af disse pladsnum

siddeplads skal man bo mindst 80 km fra

re kan vi besøgende sikre os en plads.
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EFTERÅRS-MØDE I FREDERICIA

Hermed inviteres til DlS-mcdlemsmøde på

Fredericia Bibliotek lørdag den 24. oktober 1992 kl. 10

Til at starte dagen har vi fået slægts- og lokalhistoriker Kamma Warming fra Fredericia til
at berette lidt om byens særlige historie og om nogle af de tilknyttede slægter.
Leder af Vejle Byhistoriske Arkiv, Asbjørn Hellum, vil efterfølgende fortælle om SLA's
(Sammenslutningen af Lokal Arkiver) arkivprogram ARKIBAS og dets muligheder. Vi vil
forsøge at skaffe udstyr til en demonstration af programmet. Det giver en række udvidede
søgemuligheder og en langt bredere indgang til de registrerede arkivalier.
Sidste del af dagens arrangement er uden fastlagt emne, og ordet er frit. Har du problemer
med edb-redskabet, slægtsprogrammet eller slægtsforskningen, så er her stor chance for at
en eller anden kan hjælpe. Der er også mulighed for at høre sidste nyt om SAKI-arbejdet,
kildeoversigtens øjeblikkelige omfang, slægtsprogram-området m.m.
Mødet er planlagt til at slutte kl. 15.00.
Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest den 10. oktober til:
Bent Pilgaard

eller

Randersvej 29
8800 Viborg

Svend-Erik Christiansen
Hvedebjergvej 24

86 67 55 12

8220 Brabrand 86 25 22 52

Frokosten sørger man selv for.
Deltagergebyret er som sædvanlig 20,- kr., der betales ved mødets start.
Deltagerne vil inden mødet få tilsendt et kort med bibliotekets beliggenhed samt en delta
gerliste med adresser og telefonnumre, så man har mulighed for at arrangere fælles transport
til mødet.
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DIS-Forskerregister

Kirkebøger sælges på mikrofiche

DIS-Forskerregister dækker fire områder:
1) Navne, adresser mv. på andre DlS-med-

Som nævnt i sidste nummer af Slægt & Data
sælger Landsarkivet for Nørrejylland, Lille

lemmer.

Set. Hansgade 5, 8800 Viborg,

2) Medlemmernes edb-udstyr.

Tlf. 86 62 17 88 ud af kirkebøgerne.

3) Efterlysninger: Slægtsnavne og stednavne.
4) Oversigt over afskrifter og edb-registre-

De har tidligere affotograferet kirkebøgerne

rede folketællinger.

fra 1814-1892 til mikrofiche, som kan købes
for 13 kr. pr. stk. Typisk rummer et mik-

Ideen med forskerregistret er at give med

rofiche-kort op til 60 kirkebogssider.

lemmerne en mulighed for at udveksle hjælp
med programmer eller maskiner. For alle vil

For et halvt år siden begyndte de desuden at

det også være rart at kunne undersøge, om

affotografere de gamle kirkebøger 16??—

der skulle være nogle folketællinger tilgæn

1814 på mikrofiche og er på nuværende

gelige på edb eller i bogform til nærmere

tidspunkt nået til Djursland. Disse mikro

studier hjemme.

fiche sælges også for 13 kr. pr. stk.

For at være med i Forskerregistret findes en
blanket i Slægt & Data nr. 4 fra 1991, men

Der er også enkelte eksemplarer af papir
kopierne af kirkebøgerne tilbage. Her koster

den kan også rekvireres hos: Hanne Rud,
Egebjergtoften 122, 2750 Ballerup,

hver side dog 1 kr., men så har man det jo
også på papir hvilket til tider kan være

Tlf. 44 66 17 04.

rarere end mikrofiche.

DIS-Forsk, DIS-Blad (med artikler fra

fået mikrofiche af kirkebøger fra nogle af

På landarkivet i Viborg har man forøvrigt
Slægt & Data - alle 5 årgange) og Hvem

Fyns nordvestlige sogne samt fra nogle

Forsker Hvad 1991 (på diskette), kan alle 3

sønderjyske sogne; en del sønderjyske kirke

købes ved henvendelse til:

bøger findes i forvejen i papirkopi i Viborg.

Kai Hoffmann, Gyldendalsvej 10, 2800

Ny arkivlov

Lyngby,
tlf. kl. 10-15:

45 93 97 29,

En ny arkivlov er på trapperne (er førstebe

tlf. kl. 15-23:

30 43 86 78.

handlet i folketinget), og den indeholder bl.a.
et udkast til nye tidsfrister for adgang til
arkivalier. For kirkebøgers vedkommende er

Priser:
DIS-Blad, DIS-Forsk, HFH-disketten:

det planen, at den båndlagte periode skal

40 kr. pr. stk.

nedsættes fra 50 år til 30 år.
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K ILD EO VERSIG TEN

D

IS-Danmark har for l^nge siden

Kildeoversigten medtager registreringer såvel

påbegyndt indsamling af oplysninger

håndskrevne, maskinskrevne som edb-be-

om afskrevne/indtastede kilder. Der er plan

handlede. Af kildeoversigten vil det så

lagt et særnummer med en forhåbentlig

fremgå hvilken type der er tale om og om

komplet kildeoversigt (oversigt over samtlige

det er en komplet afskrift eller "kun" regi

indtastede eller afskrevne kilder).

ster.

En sådan kildeoversigt vil være til stor gavn

I den næste oversigt har jeg samlet nogle af

for alle, dels vil man kunne få at vide, at det

de kirkebøger, som vi indtil nu har kendskab

sogn man arbejder med, kan fås på diskette

til. I oversigten her i bladet har jeg ikke

- og derfor hurtigere søgning, dels vil de,

skrevet på hvilken måde kilden er behandlet,

som er interesseret i at begynde indtastning

da det vil tage for meget plads op. Dette er

af kilder, få mulighed for at se, om det sogn,

kun ment som en appetitvækker, og vil man

de vil gå i gang med, evt. allerede er ind

vide mere om det må I meget gerne skrive

tastet - eller ved at blive indtastet.

eller ringe til mig.

I denne forbindelse har DIS og Sammen

Vi vil derfor også bede alle DlS-medlem-

slutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA)
har indledt et samarbejde for at få flest
mulige oplysninger om sådanne kilder. I juli

mer, der kender til afskrevne/indtastede
kilder, eller som selv indtaster sådanne,
hjælpe os med at samle oplysninger til

måned udsendte DIS og SLA en fælles

kildeoversigten.

opfordring til samtlige lokalarkiver om at

Besked til:

meddele os, hvad arkiverne har eller har
kendskab til af afskrevne/indtastede kilder -

Hanne Rud

eller kilder, der er i gang med at blive ind-

Egebjergtoften 122

tastet. Vi har allerede fået mange svar.

2750 Ballerup

44 66 17 04

Amt

Herred

Sogn

Fra Til

VIBORG
VIBORG
VIBORG
RANDERS
RANDERS
RANDERS
RANDERS

LYSGÄRD
LYSGÅRD
LYSGÅRD
GALTEN
GALTEN
GALTEN
GALTEN

VIUM
VIUM
VIUM
RUD
RUD
RUD
VOLDUM

1770
1770
1770
1734
1734
1734
1734
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1807
1807
1807
1814
1814
1814
1814

Fødte
Viede
Døde
Fødte
Viede
Døde
Fødte

UDDRAG FRA KILDEOVERSIGTEN - KIRKEBØG ER

Amt
KØBENHAVN
KØBENHAVN
HOLBÆK
HOLBÆK
HOLBÆK
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
THISTED
VEJLE
VEJLE
VEJLE
RINGKØBING
RINGKØBING
RINGKØBING
RINGKØBING

Herred
SMØRUM
SMØRUM
ODS
ODS
ODS
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
VENNEBJERG
VENNEBJERG
VENNEBJERG
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
BØRGLUM
HVETBO
ØSTER HAN
ØSTER HAN
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ SØNDER
MORSØ NØRRE
MORSØ NØRRE
NØRRE TYRSTRUP
NØRRE TYRSTRUP
NØRRE TYRSTRUP
HAMMERUM
HAMMERUM
HAMMERUM
HAMMERUM

Sogn

Fra Til

BRØNDBYVESTER
BRØNDBYVESTER
FÅREVEJLE
FÅREVEJLE
EGEBJERG
BØRGLUM
BØRGLUM
FURREBY
FURREBY
HARRITSLEV
HARRITSLEV
HARRITSLEV
RAKKEBY
RAKKEBY
RAKKEBY
SEJLSTRUP
VRENSTED
VRENSTED
VRENSTED
VRÅ
VRÅ
INGSTRUP
ØLAND
ØLAND
ELSØ
ELSØ
ELSØ
UØRSLEV
UØRSLEV
UØRSLEV
LØDDERUP
LØDDERUP
LØDDERUP
ØRDING
ØRDING
ØRDING
ALSTED
ALSTED
VONSILD
VONSILD
VONSILD
GJELLERUP
HERNING
SUNDS
SUNDS

1733 1741
1754 1807
1812 1892
1812 1892
1656 1814
1646 1651
1692 1740
1681 1726
1692 1719
1717 1814
1717 1814
1719 1814
1717 1783
1717 1783
1717 1783
1717 1756
1730 1792
1730 1792
1730 1792
1701 1765
1701 1813
1720 1756
1649 1777
1649 1775
1647 1814
1647 1867
1648 1833
1688 1721
1688 1721
1688 1721
1646 1814
1646 1814
1647 1814
1688 1721
1688 1721
1688 1721
1705 1852
1718 1841

1659
1683
1723
1670
1758

1685
1815
1815
1710
1815

Fødte
Fødte
Fødte
Døde
7
Fødte
Fødte
Fødte
Døde
Viede
Døde
Fødte
Viede
Fødte
Døde
Fødte
Viede
Fødte
Døde
Viede
Døde
Fødte
Fødte
Viede
Fødte
Døde
Viede
Fødte
Viede
Døde
Fødte
Døde
Viede
Fødte
Viede
Døde
Døde
Viede
Viede
Døde
Fødte
7

7
7
7
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FINLAND OG NORDISK MØDE

Sukutieto er finnernes Slægt & Data. Blad
nummer 2 i 1992 handler mest om slægts
forskning i al almindelighed og ikke så

bladre i fremlagte edb registre, høre inter
essante foredrag, studere forskellige slægtsprogrammer og se på en udstilling af bøger

meget om edb. Der er refereret programmet

og materialer fremstillet af slægtsforskere

for en uges seminar med titlen: "Maria’s

vhj. af edb. Alle opfordres til at aflevere

verden". I løbet af ugen bevæger man sig

slægtsbøger og registre lavet på edb til

igennem de arkivalier, som Maria Mads-

udstillingen.

datter og hendes familie har efterladt, og
man får at vide, hvor de kan findes i og
udenfor Finland. - Dog ikke et ord om edb

Er der nogen der er interesserede, da skriv

og ikke ét om gotisk skrift. Mig bekendt

264, SF-00171 Helsingfors. Så snart pro

findes dette problem ikke dér!

hurtigt til formanden: Leif Mether, Postbox
grammet er klart vil det blive udsendt, sam
men med diverse beskrivelser af kongres-

Næste Nordiske møde om edb og slægtsfor

stedet. Ring evt. til Hanne Rud på tlf. 44 66

skning finder sted den 7.-8. november 1992

17 04, og få en indbydelse tilsendt med flere

i Helsingfors. Mødets tema er Slægtsforsk

oplysninger end der er plads til her.

ning over grænserne.

På mødet kan du træffe ligesindede forskere

Deltagerafgift

150 FIM

Lunch + kaffe + middag lørdag

190 FIM

Logi lørdag - søndag (dobbeltrum)E90 FIM

fra de øvrige nordiske lande, påvirke ret

Logi lørdag - søndag (enkeltrum) 360 FIM

ningen af den edb-baserede slægtsforskning,

Kaffe + lunch søndag

140 FIM

