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Kalender efteråret 1993

Hvor intet andet er nævnt finder møderne sted i vores faste mødelokale i N. Zahles Semi
narieskoles Festsal, Nørre Voldgade 5, stuen, København K. Skråt over for Nørreport Station, 
så det er nemt at komme dertil med S-tog. Der går også mange busser dertil, ligesom der er 
gode parkeringsmuligheder.

Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kr. pro persona, som betales ved indgangen. DIS er 
pr. 1. maj blevet momsregistreret, og det betyder, at vi skal betale moms af deltagergebyret. 
Vi har imidlertid besluttet at momsen i en periode er inkluderet i de 20 kr.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til det praktiske arrangement (f.eks. kopiering af materiale) 
og fordi der ved nogle møder er begrænset deltagerantal.
Tilmelding -  skriftligt eller telefonisk (evt. via BBS) -  senest 3 dage før mødet -  til: 
Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kbh 0. 39 27 24 33, fidonetadr: 2:234/99.8 
HUSK at opgive telefonnummer ved tilmelding. Dette er nødvendigt af hensyn til evt. 
ændring af mødetidspunkt, aflysning eller lignende.

Til de møder, hvor der er begrænset deltagerantal, er det et krav fra de institutioner, vi 
besøger, at antallet af deltagere holdes nede, og det er derfor absolut nødvendigt i forvejen at 
tilmelde sig arrangementerne. Ring eller skriv i god tid, da disse arrangementer erfarings
mæssigt hurtigt bliver overtegnede.

Lørdag den 19. juni 1993 kl. 14: BREDE-MUSEET I.C.Modewegsvej, Brede-Lyngby.
Brede-museet har bedt DIS om at fortælle om sine aktiviteter, især om slægtsforskningspro
grammer og kildeindtastningsprojektet med eksempler fra kirkebøger, folketællinger og andre 
kilder. Derefter rundvandring på museet. Dette møde er ligesom næste møde den 4.sept. på 
Frilandsmuseet åbne møder, dvs. alle -  også ikke-DISmedlemmer -  er velkomne, og møderne 
bliver også annonceret af Frilandsmuseet. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Lørdag den 4. september 1993 kl. 14: FRILANDSMUSEET-MUSEET i Lyngby
Samme emne som ovenfor, dog selvfølgelig med mulighed for rundvandring på Frilandsmuseet 
efter foredraget.

Torsdag den 23. september 1993, kl. 19:30 Er en scanner drømmen?
Erik Helmer Nielsen vil som en opfølgning af artiklerne i Slægt & Data nr. 1 og 2, 1993 
fortælle om og vise de muligheder -  og besværligheder -  en scanner kan give.
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Mandag den 4. oktober 1993, kl. 14: DET KONGELIGE BIBILIOTEK
(begrænset deltagerantal). Møderne på Det Kongelige Bibliotek har været et tilløbsstykke, og 
mange tilmeldte sig for sent. Derfor er der arrangeret endnu et besøg. Vi mødes k. 13:45 ved 
hovedindgangen til Det Kongelige Bibliotek (gennem porten til højre for Rigsarkivets indgang, 
gennem Det Kgl. Biblioteks have øg 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.

Tirsdag den 19, oktober 1993, kl. 19:30
Adjunkt Gunner Lind, Københavns Universitet, -  titlen på foredraget kommer i næste nummer 
af Slægt & Data, men det kan dog røbes, at han vil fortælle om sit arbejde med officerer i 
1600—tallet.

Lørdag den 6. november 1993 kl. 10 STADSARKIVET, KØBENHAVNS RÅDHUS
(begrænset deltagerantal). Besøget i foråret blev hurtigt overtegnet, og vi har derfor arrangeret 
et nyt besøg. Besøget vil hovedsagelig have interesse for dem, der forsker i København. 
Stadsarkivet har arkivalier for alle dele af det københavnske bystyres virksomhed tilbage til 
middelalderen, dog mest fra tiden efter Københavns brand 1728. Vigtige samlinger for 
slægtsforskeren er borgerskabsprotokoller, lavsarkiver, 'politimandtal', borgerlige vielser m.m. 
Vi vil bl.a. få fortalt om arkivalierne, og hvorledes man finder dem. Herefter vil interesserede 
få mulighed for at arbejde på læsesalen, hvorfor det er en god idé at medbringe noter fra ens 
forskning. Læsesalen lukker kl. 12w.

Torsdag den 18. november 1993 kl. 19:30: Hvorfra -  Hvorhen ?
De gængse spørgsmål, som stilles af slægtsforskere. Finn Andersen, Landsarkivet i 
København, tidligere formand for DIS, nu formand for Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie, vil fortælle om kilder, som registrerer folk, der flytter eller rejser fra et sted 
til et andet med hovedvægten på det kildemateriale, som kun sjældent bruges af slægts
forskere.

Lørdag den 4. december 1993 kl. 13:30:
Møde med introduktion til slægtsforskningsprogrammer for begyndere. Nærmere besked i 
næste Slægt & Data (sept. 93).

Dragør-mødet den 15. maj 1993 måtte desværre aflyses, da arkivaren blev forhindret. Vi vil 
forsøge at arrangere mødet i efteråret.

4



Scanning af billeder

af Erik Helmer Nielsen.

¥ i er vant til at betragte farvefotografi
er og farvefjernsyn som en selvfølge. 

Mange, som har en PC i dag har også en 
farveskærm til denne. Ved at §canne et 
billede med en farvescanner kan vi vise 
billedet med flotte farver på en PC skærm, 
og vi kan også printe det i farver på en 
farveprinter.

Selv om der er uendelig mange farver i 
naturen, siger farveteorien, at alle farver kan 
opbygges ud fra kun tre farver -  nemlig 
rød, grøn og blå.

Billedet viser en såkaldt farvetrekant. De tre 
grundfarver, som kan bruges til at danne 
næsten alle andre farver, ligger i hvert sit 
hjøme af trekanten (mærket red, green og 
blue).

En farvescanner behøver derfor også kun at 
afsøge billedet for dets indhold af disse tre 
grundfarver. Scanneren afleverer derefter 
disse tre farvekomponenter til PC'en på 
tilsvarende måde som den ene komponent, 
der er i et sort/hvidt billede. Et farvebillede

fylder således typisk 3 gange så meget som 
et sort/hvidt billede.

Et sort/hvidt billede kan scannes med et for
skelligt antal gråtoner, og noget tilsvarende 
gælder for et farvebillede. Gode scannere har 
op til 256 gråtoner, og det gælder også for 
farvescannere bare for hver af farverne. Med 
256 forskellige toner i hver af de tre grund
farver, får vi ialt 256*256*256 = ca. 16.7 
millioner forskellige farver.

Hvis vi nøjes med 64 toner, får vi et lidt 
mere overskueligt tal, nemlig 64*64*64 = 
262.144 forskellige farver. Da PC'ens VGA 
farvesystem i sin tid blev fastlagt, blev det 
begrænset til kun at kunne håndtere 256 
forskellige farver ad gangen, men disse 256 
farver kan heldigvis vælges vilkårligt ud af 
de ovennævnte 262.144 farver. Med de 256 
forskellige farver er det muligt at få en 
ganske god tilnærmelse til alle farverne i 
langt de fleste billeder. De udvalgte 256 
farver kaldes farvepaletten.

Ved scanning af et farvebillede er frem
gangsmåden stort set som for et sort/hvidt 
billede. Vi beder blot scannerprogrammct om 
at scanne i farver, og vi vælger f.eks. at 
scanne med de 64 toner pr. farve. Dette 
svarer til PC'ens maksimale farveområde 
(dette omtales også som 262.144 farvers 
scanning eller som 6 bit farvescanning).
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Formater af billedfiler.

En billedfil er betegnelsen på det elektro
niske billede, som er lagret i PC'en. Denne 
billedfil kan opbygges på mange forskellig 
måder, man taler om forskellige fonnater for 
filen.

Det elektroniske billede, som scanneren 
afleverer til PC'en, er normalt i et specielt 
format, som hører til den pågældende scan
ner. En sådan rå scannerfil kan blive endog 
meget stor.

Tænker vi os, at vi scanner et almindeligt 
farvebillede på 10*15 cm med en opløsning 
på 300 dpi og i 262.144 farver vil det fylde 
ca. 4.7 Mbyte. Hvis vi scanner det samme 
billede i sort/hvidt med 256 gråtoner bliver 
størrelsen på 2.1 Mbyte. Et farvebillede i A4 
størrelse vil fylde 19.2 Mbyte. En så stor 
billedfil er meget besværlig at arbejde med, 
så vi kan blive tvunget til at sætte opløs
ningen ned til f.eks. 100 dpi, herved falder 
størrelsen med 9 gange til 2.1 Mbyte.

De billedfiler som scanneren afleverer kan 
ikke bruges direkte. Billedet skal først redu
ceres til kun at indeholder 256 forskellige 
farver, og disse farver skal da helst være 
dem, der repræsenterer billedet bedst. Det 
kan f.eks. ske ved at udsøge de 256 mest 
anvendte farver i billedet og opbygge en 
farvepalette på basis af disse farver. De 
resterende farver tilnærmes med den farve, 
som ligger nærmest i paletten. Denne kom
plicerede proces skal ske med et program, 
som svarer til netop den scanner, der er 
anvendt. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at

scanneren leveres med de rigtige program
mer til dette formål.

Processen kaldes paletteoptimering og den 
indebærer udover dannelsen af selve palet
ten, at det oprindeligt scannede billede 
konverteres til et format, som kan behandles 
af PC'en, d.v.s bl.a kan vises på skærmen.

Der er i tidens løb opfundet et stort antal 
formater for billedfiler. Nogle formater er 
vectorformater, andre er rasterformater. Det 
er kun rasterformater, der kan anvendes til 
scannede billede. De benævnes ofte med de 
tre bogstaver, som deres DOS n$vn ender 
på. De mest almindelige er PCX filer, TIF 
filér, CUT filer og GIF filér.

PCX formatet er udviklet af ZSoft Corpora
tion. Det er en industristandard, som praktisk 
taget alle programmer kan bruge. Det ud
mærker sig ved at billedfilerne fylder rime
ligt lidt og ved at være godt til at håndtere 
farver. Det er derfor et praktisk format til 
både at opbevare og redigere scannede 
billeder i. Det ovennævnte eksempel på et 
scannet billede på 4.7 Mbyte vil i PCX 
format blive reduceret til ca. 1/3, d.v.s. 
omkring 1.5 Mbyte, afhængig af biliedind- 
holdet.

Krav til PC'en.

Et scannet billede fylder som nævnt meget, 
typisk i størrelsesordenen Mbyte for farve
billeders vedkommende. Det er derfor nød
vendigt at have en PC med en stor harddisk. 
I mange PC'er er det muligt at installere to 
harddiske. En ekstra harddisk skal være af
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samme type som den bestående, almindelige 
navne på typer er MFM, RLL, ESDI, SCSI 
og IDE. En IDE disk på 80 Mbyte kan fås 
for ca. 2000 kr.

Det billede man får at se på PC skærmen 
afhænger foruden af selve skærmen i høj 
grad af skærmkortet. Udovfcr en god VGA 
skærm er det nødvendigt at have et VGA 
kort for at kunne se farver og gråtoner. Et 
standard VGA kort kan kun vise 64 gråtoner 
og 256 farver i en ringe opløsning på 
320*200 dots. Hvis man vil have et bedre 
billede, skal der bruges et såkaldt SuperVGA 
skærmkort, som med 1 Mbyte RAM kan 
vise 256 farver i såvel 640*480 som 
800*600 og 1024*768 dots opløsning. 
SuperVGA kort kræver specielle drivere (et 
slags hjælpeprogram) til PC programmerne. 
Et meget udbredt kort, som har drivere til 
mange programmer, er kortet TSENG 4000 
(pris ca. 1000 kr.).

Hvis man ønsker at redigere i et billede, der 
fylder 1 Mbyte eller endnu mere, er det 
nødvendigt med en hukommelse i PC'en der 
er væsentlig større end den selve billedet 
kræver. Denne hukommelse må da være 
såkaldt udvidet hukommelse, d.v.s. hukom
melse udover DOS områdets 640 Kbyte. En 
PC med 6-8 Mbyte hukommelse kan let 
blive nødvendig (koster ca. 250 kr. pr. 
Mbyte). En sådan hukommelse kræver i

praksis en 80386 processor til sin styring 
sammen med en såkaldt memory manager 
(f.eks. Quarterdeck’s QEMM386, pris ca. 
1000 kr.).

Processorens hastighed i MHz (16, 25 eller 
måske 50 MHz) har kun betydning for ens 
egen tålmodighed. Større billedredigeringer 
kræver meget af processoren, og en langsom 
processor kan være utålelig lang tid om at 
blive færdig med sit arbejde.

Udskrift af Billeder.

Næsten alle printere til PC'er er i stand til at 
udskrive et sort/hvidt billede. Billedet skal 
dog som tidligere nævnt først være halv
tonet, da printeren ikke kan vise gråtoner.

Den almindeligste PC printer er matrixprin- 
teren. Den bør til billedbrug være af en type 
med 24 nåle. Det giver en opløsning på 180 
dpi på papiret, og det er tilstrækkeligt til at 
få et nogenlunde pænt resultat. Matrixprin
tere er billige og robuste, og de har den 
fordel, at de kan skrive på næsten alle pa
pirtyper og på såvel endeløse baner som løse 
ark. De har den ulempe at de støjer meget. 
De fås til priser fra ca. 2500 kr.

En anden populær type er baseret på 'InkJet' 
princippet (på dansk ’blæksprutte’). De nyere 
af disse har opløsninger på 300 dpi eller
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mere, og de kan præstere tilsvarende gode 
billeder. De fås både i sort/hvid og i farve 
versioner. De sort/hvide koster omtrent det 
samme som en matrixprinter, men de er 
dyrere i drift. Mange kræver specielt papir 
for at skrive pænt. De er som oftest kun til 
løse ark.

Et næsten professionelt resultat kan fås med 
såkaldte LED printere (tidligere kaldet Laser 
printere). De har opløsninger på 300 -  600 
dpi, men kan kun anvende løse ark. De 
billigste skriver fra 4 - 1 0  sider pr. minut og 
koster fra ca. 6000 kr. og opefter.

PC programmer til billedbehandling.

Programmer til billedbehandling kan deles i 
to grupper, det (de) der følger med scan- 
neren, og dem det er nødvendigt eller øn
skeligt, at anskaffe separat.

Scannerprogrammet skal som tidligere nævnt 
ud over at styre scanneren kunne levere 
billedet i eet eller flere af standardformater
ne, f.eks. PCX. For farvescannere skal pro
grammet også kunne lave paletteoptimering 
(det kan være praktisk også for sort/hvide 
billeder). Mange programmer kan herudover 
redigere lidt i det færdigscannede billede, 
f.eks. lave halvtoning og ændre kontrast og 
lysstyrke.

Supplerende programmer anskaffes for to 
hovedformål. Det første og simpleste formål 
er, at kunne vise billedet på PC'ens skærm 
og cvt. på en printer, det andet omfatter 
redigering og andre ændringer/forbedringer 
af billedet.

Et meget kendt program til blot at vise 
billeder på skærmen er programmet VPIC 
(View PICicture, version 5) fra Bob Mont- 
gomery. Det er et sharewareprogram som 
kun koster $15 i registrering. Det kan vise 
mange forskellige formater og det kan også 
konvertere imellem dem. Et andet tilsva
rende sharewareprogram er Graphic Work
shop (GWS version 6.1) fra Alchemy. Det 
koster $40, men det kan også en dél mere 
end VPIC, bl.a. lave halvtoning og printe 
billederne.

Billige tegneprogrammer, som f.eks. share- 
wareprogrammeme ’DeskTop Paint' fra 
Alchemy (DTP23 og DTP256 til henholdsvis 
sort/hvidt og farver) eller købeprogrammer 
som 'Dr.Halo' eller 'Paintbrush for Windows' 
kan udover at vise billedet og skrive det ud 
på papir også lave visse beskedne tilpas
ninger af billedet, f.eks. ændring af billed
størrelsen, men til egentlig billedredigering

Ovenstående gråtonehistogram viser scan
ningen af et billede med god og jævn gråto
negengivelse. Et sådant billede vil normalt 
ikke kræve nogen større billedredigering.

jIiIIl  . .  j jLA A A
L o w : |SD m  M id : | l 3 9  H i g h :  | l 9 ?
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Anderledes forholder det sig, hvis man 
scanner billeder af dårlig kvalitet, som f.eks. 
et gammelt falmet fotografi med få og dårli
ge gråtoner, som vist på det andet histogram 
på forrige side. Så får man brug for mere 
kraftige programmer til billedredigering. De 
kaldes undertiden mørkekammer-program
mer, da de kan lave tilsvarende ting (og 
mere til), som en fotograf kan i sit mørke
kammer. Det kan være tilretning af kontrast 
og lysstyrke, justering af gråton.eområdet 
eller af farvetonerne, gamma-korrektioner 
og retoucheringer m.m.

Til programmer af denne type hører f.eks. 
Micrografx 'Picture Publisher', Aldus ’Photo- 
Styler' eller CorelDraw's avancerede 'Photo- 
Paint'. CorelDraw vers. 3.0 kan i amerikansk 
version fås på lavprismarkedet til ca. 3500 
kr.

Et billigere alternativ kan fås fra ZSoft Cor
poration, som har opfundet PCX formatet. 
De har et godt og brugbart program ved 
navn 'PC Paintbrush 5+' til en pris på ca. 
Kr. 1500. Dette program ligner 'Photo-Paint' 
og det kan lave de mest almindelige æn
dringer og redigeringer i et rasterbillede. 
Mere komplicerede ting som bl.a. gamma- 
korrektioner kan det ikke klare.

De nævnte programmer er ikke egnede til 
tekstbehandling. For at kunne skrive både

tekst og billeder ud samtidig på samme side 
af et papir er det nødvendigt at bruge enten 
et såkaldt desktop publishing program eller 
et af de større tekstbehandlingsprogrammer, 
som f.eks. WordPerfect. WordPerfect kan 
umiddelbart flette de tidligere omtalte PCX 
billedfiler ind i en tekst. Det kan i engelsk 
version fås på lavprismarkedet fra omkring 
2500 kr.

Afslutning

Udstyr til scanning af billeder kan i dag fås 
til priser i samme prisleje som andet PC 
udstyr. Man skal dog være opmærksom på 
eventuelle omkostninger til en modernisering 
af PC'en, samt ikke mindst udgifter til pro
grammer til mere avanceret billedbehandling, 
udskrift m.m.

Selve det at scanne et billede kan i første 
omgang virke lidt kompliceret, men her 
gælder det som for alt andet, at når man 
først er blevet fortrolig med det så går det 
meget nemmere. Med lidt øvelse er det ikke 
vanskeligere at bruge en scanner end en 
printer. Begge dele. kan godt drille lidt en 
gang imellem.

Erik Helmer Nielsen 
Hedager 51
2670 Greve 42 90 21 57

Bog-Ideer til slægtsforskningen

K. Prange: Mit navn er Jensen. Danmarks Radio 1989.
A. Fabritius og H. Hatt: Håndbog i Slægtsforskning. J. H. Schultz Forlag 1982. 
A.L. Alstrøm: Lær slægtsforskning. Slægtshistorisk Forening Vestsjælland 1986.
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Papirløse aner -  eller endeløse baner?

af Elsebeth Paikin

I nspireret af spørgsmål fra slægtsfor
skere, med interesse for EDB og fra 

DIS-medlemmer samt af en diskussion i 
slægtsforskningskonferencen på BBS’eme vil 
jeg hermed lægge op til debat om følgende 
emne:

Hvor ofte, hvor meget og hvordan skal man 
skrive de data, man har i computeren, ud på 
papir -  og hvorledes skal man organisere 
opbevaringen af disse udskrifter?

Der er -  naturligvis -  mange forskellige 
holdninger til disse spørgsmål, og det er 
netop disse, jeg mener kunne være gavnlige 
at få kendskab til gennem en debat her i 
bladet. Jeg håber derfor, at mange efter at 
have læst det følgende vil fare i blækhuset 
eller til computeren og give deres mening til 
kende.

Det fylder mere end man anerl

Som udgangspunkt vil jeg tage mine egne 
data. Jeg har ca. 5000 personer indtastet i 
mit slægtsforskningsprogram. Heraf er ca. 
2000 mine eller min mands forfædre, efter
kommere af disse -  eller aner til dem, der er 
indgift i slægterne. Skulle dette printes ud 
ville det i bogstaveligste forstand blive i 
lange baner! Hvis vi går ud fra, at hver 
person skal skrives ud på et ark papir (nogle 
fylder både 2 og 3 sider med alle noter) ville

det give 2000 ark papir. Jeg går her ud fra, 
at selv om man udskriver familiegruppeske
maer, vil det kræve 2 sådanne pr. ægtepar, 
idet de fleste nok gerne vil have et ark for 
hver person.

Nøjes vi med 1 familiegruppeskema pr. 
ægteskab vil det nedsætte papirmængden til 
1000 ark. Nøjes vi endvidere med kun at 
udskrive skemaer for de personer, man ved 
mere om, end blot fødselsdag, vielsesdag og 
dødsdag, vil papirmængden skønsmæssigt 
kunne begrænses til 600 ark. Og det er 
stadigvæk en hel del -  og vil fylde nogle 
ringbind.

Dertil kommer, at man naturligvis også vil 
have anetræer og evt. efterslægtstræer ud
skrevet for at lette overblikket over slægtens 
forgreninger. En anetavle for 16 generationer 
vil komme til at fylde en 3-600 ark -  alt 
efter hvor mange huller eller anesammenfald 
der forekomme^. Nøjes man med 12 genera
tioner, vil det fylde 73 ark. Efterslægtstavler 
vil jeg ikke engang gætte på -  det er jo 
meget forskelligt, hvor meget de fylder.

Lad os antage, at vi kun samler oplysninger 
om de 'såkaldte' 32 aner -  og kun dem! Så 
vil familiegruppeskemaer og anetavler fylde 
i alt 73 ark -  og det er jo til at overse. 
Udskrifter vil altså fylde fra 73 -  673, hvis 
vi sætter grænser.
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Hvor ofte skal man udskrive?

Der er mange, der bruger papirudskrifter 
som sikkerhedskopi. Og lad mig sige det 
rent ud -  det er en dårlig og lidet hensigts
mæssig måde at tage sikkerhedskopi på. 
Skulle harddisken sætte ud, må man indtaste 
det hele igen! Og hvem har lyst til det ?

Sikkerhedskopiering (backup) er vigtigt, 
nødvendigt og fornuftigt! Men sikkerheds
kopiering skal foregå til disketter eller tape.

Backup tager man f.eks. hv̂ er uge -  men på 
2-3 forskellige sæt disketter.

Altså:
1. uge: 2 sæt disketter med ens backup

(Backup sæt 1 og 2)
2. uge: 1 nyt sæt disketter med en backup

(Backup sæt 3)
3. uge: Backup på sæt 1 fra 1. uge.
4. uge: Backup på sæt 2 fra 1. uge.
5. uge: Backup på sæt 3 fra 2. uge.
6. uge: Backup på sæt 1 fra 3. uge ....

og så videre.

På den måde er man sikker på ikke at miste 
ret meget, hvis uheldet er ude. Skulle man 
nu i begyndelsen af uge 3 være så heldig at 
få en masse nye og spændende oplysninger 
og samtidig have tid til at taste det ind i 
slægtsforskningsprogrammet, så er der må
ske 4-5-6  dage til næste backup.

Man kan så vurdere, hvorvidt man har lyst 
til at skulle taste det hele ind igen, eller om

man vil tage en ekstra sikkerhedskopi, selv 
om det er uden for nummer. En sådan ekstra 
backup tages på det sæt disketter, der ellers 
skulle have været brugt næste gang.

Ligeledes kan man tage backup hver dag, 
hvis man indtaster meget hver dag, og man 
kan selvfølgelig have et system med 7 for
skellige sæt disketter, et til hver ugedag. På 
den måde er man sikker på ikke at miste det 
store arbejde, man har udført.

Svaret på, hvor ofte man skal udskrive data, 
er efter min mening klart: Når det er absolut 
nødvendigt. Og med nødvendigt mener jeg 
en af følgende situationer:

1. Hvis man skal give oplysninger til en 
person, der ikke har computer (slægtsfor- 
skerkollega eller familiemedlem).

2. Hvis man skal på arkivet og ikke har en 
bærbar computer, kan man skrive det ud, 
man agter at arbejde med. Det kan være 
familiegruppeskemaer, lister over alle der 
boede i det sogn, andre lister efter behov, 
ane- eller efterslægtstavler.

3. Hvis man skal udgive en slægtshistorie 
eller lignende -  så er det naturligvis nød
vendigt at udskrive sine data. -  og endelig

4. (stort set identisk med punkt 3.) når man 
er helt færdig med sin forskning i en af 
grenene. (Hvornår er man forresten det ?)

5. Når man ikke har andet at lave.
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Logo til D IS-Danm ark ?

-  Ideer ønskes!

B estyrelsen har talt om, at Slægt & 
Data har brug for en ansigtsløftning, 

og DIS-Danmark har ligeledes brug for et 
logo og brevhovede, der kan præsentere os 
pænt over for omverdenen.

Imidlertid har det dels knebet med tiden, 
dels med ideerne -  ingen i bestyrelsen har 
specielle evner eller uddannelser, der giver 
forudsætning for et sådant arbejde.

Vi vil derfor opfordre enhver, der har et 
forslag eller idé, til at skrive til os. Måske er 
der blandt vore medlemmer en med specielle 
kreative evner eller specielle forudsætninger.

Vi kunne tænke os

1. Et logo eller ideogram, der klart indehol
der essensen af DIS-Danmarks virke -  det 
lyder måske svært, men egentlig skal det 
blot rumme noget med en computer og noget 
slægtsforskning.

Dette logo skulle så erstatte den -  efter
hånden noget bedagede computer, der er 
trykt i Slægt & Data's hoved. Endvidere 
skulle logoet kunne bruges på brevpapir eller 
andre udsendelser, ligesom det kunne indgå 
i skærmbilleder i vores programmer.

2. Et brevhoved -  eller brevpapir -  (hvor 
logoet kan indgå) og hvor teksten eller

måske kun typerne kan bruges i både Slægt 
& Data's hoved.

Mange kalder vores forening: Slægt & Data, 
og mange forstår ikke, hvad DIS står for 
(der er efterhånden mange andre foreninger, 
der bruger forkortelsen DIS), og vi finder det 
derfor af betydning, at vi udadtil kan præ
sentere os på en letgenkendelig og meget 
geme letforståelig måde.

Kom frit frem med enhver idé ...

Ideer og forslag kan blive trykt i næste 
nummer af Slægt & Data -  hvis der kommer 
rigtig mange, bliver det muligvis nødvendigt, 
at bestyrelsen nedsætter en 'ad hoc’-gruppe 
til vurdering af forslagene eller selv udvæl
ger nogle. Hvis det er muligt vil alle forslag 
blive bragt i bladet, og medlemmerne kan så 
stemme om, hvilket forslag, der skal bruges.

Vi regner med, at logo m.v. skal tages i brug 
ved årsskiftet 1993/-94, så deadline for 
forslag er 15. juli -  brug sommerferien til at 
tænke på det! Afstemningen foregår efter 
september-nummeret er udkommet og indtil 
deadline 15. oktober (for december-num
meret) således, at resultatet kan bringes i 
december.

Vi beder alle om at hjælpe os og håber på 
mange forslag. -  På forhånd tak!
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Referat af generalforsamling

G eneralforsamlingen blev holdt på 
Fredericia Bibliotek Lørdag den 24. 

April 1993. Der var indkaldt ved opslag af 
dagsorden i Slægt & Data's marts-udgave, 
hvori også formandsberetning og resultat
opgørelse for 1992 var aftrykt.

Denne udvikling i medlemstallet har været 
gunstig for foreningens økonomi, så fore
ningens virksomhed skulle være rimeligt 
sikret -  også uden det tidligere ydede tilskud 
fra "Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie".

Inden generalforsamlingen bød formanden, 
Svend-Erik Christiansen velkommen til de 
ca. 20 fremmødte medlemmer og redegjorde 
for dagens planlagte forløb. Der var ingen 
kommentarer til dagsordenen.

ad 1) Valg af ordstyrer.
Efter bestyrelsens forslag blev Knud Spang
sø, Randers valgt til ordstyrer. Ordstyreren 
konstaterede generalforsamlingen lovligt 
indvarslet og derfor beslutningsdygtig i hen
hold til vedtægterne.

ad 2) Bestyrelsens beretning.
Inden formanden frcmlagde beretning for 
1992, præsenterede han de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer for forsamlingen. Den 
mundtlige beretning fulgte nøje den i Slægt 
& Data offentliggjorte. Derfor skal følgende 
referat betragtes som hovedtræk fra og 
supplerende oplysninger.
Udviklingen i medlemstallet har været:
pr. 31.dec 1989 
pr. 31.dec 1990 
pr. 31.dcc 1991 
pr. 31.dcc 1992 
pr. 12.apr 1993

268 medlemmer 
374 medlemmer 
499 medlemmer 
737 medlemmer 
761 medlemmer

"Slægt & Data" udkom i 1992 med de plan
lagte fire numre suppleret med sommerens 
særnummer om slægtsprogrammer. Fore
ningens sunde økonomi har muliggjort en 
udvidelse af bladets sidetal fra 20 sider i 
1991 til 36 sider i 1992.

De returnerede evalueringsskemaer har givet 
bestyrelsen en nyttig information om sam
mensætning, ønsker og behov i medlems
kredsen. Det er en meget bredt og alsidigt 
sammensat medlemsskare. Bl.a. fremgår det, 
at ca. 60% af vore medlemmer desuden er 
medlem af en slægtshistorisk forening. 
Derfor må vi betragte os som en supplerende 
forening.

Af årets 10 medlemsmøder blev de otte 
afholdt på Sjælland og de to i Jylland. Det er 
fundet hensigtsmæssigt at flytte møderne i 
København fra Priorkirken til Zahles Semi
narieskole trods øgede udgifter til lokaleleje. 
Formanden efterlyste igen ideer til frem
tidige mødeaktiviteter. Også fremover vil det 
være hensigtsmæssigt med tilmelding til 
møderne.
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Kjldeindtastningprojektet er så vidt, at den 
første oversigt over ca. 1500 allerede ind
tastede eller afskrevne kilder kan udsendes 
som dette års særnummer til Slægt & Data. 
Samarbejdsgruppen for kildeindtastninger 
(SAKI) har fastlagt retningslinier 6g skabe
loner for både folketællinger og kirkebøger. 
Skabeloner for matrikler og lægdsrullcr er på 
vej, og en vejledning er også under udarbej
delse. Mange har vist interesse for at deltage 
i indtastningerne enten ved hjælp af de 
udarbejdede skabeloner til gængse database- 
programmer eller ved hjælp af det udarbej
dede indtastningsprogram, KIP, der nu også 
er fremstillet i udgave, der kun kan bruges 
til søgning, læsning og udskrivning af kilder, 
KIP-L. Dette KIP-program er så enkelt at 
bruge, at det nu må forventes, at de tilmeldte 
KOKIvej ledere ikke vil komme i funktion 
som planlagt. Koordinationsgruppen for 
Kildeindtastninger (KOKI) vil holde kilde
oversigten ajour og formidle kontakter og 
samarbejde i projektet.

Vor forening yder økonomisk støtte til de to 
bulletin board systemer, FROG-BBS og 
HIT-BBS. Ifølge evalueringsskemaeme kan 
det skønnes, at ca. 10% af vore medlemmer 
har modem, men ikke alle er aktive brugere 
af de landsdækkende slægtskonferencer. Det 
fra udlandet kendte Tiny Tafel System til 
on-iine registrering af og søgning efter aner 
er endnu ikke etableret i Danmark.

Det nordiske samarbejde er ikke gået i stå på 
trods af, at vi ikke så os i stand til at være 
værter for det nordiske seminar her i 1993. 
Der er udsigt til, at der fremover vil blive 
holdt tilsvarende seminarer, men med en

større kreds af foreninger for slægtshistorisk 
interesserede som deltagere. Foreløbige 
planer indbefatter et seminar her i landet i 
1994/95. Desuden udveksler vi til stadighed 
tidsskrifter med søsterforeninger i de øvrige 
nordiske lande.

Der har kun været få tilbagemeldinger på 
efterlysningerne af interesserede til lokale 
DIS-grupper. Derfor vil bestyrelsen ikke 
presse på for at få dannet sådanne lokal
afdelinger af vor forening. Hvis Registertil
synet som forventet tillader det, vil med
lemslisten blive udsendt som det fremtidige 
forskerregister. Den vil så også kunne an
vendes til at etablere nyttige kontakter på 
lokalt plan.

Foreningens nuværende medlemstilbud af 
programmer og tekster på diskette vil fortsat 
blive formidlet. Der er overvejelser i gang 
om også at stille en oversigt over de lokal
historiske arkiver til rådighed i maskinlæsbar 
form. Desuden vil de nuværende tilbud blive 
suppleret med kildeoversigten på diskette. 
Der er i forlængelse af kildeindtastningspro- 
jektet ved at blive etableret nærmere kontakt 
til og samarbejde med Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Arkiver (SLA).

Bestyrelsens beretning blev godkendt med 
enkelte supplerende kommentarer fra for
samlingen. Blandt andet at det var prisvær
digt, at generalforsamlingen blev afholdt i 
provinsen, at også DSI-Tekst kunne an
vendes til kildeindtastning vha. de udarbej
dede skabeloner, og at det var ønskeligt, at 
der også blev edb-tilgang til lægdsruller og 
hærens arkiver.
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ad 3) Regnskab for 1992:
Da kassereren var forhindret i at være til 
stede, frem lagde formanden regnskabet med 
grundig uddybning og kommentering af de 
enkelte poster.
Regnskabet, der er aftrykt forrige Slægt & 
Data, fremviser foreningens hidtil bedste 
driftsresultat på 8.763,93 kr og en balance 
ved udgangen af 1992 på 12.068,57 kr. 
Regnskabet blev godkendt efter en længere 
udveksling af synspunkter omkjing den 
forestående momsregistrering.

ad 4) Budget for 1994:
Formanden fremlagde også budgettet for 
1994, der blev grundigt kommenteret og 
sammenholdt med regnskabet for 1992. 
Budgettet, der var duplikeret og omdelt, blev 
godkendt og herunder også bestyrelsens 
forslag om at fastholde et uændret kontin
gent på 80,- kr. også for 1994.

ad 5) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

ad 6) Valg:
På valg til bestyrelsen var Per Burchardi, 
Bent Pilgaard og Svend-Erik Christiansen. 
Alle var villige til genvalg, og der blev ikke

foreslået modkandidater. Per Burchardi, Bent 
Pilgaard og Svend-Erik Christiansen blev 
genvalgt. Revisorer på valg var Ole Jensen 
og Jette Stoltenberg. Ole Jensen blev gen
valgt og nyvalgt blev Torben Devantie. 
Revisorsuppleant på valg var Jens Grauen- 
gaard. Jette Stoltenberg blev valgt som 
revisorsuppleant.

ad 7) Eventuelt:
Under dette afsluttende punkt blev der an
nonceret forskellige fremlagte tilbud, bl.a. en 
bogpakke fra SLF, en invitation til forsker- 
træf i Haderslev i 1994, en opfordring til at 
sende indlæg til "Hvem Forsker Hvad" inden
1. maj.

Generalforsamlingen sluttede 14:30, hvor 
ordstyreren takkede forsamlingen for god ro 
og orden.

Efter generalforsamlingen holdt stadsarkivar 
Jørgen Thomsen, Odense, der også er for
mand for SLA, et interessant og oplysende 
foredrag om den nye arkivlovs bestemmelser 
af speciel interesse for slægtsforskere.

Jens Verner Nielsen
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ø a b e r S ic t i
®tøgt§fov3iiinugå ^forening

Formand: Lizzie Knoop 
Braineparken 31,1 
Telefon 74 52 90 58 
6100 Haderslev

indbyder til Slægtsforskertræf
Den 16. april 1994

på H a d e r s l e v  H a n d e l s s k o l e ,  Krogskobbel 2 

Program
09.00 Ankomst og indskrivning
10.00 Velkomst i auditoriet
10.15 Foredrag ved landsarkivar. Hans Worsøe 

ca. 10.50 Forskerkontakt, udveksling af aneoplysninger
16.30 Afslutning i auditoriet
17.00 Træffet slutter

Foreløbig “b i lmelding
på nedenstående kupon senest 15. 8. 1993.
Sendes til Lizzie Knoop, Braineparken 31, 1, 6100 Haderslev. 
Derefter vil de foreløbigt tilmeldte modtage blanket (forsknings
oversigt), samt endelig tilmeldingsformular.
D e l t a g e r g e b y r :  Kr. 125.00.
C a f e t e r i a : Handelsskolens cafeteria har åbent.
E n d e l i g / b i n d e n d e  tilmelding senest 1. 11. 1993.
F o r s k e r o v e r s i g t  i udfyldt stand returneres senest 15. li. 1993. 
T r æ f k a t a l o g e t  tilsendes deltagerne ca. 15. marts 1994.

Foreløbig tilmelding — TRÆF 16. -4-. 1994

Navn:

Adresse :

Returneres til Lizzie Knoop, Braineparken 31, 1., 6100 Haderslev



Kildeindtastningsprojektet- hvor langt er vi nået?

K ildeindtastningsprojektet er som be
kendt en 3-trins raket: SAKI, KOKI 

og KILDEOVERSIGTEN. -  Med KIP bliver 
det vel egentlig en 4-trins raket!

Jeg skal ikke trætte med at fortælle om hele 
projektet, da der jo både sidste år og i år 
allerede har været skrevet meget derom. Til 
nye medlemmer vil jeg derfor henvise til de 
gamle blade (evt. på DIS-BLAD -  en dis
kette med artiklerne fra alle udsendte blade 
samt et tilhørende læseprogram).

Jeg skal forsøge kort at fortælle, hvor langt 
vi er nået.

SAKI (Samarbejdsgruppen for Kildeind
tastninger) holdt sit foreløbigt sidste møde i 
slutningen af april, hvor vi blev enige om 
den endelige udformning af Vejledning i 
kildeindtastning. Nu forestår der kun det 
afsluttende redigerings- og korrekturarbejde. 
Når dette er tilendebragt, vil Dansk Data 
Arkiv bekoste ttykning af vejledningen, så 
den kan sendes gratis ud til alle interessere
de. Vi forventer, at den vil være klar til 
udsendelse i løbet af sommermånederne. 
Endvidere fandt SAKI frem til den endelige 
struktur til kirkebøger, som jo ikke er helt 
ensartede.

KIP, kildcindtastningsprogrammct udarbej
det efter SAKI-modellen, blev færdig til 
folketællinger medio februar 1993 til 386—

maskiner med mindst 4 Mb RAM (herefter 
for nemheds skyld kaldet 'Store-KIP'). En 
version til mindre maskiner (herefter kaldet 
'Lille—KIP’) er under udarbejdelse, og skulle 
have været klar efter påske. Desværre har 
jeg haft en hel del problemer -  bl.a, har jeg 
været uden computer i 1 Vi måned -  og 
'Lille—KIP' til folketællinger er derfor be
klageligvis blevet forsinket.

'Store-KIP* til folketællinger er i løbet af de 
første par måneder blevet udsendt til ca. 10 
lokalhistoriske arkiver og 20 DlS-medlem- 
mer. Skabeloner er udsendt til ca. 5 DIS- 
medlemmer, og KIP-L (læseprogrammet) er 
udsendt til et Stadsarkiv med indtastninger.

Der er en hel del bestillinger på 'Lille—KIP', 
som jeg håber snart kan ekspederes. Lige
ledes er der en del bestillinger på KIP til 
kirkebøger, som først nu -  efter sidste SA- 
Kl-møde -  kan udarbejdes. Det går jeg i 
gang med, så snart 'Lille—KIP' til folketæl
linger er færdig.

KIP er næsten også klar til matrikler og 
lægdsruller, men der er endnu ingen, der har 
bestilt det, og jeg har derfor ladet det ligge.

I løbet af disse første par måneder af KIPs 
eksistens, er der allerede blevet færdigindta- 
stet 20 folketællinger, heraf er 16 allerede 
sendt videre til Dansk Data Arkiv og 15 til 
det pågældende arkiv med læseprogrammet.
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Der er også blevet indtastet en tingbog, som 
er viderescndt til Dansk Data Arkiv.

KOKI (Koordinationsgruppen for Kildeind
tastninger) har haft travlt med indsamling og 
indtastning af oplysninger om afskrevne eller 
indtastede kilder, og der kommer fortsat 
oplysninger. Kildeoversigten er derfor næ
sten klar til trykning, men vi modtager 
fortsat gerne oplysninger dertil. Vi kan lige 
indtil KiIdeoversigten går i trykken nå at få 
oplysninger med.

Endvidere har KOKI haft travlt med hjælp 
og vejledning i forbindelse med indtastning 
af kilder, videresendelse af kopier af ind
tastninger til Dansk Data Arkiv, hjælp i 
forbindelse med konvertering af allerede 
indtastede kilder til SAKI-modellen.

Hvis allerede indtastede kilder ønskes kon
verteret til SAKI-modellen, kan man sende 
en kopi af indtastningen til KOKI, som så 
vil se på mulighederne. Men det er vigtigt 
samtidig at medsende oplysninger om prin
cipperne for indtastningen. F.eks. om ind
tastningen er ordret efter kilden eller om der 
er foretaget en vis normalisering af bl.a. 
navne (og i så fald efter hvilke principper, 
normaliseringen er foregået), hvornår ind
tastningen er sket, hvilket program er an
vendt, om der er læst korrektur af andre, 
samt oplysning om efter hvad, indtastningen 
er foretaget (f.eks. original, afskrift, foto
kopi, mikrofiche) og henvisning dertil (f.eks. 
mikrofiche-nummer, arkivets registrerings
nummer og bind (hvis original), oplysninger 
om afskriften (f.eks. afskrivers navn, hvor 
afskriften er tilgængelig m.v.).

Endvidere har KOKI allerede formidlet 
kontakt mellem personer, der interesserede 
sig for indtastning af kilder fra samme om
råde. I nogle tilfælde har dette ført til egent
ligt gruppearbejde, hvor man deles om ind
tastning af kilderne og korrekturlæsning af 
hinandens indtastninger. I en del tilfælde 
indgår også lokalarkiver i et sådant gruppe
arbejde.

KOKI har også været inddraget i nogle 
lokalarkivers planlægning af kildeindtast
ninger.

KOKIs medlemmer er Hanne Rud og Else
beth Paikin, som kan kontaktes pr. telefon, 
brev eller via modem/BBS.

Hvad angår KOKI-vej lederne, har arbejdet 
ligget stille, dels fordi de andre opgaver er 
blevet prioriteret højest, dels fordi planerne 
med KOKI-vej ledere er blevet ændrede efter 
udarbejdelsen af KIP. Men i løbet af som
meren vil bestyrelsen arbejde videre med 
projektet, og de, som har meldt sig som 
KOKI-vejledere, vil blive orienteret om de 
ændrede planer og spurgt, om de fortsat 
ønsker at være KOKI-vejledere. Formodent
ligt vil arbejdsQpga verne hovedsageligt 
komme til at befctå i rent teknisk vejledning.

Kildeoversigten

Som nævnt ovenfor har Kildeoversigten 
været den væsentligste opgave for KOKI 
indtil nu. Kildeoversigten var planlagt til 
udsendelse i juni måned, men desværre er 
det mest sandsynligt, at dette først kan ske 
efter sommerferien. Grunden til denne for
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sinkelse er bl.a. at vi har fået så overvæl
dende mange oplysninger, at indtastning af 
dem har trukket ud, men også at en del af 
oplysningerne ikke har været fyldestgørende.

Vi har derfor måttet overveje enten at slette 
oplysningerne fra Kildeoversigten eller søge 
at få udbedret manglerne ved skriftlig eller 
telefonisk henvendelse til arkiver eller pri
vatpersoner. Vi har valgt at prøve sidst
nævnte udvej -  men det er tidskrævende, og 
på et eller andet snarligt tidspunkt må vi 
sætte en grænse -  hvis Kildeoversigten ikke 
skal blive et evighedsprojekt. Kildeoversig
ten skal snarest ud i den trykte udgave, men 
som sagt modtages oplysninger lige til sidste 
øjeblik før den går i trykken.

De oplysninger, vi får derefter er ligeså 
vigtige, selv om de ikke kommer med i den 
første udgave af Kildeoversigten, idet KOKI 
jo kontinuerligt skal opdatere den database, 
der ligger til grund for Kildeoversigten. Det 
er hensigten, at hvis man ikke i den trykte 
Kildeoversigt finder, det man søger, kan man 
købe disketten (som opdateres løbende) -  og 
finder man heller ikke det man søger dér, 
kan man ringe til KOKI, som kan oplyse om 
det skulle være kommet til siden. Ring eller 
skriv derfor, hvis I har oplysninger. Der har 
allerede været en del forespørgsler, og det er 
tydeligt, at mange venter med spænding på 
Kildeoversigten.

Kildeoversigten vil således foreligge i tre 
udgaver:

1. En trykt udgave, som vil være tilgængelig 
på mange Lokalhistoriske Arkiver, Lands

arkiver, Rigsarkivet, Erhvervsarkivet -  
muligvis også nogle biblioteker -  og vil 
kunne fås ved henvendelse til KOKI eller 
Dansk Data Arkiv.

SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske 
Arkiver), som i samarbejde med DIS-Dan- 
mark har indsamlet oplysninger og udgiver 
den trykte Kildeoversigt, sender Kildeover
sigten til de lokalhistoriske arkiver, der har 
indsendt oplysninger, og DIS sender som 
nævnt den trykte Kildeoversigt til alle, der er 
medlemmer i 1993. Hvis andre ønsker at 
købe Kildeoversigten vil det være muligt fra 
omkring august måned 1993, prisen er endnu 
ikke helt fastlagt, men bliver sandsynligvis 
ca. 50 kr.

2. En diskette-udgave af Kildeoversigten 
med læseprogram, hvor man kan søge på 
det, man er interesseret i, og evt. udskrive.

3. En database, som KOKI sørger for at 
opdatere løbende, og hvorfra man ved tele
fonisk eller skriftligt henvendelse (eller via 
modem/BBS) kan få oplysninger.

Efterhånden som Kildeoversigten vokser, vil 
det være naturligt på et eller andet tidspunkt 
at genoptrykke Kildeoversigten, men hvornår 
er der ikke taget stilling til. Det vil bero på 
mængden af nye oplysninger, pris på genop
tryk og interessen for en ny udgave.

-  hvor langt er vi nået?

Alt i alt synes vi, at Kildeindtastningspro- 
jektet er forløbet meget tilfredsstillende selv 
om der er kommet forsinkelser her på det
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sidste (som vi kun kan beklage -  især over 
for dem, der har bestilt KIP, og som har 
måttet vente forgæves i nogle måneder). På 
trods af forsinkelser er det lykkedes på 
mindre end et år at få Kildeindtastnings- 
projektet lagt i faste rammer, og mange er 
allerede i gang med indtastninger og nogle 
har allerede afleveret kopier til Dansk Data 
Arkiv. Vi har også fået forslag om andre 
typer kilder, som bør inddrages, og inter
essen har vist sig at være stor såvel blandt 
DIS-medlemmer, lokalhistoriske arkiver og 
andre.

Tør vi mon håbe på, at den store interesse 
og indsats vil gøre det muligt i løbet af 
nogle få år at få folketællinger og en del 
kirkebøger indtastet ?

Vi kan derimod, som det ser ud nu, forud
sige, at amerikanske tilstande nok ikke 
vinder indpas her i Danmark. Her tænkes på 
den kommercielle udnyttelse af indtastnin
ger, som er blevet almindelig i USA, hvor 
man kan købe indtastninger for absolut ublu 
priser efter vor mening. Vi håber, at DIS- 
Danmarks Kildeindtastningsprojekt vil med
virke til, at det gode ry, som slægtsforskere

har for at hjælpe hinanden uden tanke på 
. økonomisk eller anden form for 'gevinst', vil 
blive yderligere styrket.

Ved at koordinere indtastning af kilder og 
ved aflevering til Dansk Data Arkiv vil vi 
kunne hjælpe hinanden. Tidligere måtte vi 
håbe på at finde frem til en, der havde noget 
vi kunne bruge, -  men af og til (ofte ?) var 
der krav eller forventning om en modydelse 
i form af oplysninger eller indtastninger til 
gengæld. Hvis man ikke lige havde det, 
kunne det ske, at man ikke kunne låne/få 
det, man havde brug for.

Nu, hvor Dansk Data Arkiv bliver centralt 
opsamlingssted for alle indtastninger, vil 
muligheden for at finde og kunne få fat i de 
indtastninger, man har brug for, blive man
gedoblet.

Alt dette er jo ikke kun til gavn for slægts
forskere, men indtastningerne vil kunne 
bruges i andre spændende sammenhænge af 
forskere, hvis resultater til gengæld kan 
bidrage til nye perspektiver og sammen
hænge, som så kan komme slægtsforskere til 
gode igen.

ARKIWEJVISER

Nu er den nyz ARKIVVEJ VISER kommet! Prisen er som sidste år 120 kr. og den kan bestilles 
på SLAs sekretariat tlf. 75 83 47 44. Adressen -  hvis I hellere vil skrive -  er 
SLA sekretariatet, Vejle Byhistoriske Arkiv, Enghavevej 34 B, 7100 Vejle.

I Arkivvejviseren kan man finde frem til, hvilke lokalhistoriske arkiver, der findes i det 
område, man arbejder i. Man kan se adresseændringer, åbningstider, telefonnummer o.l.
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BK-NYT

af Jens Findenip Nielsen

J ohn Steed har nu udsendt version 
BK5.1F med hoveddato 14. Marts 

1993. Der cr rettet i alle programfiler, og det 
gør en partiel opdatering upraktisk. Om en 
opdatering iøvrigt er ønskelig afhænger af 
det individuelle behov og indstilling.

En væsentlig tilføjelse er at BK5.1F kan 
udskrive en kalender for et vilkårligt valgt år 
med fødselsdage og bryllupsdage. Man kan 
vælge at medtage alle personer i databasen, 
eller kun en eller flere probanders efterslægt. 
Kalenderen kan udskrives til skærm eller 
printer, og man kan vælge et år og enten en 
enkelt måned eller alle 12 måneder i året. 
Det er muligt at udskrive i forskellige faste 
formater, men man kan også selv vælge 
størrelsen af en kasse til een dag.

Så cr der to nye datoformater, hvor 15. 
Januar 1789 udskrives som enten 1789.01.15 
eller 1789-01-15, og der kan konverteres 
mellem disse formater og de oprindelige 9. 
Det vil glæde flere som foretrækker et "tek- 
nisk" format. De nye formater kan også have 
visse fordele ved sortering, idet man kan 
sortere "alfabetisk” uden brug af en egentlig 
datofunktion. Af den grund brugte jeg i sin 
tid (modvilligt) et af disse formater ved 
indtastning af Vium kirkebog.

I efterslægtstræet kunne man tidligere kun 
medtage årstal for fødsel og død. I BK5.1F

kan man vælge også at medtage dag og 
måned, samt datoen for vielsen. Det betyder 
dog at udskriften kan komme til at fylde en 
del mere. For at holde rede på dette bliver 
kolonnelængden for det valgte vist før man 
udskriver.

Ved valg af felter til lister i selvvalgt format 
er der tilføjet en ny menuskærm. Der er nu 
blevet plads til sidetal og kvalitet for alle 
dato- og stedfelter, samt til svigerforældres 
navne og numre. Det har måske ikke så stor 
betydning for direkte udskrift til lister, der 
let kan blive for uoverskuelige. Det kan 
snarere have interesse når man vil overføre 
felters indhold til databaser til videre be
handling.

BK's GEDCOM format er blevet udvidet 
med 3 "tags" for kildeangivelser. Dermed 
kan man overføre kildebetegnelse, sidetal og 
kvalitet til og fra andre programmer, der 
dækker disse felter. Det gør PAF ikke, og 
det er en illustration af at GEDCOM ikke er 
et entydigt begreb. Der findes en meget 
omfattende specifikation med definition af 
alle mulige "tags". De forskellige program
mer benytter uddrag af denne liste, men de 
valgte "tags" er ikke altid de samme fra et 
program til et andet.

Opsætning af printeren har altid været et 
vanskeligt emne. Æ, 0  og A har været et
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problem for mange, men jeg har nu sag
kyndig bekræftelse på, at det altid kan løses 
ved korrekt opsætning af printeren. BK har 
ikke skylden. I BK5.1F er der nu mulighed 
for at forvælge en printerkommando der 
automatisk sendes før enhver udskrift. De
sværre mangler der stadigvæk en generel 
redning, hvis man glemmer at tilslutte prin
teren før udskrift. For nogle udskrifter kan 
man få en melding om printerens status ved 
i AUTOEXEC.BAT at tilføje linien MODE 
LPT1 RETRY=B (For MS-DOS 5.0)

Det har i nogen tid været muligt at indlægge 
grafiske filer med billeder eller dokumenter 
i BK5, men det har ikke før været omtalt 
her. Beskrivelse af scanning andetsteds i 
bladet gør måske denne mulighed mere 
aktuel. Grafikken kan indtil videre kun vises 
på skærmen, den kan ikke udskrives til 
printer. Muligheden er dog interessant. Man 
kan f.eks. tænke sig at indlægge en kopi af 
en optegnelse fra en kirkebog i stedet for en 
kildehenvisning til bind og sidetal.

Der er fremkommet forskellige pakker med 
indtastede data i BK5 format. Der er MA
TADOR med ca. 100 personer fra TV seri
en, KONGER med ca. 500 navne på danske 
konger og deres familier fra Gorm den 
Gamle til i dag, og KARLSTOR med ca.

6700 efterkommere af Karl den Store. Sidst
nævnte stammer fra Holland og sproget og 
persongalleriet er derefter. Den historiske 
korrekthed af disse datasamlinger kan dis
kuteres og det samme gælder indtastnings
teknikken, men de kan alligevel være af 
interesse for nybegyndere, der ønsker at 
eksperimentere med BK's mange udskrifts- 
muligheder.

BK seminarerne i København blev tilløbs
stykker. Jeg har selv lært noget af dem. At 
"Ikke gift" skal besvares med Nej anses 
åbenbart for at være grammatisk ukorrekt, så 
det er rettet til at "Gift" i givet fald besvares 
med Nej.

En anden ting jeg ikke var opmærksom på 
er, at BK ved indtastning af børn i en fami
lie ikke altid kontrollerer om samme navn 
allerede er indtastet. Dette forhold har åben
bart givet anledning til de mange dobbelte 
indtastninger, som nogle brugere har været 
plaget af. Børn, der er indtastet tidligere bør 
derfor altid "hentes" ved deres entydige 
kodenummer i stedet for ved navnet.

Jens Finderup Nielsen 
Vallerødgade 10
2960 Rungsted Kyst 42 86 25 90

Efterlysning -  Brothers Keeper-brugere
Jeg vil gerne høre fra andre BK-brugere i Ballerup og omegn. Jeg er selv ret nybegynder både 
med Brothers Keeper og med PC'en, men det er dog muligt, at vi kan få nytte af hinanden. 
Vi kan jo også hygge og fortælle om hinandens erfaringer på arkiverne eller andre steder. Er 
der interesse for ovenstående eller for noget der ligner, så ring til: Palle Roch Nielsen, 
Hedeparken 229 st.tv., 2750 Ballerup, Tlf. 44 97 43 17.
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FO F &  H øje Taastm p tilbyder
EDB og Slægtsforskning
Dette kursus henvender sig til alle, der er interesseret i slægtsforskning, og som kunne tænke sig at bruge 
deres PC’er til at få styr på deres slægt. Vi vil se på, hvordan og hvor man kan finde oplysninger om 
slægten - fra familien, folketællinger og kirkebøger, og hvordan anetavler og efterslægtstavler fungerer. 
Derefter vil vi se på, hvordan PC’eren og styresystemet DOS virker, herunder formatering af datadisket
ter, generelle DOS kommandoer, oprettelse af biblioteker, back-up og retablering. Tilsidst vil vi gen
nemgå Brothers Keeper (dansk version), et billigt og meget let anvendeligt program, der specielt er ud
viklet til slægtsforskning. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage i kurset.
Tilmelding og nærmere information hos FOF, Køgevej 56, 1., 2630 Taastrup, telefon nr. 42 99 65 01.

21 lektioner kr. 575,- 
tirsdage kl. 19.15-21.50 
start d. 14. september ’93

Høje Taastrup Dataskole, Køgevej 56, 1. 
Marianne Germann (slægtsforskning), Ove Svendsen (EDB) 

og Erik Johnson (Brothers Keeper)

21 lektioner kr. 575,- 
tirsdage kl. 19.15-21.50 
start d. 16. november ’93

Høje Taastrup Dataskole, Køgevej 56, 1.
Marianne Germann (slægtsforskning), Ove Svendsen (EDB) 

og Erik Johnson (Brothers Keeper)

Slægtsforskning i Rigsarkivet
På disse kurser lærer du at benytte Rigsarkivets arkiver i dit videre arbejde med slægtsforskning. Du vil 
få lejlighed til at arbejde med originale folketællinger, testamenter, skøder, lægdsruller, kirkebøger m.m. 
til forskning i din slægt.
Forudsætningen for at deltage på kurserne er, at du har gennemgået et grundkursus i slægstforskning, 
og derigennem fået kendskab til gotisk håndskrift. Der undervises hveranden uge.
Tilmelding og nærmere information hos FOF, Køgevej 56, 1., 2630 Taastmp, telefon nr. 42 99 65 01.

let øvede
45 lektioner kr. 895,- Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
mandage kl. 17.30-21.45, start d. 11. oktober ’93 Lærer: Georg Simon

videregående
45 lektioner kr. 895,- Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
mandage kl. 17.30-21.45, start d. 11. oktober ’93 Lærer: Peter Blumensaadt

videregående
45 lektioner kr. 895,- Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
tirsdage kl. 17.30-21.45, start d. 12. oktober ’93 Lærer: Erik Kann

Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende ovenstående kurser til: aA a
FOF

tif.n,. 42 99 65 01
FOF Høje Taastrup
Køgevej 56, 1., 2630 Taastrup



Fæ steprotokollerne mangler -  hvad gør vi så?

af Erik Johnson

F ra Københavns len og senere amtstue, 
der administrerede rytterdistriktet, 

findes der på Landsarkivet i København en 
fantastisk samling skifteprotokoller, der med 
enkelte undtagelser er komplet fra 1640 til 
1840.

Til gengæld er der kun bevaret en enkelt 
protokol med fæsteindførsler, der dækker 
perioden fra 1693 til 1716! Hvad gør vi så 
med vores fæstebønder? Er det her muligt at 
finde alternative kilder, som vi kan bruge.

Svaret er ja. At fæste hus eller gård betød, at 
der skulle aflægges en fæsteafgift, hvilket 
altså medførte, at godset havde en indtægt i 
forbindelse med fæsteskifter. Som i mange 
andre tilfælde gælder det derfor om at finde 
den økonomiske sagsbehandling -  at opspore 
regnskaberne. Dengang -  som nu -  var 
staten umådelig flittig med at føre regnska
ber. Amternes og rytterdistriktemes regn
skaber blev årligt indsendt til Rentekam
meret til revision. Med regnskaberne fulgte 
der alle nødvendige bilag, deriblandt også 
oversigter over nye fæstere, de såkaldte 
fæstedesignationer. I bedste fald -  og det 
gælder for Københavns rytterdistrikt -  blev 
fæstedesignationeme årligt medsendt som 
bilag.

For tiden før 1660 blev fæstedesignationeme 
indført i lensregnskabemes afsnit om uvisse

indtægter under posten "stedemål". For 
regnskaberne fra Københavns len er der for 
en del år siden udarbejdet en håndskrevet 
registratur over fæsteskifter op til 1660. Den 
findes på Landsarkivet i København. Efter 
1660 er fæstedesignationeme vedlagt som 
bilag til de reviderede regnskaber fra Kø
benhavns amt, der findes på Rigsarkivet. Det 
er skatte- og afgiftsregnskaber, det er opdelt 
i flere rækker, og fæstedesignationeme 
findes i de såkaldte jordebogs- og kontribu- 
tionsregnskaber. Dette varer ved indtil ryt
tergodsomlægningen omkring 1719. Fra da 
af findes fæstedesignationeme i de revidere
de rytterdistriktsregnskaber fra Københavns 
rytterdistrikt -  stadig i rækken med jorde
bogs- og kontributionsregnskaber. Således 
fortsætter det til langt op i 1790'eme, indtil 
regnskabernes ophør. Fra 1767, da gårdene 
overgik til arvefæste, fortsætter fæstedesig
nationeme for distriktets huse. Desuden 
fortsatte man med at lave oversigter over 
arvefæsteskifter; men de kan jo også findes 
i skøde- og pantevæsenets arkivalier. Jeg 
har ikke undersøgt regnskaberne fra alle år; 
men stikprøver fordelt over perioden viser, 
at fæstedesignationeme næsten altid findes.

Hver gang man som slægtsforsker eller 
lokalhistoriker skal have et fæsteforhold 
fastlagt i det københavnske rytterdistrikt, 
skal man altså på Rigsarkivet og have nogle 
pakker frem med regnskaberne. Det tager tid
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og skal planlægges -  rytterdistriktemes 
regnskaber skal bestilles fra fjernlager -  og 
det slider godt på arkivalierne. Problemet 
kan løses ved, at der -  en gang for alle -  
bliver lavet et fæsteregister for Københavns 
rytterdistrikt fra 1660 til regnskaberne op
hører. Det vil sammen med fæsteregisteret 
fra lensregnskaberne være et fornemt sup
plement til den i forvejen flotte serie af

Registeret skal naturligvis udarbejdes på 
EDB. Det er ikke noget lille arbejde. Hvert 
år findes der 10-20 sider med fæstedesigna- 
tioner med 30 til 60 indførsler. Tastearbejdet 
alene er stort, det kræver enten en bærbar 
computer eller et sæt fotokopier af fæste- 
designationeme. Det sidste vil være en 
fordel, da der i registeret kan henvises til 
kopien som kilde. Derved skånes de origina-

Jeg har forsøgt at opstille et format for et 
fæsteregister i databasen Paradox, og jeg vil 
gerne foreslå det som et udgangspunkt for 
andre fæsteregistre. Alternativt kan det 
udarbejdes i kildeindtastningsprogrammet 
KIP. Registerformatet er relativt komplet 
med hensyn til informationer, så det vil 
kunne bruges som grundlag for en række 
statistiske undersøgelser. Til gengæld er det 
ressourcekrævende -  to års indførsler i 
1730'erne fylder omkring 60 Kbytes. Ved at 
udarbejde registeret sammen med en foto
kopi af designationeme, kan indførsler af 
navne på personer og steder systematiseres. 
Kilden -  fotokopien kan så bruges som 
supplement.

Til format for fæsteregisteret vil jeg fore
slå følgende felter:

Efternavn, ny fæster
Fornavn, ny fæster
Efternavn, gammel fæster
Fornavn, gammel fæster
Tidspunkt
By
Sogn
Herred
Årsag til fæsteskifte
Årlig fæsteafgift -  er relevant for hus
mandsstederne 
Indfæstning
Sted -  det vil sige gård, hus eller lignende 
Matrikel nr. -  efter den gamle matrikel 
Personalia, ny fæster 
Personalia, gammel fæster 
3 Kommentarfelter

[Red: SAKI har fået det forelagt og vil 
udarbejde et format/en struktur hertil]

Erik Johnson 
Søndertoften 129
2630 Taastrup 42 99 72 18
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Nyt fra BBS-verdenen

DlS-medlems konferencen er nu udbredt til 
mange andre BBS’er landet over. Det er en 
speciel konference for DIS-medlemmer. Her 
kan man f.eks. tilmelde sig møder, læse om 
ændringer/aflysninger af møder, diskutere 
specifikke DIS-emner. Det er derimod ikke 
for almindelig slægtforsknings-'snak' eller 
efterlysning af aner. Dette hører stadig 
hjemme i den danske slægtsforskningskon
ferencen, hvor man også kommer i kontakt 
med mange flere.

I den danske slægtsforskningskonference
kan man efterlyse forsvundne aner, bede om 
hjælp til at få slået noget op i et arkiv, der 
ligger langt væk eller lignende.

Den nordiske slægtsforskningskonference
bliver hentet hjem af begge 'vore' BBS'er, og 
for slægtsforskere, der søger aner i Sverige, 
Norge eller Finland, er dette en stor hjælp.

Den internationale slægtskonference gør
verden mindre. Hjælpen er nærmere end man 
tror, hvis man søger aner i andre lande.

DIS-medlemmer vil snart kunne også søge 
i forskerregisteret, DISFORSK, via mo- 
dem/BBS enten efter andre medlemmer eller 
hvem der arbejder med hvad -  eller opdatere 
sit forskerregister med de nyeste data.

Ligeledes vil DIS-medlemmer kunne søge i 
DIS-BLAD efter specielle emner. Kilde

oversigten vil også blive tilgængelig på 
BBS, så snart den er færdig.

Mødekalenderen er også tilgængelig på 
BBS. Her kan man hurtigt få overblik over, 
hvad der foregår. Sogneprogrammet, diverse 
hjælpeprogrammer og f.eks. de nyeste ver
sioner af BK kan også hentes på BBS’eme. 
Der ligger også enkelte indtastede kilder til 
download.

Følgende BBS'er har en eller flere af slægts- 
forskningskonferenceme. Hvis det BBS, I 
plejer at bruge ikke har noget af dette, kan I 
spørge SysOp, om han ikke vil hente det 
hjem.

FROG 45 87 53 16
HIT 47 10 72 76
H.U.S BBS 56 96 49 88
RODNET SYD 74 42 26 89
JAM BBS 31 42 02 91
Greve BBS 33 91 93 63
ABC-klubben 32 96 17 64
Skippers BBS 86 14 35 99

Vi vil gerne opdatere denne liste i hvert blad 
med de rette telefonnumre, men da der hele 
tiden kommer nye BBS'er til, som har 
slægtskonferenceme vil vi bede medlemmer
ne om, at oplyse evt. BBS'er, som de kender, 
der har medlemskonferencen og/eller slægts
konferencen.
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DIS-blad Diskette med hidtil bragte artikler. Sammen med artiklerne
ligger et lille dansk udviklet program til brug ved søgning af en hvilken som helst tekst bragt 
i artiklerne.

Forskerregistret (DIS-Forsk) Ny udgave. Forskerregistret dækker tre forskellige områder. 
1) Navn, adresse, tlf.nr. 2) Evt. disse medlemmers EDB-udstyr. 3) Slægtsnavne og stednavne, 
som medlemmerne efterlyser. Ideen er at skabe en mulighed for medlemmerne til at udveksle 
hjælp og gode råd., hvis der er andre i foreningen, der bruger det samme. Der er med denne 
opbygning også mulighed for at søge slægtsnavne og stednavne frem, og derved finde videre 
frem i slægtsforskningen.

Hvem Forsker Hvad I et samarbejde med redaktionen af Hvem Forsker Hvad kan
vi tilbyde en disketteudgave af HFH 1991 og 1992. Sammen med HFH teksterne ligger også 
her det dansk udviklede program til brug ved søgning og print af en hvilken som helst tekst.

Utility-diskette En diskette med småprogrammer til hjælp ved computeren.
Indeholder f.eks. pakkeprogrammet ARJ, som bl.a. kan bruges til backup. Desuden ligger der 
også på disketten et anti-virus program og en god editor. Se iøvrigt Slægt & Data nr. 1/1993 
s.23 for yderligere beskrivelse.

Sognediskette Sognefortegnelsen og programmet er opbygget som en
indgang til sognets tilhørsforhold til herreder, kommunerne og amterne. Læs i øvrigt artiklen 
på side 24 i Slægt & Data nr. 1/1993. Dette program og fortegnelse følger gratis med på en 
af de øvrige disketter, men bestilles den alene er prisen 50 kr.
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Særnummer 1992 (37,50 Kr.) Oversigt over slægtsforskningsprogrammer 
Tilmelding til læsekredsen Se yderligere på side 31
KiP -  Kildeindtastningsprogram

bestilles hos:

Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kbh 0

Blanketten på modsatte side sendes til:

Kai Hoffmann 
Gyldendalsvej 10 

2800 Lyngby
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SLÆGTEN -  Forum for slægtshistorie
udgives af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF), første gang 
1. januar 1990; bladet udkommer for tiden to gange om året, 1. januar og 1. juli, og henvender 
sig primært til medlemmer af danske slægtshistoriske foreninger, der heri udgiver deres 
foreningsprogrammer mv.

Desuden indeholder bladet en lang række nyttige artikler, hvoraf kan nævnes: Vitus Berings 
mormors afstamning -  Lidt om skiftevæsen -  Markvandring hos tipoldefar -  Udarvsskifter -  
Danske krigsmedaljer -  Arkivloven -  Slægten Wurtz -  Folketællinger. I januamummeret 

findes litteraturlisten fra SSFs weekendkursus i oktober og i julinummeret referatet fra SSFs 
årsmøde i april.

Hvordan kan du få bladet?
Bladet bestilles ved ekspeditionen og koster i årsabonnement: 50 kr. inkl. forsendelse og be
tales for et år ad gangen i januar. -  I løssalg koster det nyeste hæfte 30 kr., mens ældre ikke 
udsolgte hæfter kun koster 10 kr. stykket plus forsendelse.

SLÆGTEN har tillige udgivet et par mindre publikationer for slægtsforskere: 

Slægtsforskning -  din danmarkshistorie -  et lille hæfte på 8 sider, der
introducerer slægtsforskningen for nybegyndere. Pris: 2,50 kr.

Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne! -  litteraturliste til
egnet Hans H. Worsøe på 60 årsdagen 11.11.1992. Hæftet er på 24 sider og oplyser om den 
righoldige litteratur, som slægtsforskere kan benytte.

Sognefoged, lægdsmand og Dannebrogsmand -  temahæfte tilegnet
Ingvar Musaeus på 70 årsdagen 28.3.1993. -  På 20 sider fortælles med udgangspunkt i den 
store sognefoged-forordning 1791 om denne lokale myndighedspersons arbejdsområder. Hertil 
føjer sig oplysninger om hvervet som lægdsmand samt om dekorationen Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn.

Stykprisen -  uden forsendelse -  for disse to hæfter er:
-  i løssalg 15 kr.
-  ved køb af 15-39 stk. 8 kr. pr. stk.
-  ved køb af 40 stk. og derover 6 kr. pr. stk.

Vigtige adresser vedr. SLÆGTEN:
Redaktør: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36. 
Ekspedition -  hvortil rettes henvendelse ang. køb eller abonnement:
Birgit Øskov, Vesterbrogade 6, 3.th.-15, 9400 Nørresundby, tlf. 98 17 63 76. 
Kasserer: Peter Kudsk, Søvej 7 B, 8800 Viborg, tlf. 86 60 08 11, giro: 094 55 87.
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12 håndbøger for over 700 kr. sælges for kun 200 kr. 
Et godt tilbud -  en bogpakke fra SLÆGTEN

Dansk Historisk Fællesråd har gennem Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
Foreninger overladt SLÆGTEN et begrænset antal bogpakker til videresalg på yderst 
favorable vilkår. Disse pakker indeholder en lang række nyttige håndbøger for slægtsforske
re og lokalhistorikere. -  Hvem kan undvære oplysninger om gamle mønt- og pengeforhold, 
mål og vægt samt bondegårdens byggeskik -  for slet ikke at tale om vejledning i at beskæftige 
sig med lokalhistorie? -  De mange arkiver, alle lokalarkiveme og museernes adresser, 
åbningstider og telefonnumre findes i 86. Og i 82 beskrives centraladministrationen i ældre 
tid; hvem har ikke brug for viden herom ved arkivbesøg?

Bogpakken sammensættes delvist af køberen SELV af 12 af flg. 20 værker:

20 Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om 
Danmark 1589-1969. 1971, 192 s., 69,00 kr.

21 Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. 1972, 96 s., 53,50 kr.
23 Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. 1971, 88 s., 48,95 kr.
24 Anders Bæksted: Danske indskrifter. 1968, 154 s., 43,80 kr.
30 Georg Galster: Mønt. 1973, 78 s., 41,35 kr.
32 Kristian Hald: Personnavne i Danmark (II). Middelalderen. 1974, 116 s., 58,95 kr.
33x Samme: Stednavne og kulturhistorie. 1969, 94 s., 41,30 kr.
36 Johan Jørgensen: Skifter og testamenter. 1968, 94 s., 45,90 kr.
37x Ib Kejlbo: Historisk kartografi. 1971, 84 s., 42,90 kr.
38 Helge Klint: Militærhistorie. 1970, 110 s., 37,40 kr.
43x Herluf Nielsen: Kronologi. 1974, 86 s., 46,40 kr.
46 Poul Rasmussen: Mål og vægt. 1975, 95 s., 61,90 kr.
53x Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. 1980, 94 s., 48,80 kr.
62 Statistik for historikere....
66 Knud Prange: Heraldik og historie. 2. udv. udg. 1977, 76 s., 67,95 kr.
82 Frank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk Centraladministration i tiden indtil 1848. 

1982, 197 s., 78,75 kr.
83 Festskrift til Johan Hvidtfeldt. 1978, 519 s., 51 kr.
85 Verner Bruhn, Knud Prange og Eric Mourier: Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog. 

1985, 184 s., 145,00 kr.
86x Historisk vejviser. Ved Annegrete Dybdahl. 1986/1989, 147/44 s., 122,00 kr.
88x Fra Fortid og Nutid. En antologi. Red. af Claus Bjørn. 1984, 205 s., 97,90 kr.

Efter købers interesse mærkes 6 titler med X og mindst et par titler derudover prio
riteres med tal, idet de mindste oplag snart vil være udsolgt. -  Alle pakker indeholder de 
med x allerede mærkede 6 titler: 33, 37, 43, 53, 86 og 88.

Så længe lager haves sælges disse bogpakker med 12 nyttige bøger for kun 200 kr. incl. for
sendelse og moms. — Modtages betalingen før den 15. i måneden, ekspederes ordren inden 
månedens udgang! -  Bestilling og beløb på check (eller giro 094-5587) sendes til SLÆG
TENS kasserer Peter Kudsk, Søvej 7 B, 8800 Viborg, tlf. 86 60 08 11.
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LÆSEKREDSEN

af Elsebeth Paikin

I sidste nummer af S&D blev annonceret, at COMPUTERS IN GENEALOGY Vol. 4, No. 7 
(1992) var blevet udsendt medio februar 1993, og at COMPUTERGENEALOGIE Heft 25, No. 
8 1992 var blevet udsendt primo marts 1993. Dette viste sig desværre ikke at holde stik. Når 
’LÆSEKREDSEN’ skrives er det som regel 1-1 Vi måned før bladet udkommer, hvorfor det 
nogle gange er det forventede, der annonceres. I dette tilfælde har jeg haft en hel del 
forskellige problemer, og det lykkedes derfor ikke at sende de nævnte blade ud. Problemerne 
er forhåbentligt klaret, når dette nummer af S&D udkommer, men jeg vil ikke denne gang 
forsøge at spå om fremtiden. Så snart det kan lade sig gøre vil jeg sende de blade ud, som 
ligger og venter. I får dem altså så snart som det er muligt.

Nye blade eller medlemmer til læsekredsen ?

DIS-Danmark får tilsendt bladene fra vores svenske og norske søsterorganisationer i ud
vekslingsabonnement. Hvis der er interesse for det, kan disse naturligvis også indgå i læsek
redsen. Så er der nogen, der er interesseret i at være 
med i Læsekredsen, så skriv til mig.

Det må understreges, at cirkulationstiden er lang (ca. Vi 
år) hvorfor nye medlemmer af læsekredsen godt kan 
komme ind i ’et hul', så der går lang tid, inden de 
modtager første blad. F.eks. kom en del nye tilmeldinger 
til læsekredsen lige efter at de nævnte blade var blevet sendt i cirkulation. Der vil derfor 
komme til at gå ret lang tid, før disse nye medlemmer af læsekredsen vil modtage et blad. Det 
bliver først når næste udsendelse gå i gang, og for øjeblikket har vi ingen blade ’på lager'. Så 
hav tålmodighed -  det skal nok komme ...

Adresseændring
Læsekredsens medlemmer skal HUSKE også at melde adresseændring direkte til Elsebeth 
Paikin, Kildevænget 37, 2100 København 0. Det er ikke nok at melde det til kassereren.
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Læserbrev

Nyt slægts/orskningsprogram -  GENEALOG

Slægtsforskningsprogrammet "GENEALOG" er udviklet til brug for slægtsforskere. Program
met er en applikation til DSI-SYSTEM. Det vil sige at selve databasen er en DSI-DATABA- 
SE og applikationen er et programmeret tillæg til denne base. DSI-SYSTEM består af en 
avanceret Database (kartotek) og en lige så avanceret tekstbehandlingsdel.

Slægtsforskningsdelen "GENEALOG" er udviklet for at dække slægtsforskerens behov for på 
en struktureret måde at kunne opbevare indsamlede data. Alle databasens fordele benyttes via 
slægtsforskningsprogrammet. Sorteringer, søgninger og listninger sker efter flere forskellige 
indexnøgler. Slægtsforskningsdelen holder styr på familieforholdene.
Anediagrammer og efterslægtsdiagrammer kan udskrives på skærm, laserprintere, inkjetprintere 
og matrixprintere.

Data fra andre databaser i form af kommafiler kan indlæses direkte i dette kartotek.
Det er også muligt at indlæse andre formater end kommafiler, for eksempel GEDCOM filer 
fra Brothers Keeper, PAF og lignende. Sidstnævnte mulighed kræver dog assistance fra 
undertegnede. Data kan udtrækkes til andre data baser. Systemet er kompatibelt med de fleste 
kendte databaser.

Slægtsforskningsprogrammet vil være klart til levering maj -  juni 1993.

GENEALOG tilbydes til en pris af kr. 1500.00 incl.moms.
DSI-SYSTEM tilbydes pensionister kr. 2400.00 incl.moms.
Normal pris. er kr. 12000.00 incl.moms. DSI-Databasen alene kr. 8100.00 incl.moms.
Hvis DSI-SYSTEM vers. 2.00 haves, kan DEMO-program leveres for kr. 50.00 som 
godtgøres ved køb af programmet.

DSI-SYSTEM + GENEALOG

Salg:
Mogens Saxtorph 
Konsulentvirksomhed. 
Tlf. 42 39 23 23.

Udvikling og support: 
Peter Hilbert 
Tlf. 31 75 69 33.
Konvertering af datafiler
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Rekonstruktion af forsvundne kilder

af Svend-Erik Christiansen

I det seneste nummer af det svenske 
blad "DIS-Våst" (nr. 1, 1993) for

tælles om et projekt i Bohus lån, hvor man 
vil forsøge at rekonstruere kirkebøgerne fra 
to sogne (Tossene og Kville), som i begge 
tilfælde er gået tabt ved præstegårdsbrande 
så sent som i 1898 og 1904. Der findes 
ingen dubletter (kontra-ministrerialbøger), så 
sognene er ganske’enkelt helt uden kirkebø
ger fra før de nævnte årstal.

Ved at benytte alle mulige andre kilder og 
efterlyse fundne personer med tilknytning til 
de to sogne, som dukker op andre steder i 
Sverige, er man ved at opbygge en database 
over de "forsvundne” personer.

Danske rekonstruktioner af kirkebøger

Det danske system fra 1814 med dobbelt
føringer af kirkebøger (hoved- og kontra- 
ministerialbog), der opbevares to forskellige 
steder, har heldigvis betydet, at vi ikke har 
de samme problemer i Danmark; alle sogne 
har derfor kirkebøger bevaret tilbage til 
årene omkring 1814 -  vist nok med en 
enkelt undtagelse. De fleste danske sognes

kirkebøger går meget længere tilbage, men 
på et eller andet tidspunkt vil man som 
slægtsforsker nok støde på et sogn, hvor 
kirkebøgerne afgrænses af årstallet 1814, 
eller hvor der er generende lakuner (årrække 
uden indførsler) i de forudgående kirkebøger.

Tanken om at forsøge at få udfyldt de 
manglende huller eller forsøge at rekonstru
ere forsvundne bøger ligger lige for, til egen 
og andres nytte. At rekonstruere en kilde er 
naturligvis et problematisk arbejde, som også 
rummer nogle overordnede betragtninger.

Det kunne være spændende at høre, om der 
blandt læserne er nogen, som har gjort 
erfaringer på området, eller som blot har 
gjort overvejelser omkring dette. Hvor langt 
kan man nå, og hvorledes har man eventuelt 
grebet sagen an ?

Da man ikke har originalen at sammenligne 
rekonstruktionen med, er det naturligvis 
svært at sige noget præcist om, hvor tæt man 
kan komme på virkeligheden,'med mindre 
man som et eksperiment lader rekonstruere 
noget allerede eksisterende af en kirkebog.
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Dansk regnskabsprogram!

Har du brug for at holde lige så godt regnskab med dine penge som med dine aner, så 
prøv det danske regnskabsprogram Rekon version 3.1. Rekon er lavet til brug for private 
og er derfor gjort så enkelt som muligt.

Version 3.41 indeholder bl.a. ihuse-styring, indbygget hjælp og en færdig kontoplan, så 
nye brugere hurtigt kan komme i gang.

Rekon er Shareware. Det vil sige, at du for et minimalt beløb (25 kr) kan få tilsendt den 
nyeste version på en diskette; du kan også hente Rekon på forskellige BBSer. Så kan 
du i fred og ro afprøve programmet på din egen maskine. Hvis du derefter ønsker at 
fortsætte med at bruge Rekon, skal du registrere programmet hos forfatteren. Normalt 
koster det 250 kr, men medlemmer af DIS-Danmark kan registrere for kun 200 kr, hvis 
de henviser til denne annonce.

Citater: "...overskueligt og brugervenligt med betjeningskomfort i topklasse! Absolut 
velegnet til privatregnskabet.... et absolut topprogram!", Niels Bjerre/NB-Data, 
ASP-godkendt shareware-distributør i Sharewarebladet nr. 5/92.
"...er Rekon et letbetjent, funktionelt og gennemarbejdet bud...", Penge & 
Privatøkonomi, nr. 9/92

For yderligere oplysninger eller for at få tilsendt Rekon kontakt:
Jakob Paikin, Kildevænget 37, 2100 København 0, Telefon: 39 27 24 33.

_______________________________________________________________ /

Efterlysning

Korrekturlæser til KIP, kildeindtastningprogrammet eller "støttepædagog" til 
hjælp til PC-arbejde søges.

Jeg bor på Amager. Du må gerne være nybegynder.

Preben Larsen 
Stolemagerstien 4, 3. tv.
2300 København S. Tlf. 31 55 11 50

Advarsel -  DOS version 6.0

Der er muligvis problemer i enkelte tilfælde med double-space i den nye MS-DOS version 
6.0. Så vær forsigtig i brugen af denne facilitet. MEN backup-funktionen med mere er et fund 
for pengene. Fordelene ved brugen af DOS 6.0 er dog størst for de store og kraftige maskiner.
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Det Nye Forskerregister

af Hanne Marie Rud

F ra maj måned er DIS-Forsk udsendt 
i en ny version med versionsnum

meret 2.0. I forhold til tidligere er kilde
oversigten .blevet skilt fra og vil komme i et 
separat program, da den nu er blevet for 
omfangsrig til at kunne indgå i det eksi
sterende forskerregister.

Kildeoversigten og et læseprogram vil for
mentlig kunne fås fra midten af september.

Forskerregistret vil blive opdateret løbende 
(dvs. en gang om ugen), og som noget nyt 
optræder en dato ud for hver person således 
at man kan se, hvornår oplysningerne sidst 
er opdateret.

Der er nogen, der endnu ikke har indsendt 
skema, så de kan være med i forskenregi- 
stret. En af grundene kan være, at man ikke 
ønsker at fortælle, at man har en computer 
på den pågældende adresse. Denne oplysning 
er bestemt ikke nødvendig for at kunne 
optræde.

Ideen med registret er, at vi kan finde sam
men og hjælpe hinanden med programmerne 
eller med slægtsforskningen. Man kan f.eks. 
søge på, hvem der bor i nærheden af een 
selv og således prøve at knytte kontakter. 
Det kunne jo så være, at man kunne følges 
ad til nogle medlemsmøder, og mødes privat.

Knap 300 DIS-medlemmer har indsendt 
oplysninger til DIS-Forsk. En af ideerne ved 
forskerregistret er muligheden for efterlys
ninger på aner/slægtninge, som man er gået 
i stå omkring. Da registret er så nemt at 
opdatere, kan der meget ofte lægges nye 
efterlysninger ind.

Skema til forskerregistret var sidst i Slægt & 
Data 1991 nr. 4, og bliver også sendt til alle 
nye medlemmer. Blanketten kan rekvireres 
hos Hanne Rud, men vi regner også med at 
der vil komme en blanket i næste nummer af 
bladet.

Hvis Registertilsynet som forventet tillader 
det, vil medlemslisten blive udsendt i det 
fremtidige forskerregister. Den vil så også 
kunne anvendes til at etablere nyttige kon
takter på lokalt plan.

DIS-Forsk vil som de øvrige af vores di
skette-tilbud kunne bestilles ved at indsende 
bestillingssedlen på s. 27 (eller en kopi 
deraf, såfremt man ikke ønsker at klippe i 
bladet). Girokort (på 50 kr.) sendes sammen 
med disketten.

Hanne Marie Rud 
Egebjergtoften 122
2750 Ballerup 44 66 17 04
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Flere læsepladser på Landsarkivet i Viborg ?

af Svend-Erik Christiansen

I de senere år er det blevet vanskeligere og 
vanskeligere at få en læseplads på vore 
landsarkiver, og mange besøgende er gået 
forgæves, men nu er der måske håb i Vi
borg, idet man her i foråret 1993 er langt 
fremme med planer om en overtagelse af det 
fredede eksercerhus, der ligger lige ved 
siden af arkivet, og som ejerne, Prinsens 
Livregiment, gerne vil afhænde.

Arkivet, der i dag råder over ca. 37 kilo
meter hyldeplads, har store pladsproblemer, 
og eksercerhuset skulle give mulighed for 
yderligere 7 kilometer.

Set fra brugerside er det mest interessante i 
denne forbindelse, at man samtidig plan
lægger at udvide læsesalen fra 59 til 110 
siddepladser.

Intet er i øjeblikket afgjort, og det hele 
afhænger af, om kulturministeriet er rede til 
at støtte projektet med mindst 10 millioner 
kroner.

Landsarkivet for Nørrejylland,
Lille Set. Hansgade 5,
8800 Viborg, 
tlf. 86 62 17 88

har i den sidste tid affotograferet kirkebø
gerne fra 1814-1892 til mikrofich, som kan 
købes for 13 kr. pr. stk. Typisk rummer et 
mikrofich op til 60 kirkebogssider.

Desuden er de næsten færdige med at af
fotografere de gamle kirkebøger fra 16??— 
1814 og disse mikrofich sælges ligeledes for 
13 kr. pr. stk.

hundstrup tryk 62 26 16 45


