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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 med S-tog. Der går også mange busser dertil og gode parkeringsmuligheder.
Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kr. pro persona, som betales ved indgangen.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til det praktiske arrangement (f.eks. kopiering af materiale)
og fordi der ved nogle møder er begrænset deltagerantal, men ikke mindst for at kunne
ringe/skrive om ændringer eller aflysninger, hvis det skulle blive nødvendigt. HUSK derfor
også at oplyse telefonnummer!). Tilmelding til Københavnsmøderne kan ske skriftligt eller
telefonisk (evt. via BBS) - senest 3 dage før mødet - til:
Villy Danielsen, Vodroffsvej 27, l.tv. 1900 Frederiksberg C. Tlf. 31 21 50 67.
Til Jyllandsmødeme skal tilmelding ske til de personer, der er nævnt ved det enkelte møde.
Tilmelding kan også ske på BBS i DIS's medlemskonference.
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 12. marts kl. 13:00
OCR - eller: Kan computeren læse?
Hvad er OCR-scanning ? Hvordan virker det ? Og hvor står vi i dag med hensyn til hardog software? Er OCR pålideligt nok? Kan OCR-scanning betale sig frem for at taste ind?
Hvor stor er fejlprocenterne? Kan vi inden for nær fremtid forvente mere pålidelige systemer?
Søren Heine Sørensen vil på basis af sine, Dansk Data Arkivs og andres erfaringer med
OCR. Søren Heine Sørensen er uddannet inden for EDB og ansat hos Dansk Data Arkiv,
historie- og tekniksektionen, specielt med henblik på undersøgelse og vurdering af
mulighederne inden for OCR (Optical Character Recognition = optisk tegn genkendelse).
OCR-programmer, er programmer, der kan 'oversætte* et grafisk billede af en tekst til ren
tekst. Det vil blive et spændende møde, hvor vi kan komme på forkant med den tekniske
udvikling, men mødet er nok mest for dem, der allerede har et minimum af kendskab til og
erfaring med EDB - men alle er naturligvis velkomne.
Lørdag den 9. april kJ. 12 - 17 ÆNDRET tidspunkt!!
Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes i festsalen på N. Zahles Seminarieskole, København. Læs mere
herom på side 11 i dette nummer af SLÆGT & DATA.
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Tirsdag den 3. maj kl. 19:30
Brother’s Keeper Seminar
Et møde for dem, der bruger Brother's Keeper. Aftenen vil blive brugt til diskussion af brugen
af BK, udveksling af idéer og gode tips. Der vil også være lejlighed til at stille spørgsmål eller
søge løsning på problemer - det bedste vil være, hvis man i forvejen (helst inden 23. april)
sender evt. spørgsmål til Elsebeth Paikin, idet der så vil være større mulighed for, at de vil
kunne besvares - f.eks. vil der være mulighed for at få svar på spørgsmålene i forvejen fra
John Steed pr. modem. Forslag til forbedringer eller nye muligheder modtages også gerne, de
vil så blive sendt til John Steed.

FYN
23. april
Lørdag den

1994 kl. 11 - 16

Kildeindtastninger

Mødet finder sted på Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, Odense C.
Dagen er helliget indtastning af kilder i forskellig sammenhæng.
Foredrag: Hans Jørgen Marker, Dansk Data Arkiv, vil fortælle generelt om arkivet og dets
arbejde samt mere specifikt om problemer og spørgsmål i forbindelse med kildeindtastninger.
Det sidste er en uddybning af Markers artikel i Slægt & Data 1/93.
Demonstration: Elsebeth Paikin vil demonstrere brugen af kildeindtastningsprogrammet KIP
og på baggrund af de indhøstede erfaringer og SAKI-samarbejdet fortælle om de mange
problemer, tvivlstilfælde og spørgsmål, der kan dukke op ved indtastning af kilder, og hvordan
man bedst kan overvinde problemerne.
Seminar: Diskussion og udveksling af erfaringer og idéer vedrørende indtastning i KIP eller
SAKI-grundmodellen.
Søgning i base: På en computer vil ligge alle de kilder, der er indtastet i KIP, og der vil blive
lejlighed til at søge i indtastningerne og - hvis der er mulighed for at skaffe en printer - at
udskrive, hvis man finder noget af interesse.

JYLLAND
Lørdag den 26. marts 1994 kJ. 10-16

Brugermøde på biblioteket i Fredericia

Hvordan bruger jeg min PC - udveksling af erfaringer. Til dette møde efterlyser vi
medlemmer, som vil fortælle/vise, hvordan de benytter deres PC; kontakt Svend-Erik
Christiansen. Tag anetavler o.l. med til inspiration for andre. Tilmelding til Jens Verner
Nielsen og Svend-Erik Christiansen senest 18. marts. Se adresser & telefonnumre på side 2.
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M eddelelser fra bestyrelsen

Indlæg til Slægt & Data

Aflysning af møder

Alle medlemmer er velkomne til at skrive

Det er med dyb beklagelse, at vi måtte af

indlæg til bladet - korte såvel som lange.

lyse mødet i København den 4. dec. 1993.
Elsebeth Paikin havde beklageligvis ingen
anden mulighed på grund af dødsfald i
familien.

Indholdet af artikler, læserbreve og omtale af
programmer giver kun udtryk for forfatternes
mening. Bestyrelsens holdning kommer til
udtryk i 'Meddelelser fra bestyrelsen' eller i
artikler, hvor ingen forfatter er angivet.

Hvad vi beklager mest af alt er, at det ikke
lykkedes at få meddelt afbud til alle, der

Redaktionen er ikke ansvarlig for uopfordret

havde meldt sig til mødet. Villy Danielsen

indsendt materiale, ligesom vi vurderer ind

brugte megen tid på at ringe rundt og på at

sendte artikler med henblik på publikation.
Annoncer optages efter aftale. Vi modtager

finde frem til telefonnumre, til dem, der
havde meldt sig til mødet uden at opgive

meget gerne også en diskette med tekstens

telefonnummer. Det skal derfor her endnu

indhold foruden artiklen på papir.

engang understreges meget kraftigt:

DIS fik den 26. januar 1994 den indmeldel
se, der bragte medlemstallet op på 1000.
Det var et medlem i Smørum, der fik fore
ningen til at nå det runde tal. Vort med
lemstal steg for øvrigt med 23% i 1993.

HUSK !!

Kontingent

HUSK ALTID AT OPGIVE
TELEFONNUMMER
VED TILMELDING TIL MØDER!
- evt. til en nabo's telefon.

Vi vil naturligvis bestræbe os på ikke at

Har du ikke betalt kontingent for 1994

skulle aflyse møder, men det kan jo ske, at

(betalingsfristen var 1.2.94) er dette det

uheldet er ude - og det er ikke altid et andet

sidste nummer af Slægt & Data du modta
ger, da du er slettet pr. 15.marts 1994.

(tilfredsstillende) arrangement kan blive
stablet på benene i løbet af kort tid.
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En S læ g tsd atabase i Solrød

af Kirsten Larsen & John Møller
Ved Solrød Lokalarkiv har to interesserede

tilbage - eller også gjorde børnene det.

i løbet af de sidste 3 år opbygget en slægts

Skulle der være sammenhæng i slægtslinier

database på godt 26.000 personer. Registre

ne, var det nødvendigt at se stort på græn

ringen sker i "Brother's Keeper".

serne. Efterhånden udvidede projektet sig
også ud over nabo- og nabonabosognene, og
nu medtages alle, der har tilknytning til
Roskilde amt. Godt og vel.

At en person er med i basen, er ikke ensbe
tydende med, at den pågældendes data er
fuldstændige, og at alle familierelationer er
på plads. Der er mange løse ender, enkelt

Hovedsigtet er dog stadig en total dækning

personer og fritsvævende par med et barn

af Solrød kommune, og hvis der sættes en

eller to. Erfaringen har imidlertid lært os, at

øvre grænse ved ca. 1930, nås registrering af

det ikke kan betale sig at søge at "færdig
gøre" personerne, efterhånden som de lægges
ind. Læs nogle flere oplysninger på, så løser

"Solrød-personeme" antagelig i store træk i
løbet af 1994. Vi har ingen ambitioner om
selv at dække hverken amtet eller Sjælland

mange problemer sig selv.

fuldstændigt - selv om det er en fascine
rende tanke!

Skal vi begrænse os ?

Det oprindelige mål var en fuldstændig regi

Kilderne

strering af personer med tilknytning til den

Arbejdet med Solrød-personeme er primært

nuværende Solrød kommune (sognene Hav-

baseret på kirkebøger, folketællinger og

drup, Solrød, Jersie, Skensved og Karlstrup),
men det viste sig hurtigt, at slægterne ikke

skifter. For de øvrige personers vedkom
mende benyttes i høj grad sekundære kilder:
Trykt materiale, håndskrevne stamtavler og

holdt sig inden for kommunens grænser, som
de burde.
Trods generel trofasthed mod hjemsognet var
der mange, der flyttede eller hentede ægte

oplysninger fra privatpersoner. Det giver
naturligvis en svingende kvalitet i materialet,
men kilde til oplysningerne noteres omhyg

fæller udefra, og af gode grunde var der

geligt, og så må basen kvalificeres, efterhån

ingen, der tog hensyn til, at der ville komme
en kommunalreform i 1970.

den som oplysningerne kan verificeres på
korrekt vis.

Valget stod så mellem at glemme alt om de

I forhold til brugerne vil basen jo under alle

udenbys eller at udvide interesseområdet.
Det blev det sidste. Mange fraflyttere vendte

omstændigheder være en sekundær kilde, der
skal kontrolleres.
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Arbejdsdeling

I starten søgte vi at dele kommunens sogne
mellem os, men det holdt ikke. Der var for
stor overlapning. Nu arbejder den ene meget

sourcespild. Man burde jo kunne arbejde
sammen om dette her.
En vision

målrettet på Solrød kommune, mens den an

Der er i årenes løb udarbejdet i tusindvis af

den hiver oplysninger hjem om "oplandet"

anetavler og efterslægstavler samt et utal af

og samler det hele i den fælles base.

generelle, faglige og geografiske biografiske
leksika og oversigter. Datamængden er

Opdelingen var også nødvendig, fordi arbej

enorm, og der er for de fleste slægtsforskere
meget stor sandsynlighed for, at en del af

det foregår i fritiden og på to forskellige
maskiner. Den, der arbejder på den fælles
base, får så med mellemrum en ajourført

deres uløste problemer allerede er løst af an
dre. Vi har masser af detailstudier, men

personer og oplysninger ind. Manuelt, person

mangler overblikket. Hvor langt er dansk
genealogisk forskning egentlig nået med

for person.

projekt "Slægten Danmark"?

version af den andens base og fletter de nye

Arbejdsdelingen illustrerer et konkret, prak

Det er problematisk med en arbejdsdeling

tisk problem: Når der er mere end en, der

baseret på geografiske kriterier for et be

arbejder på et projekt af denne karakter, kan
det nødvendiggøre en masse ekstraarbejde.

grænset område som Roskilde amt, jfr ud
viklingen af Solrød-projektet. Vi er også lidt

Det kan måske lige gå an, når der kun er to

skeptiske overfor en regional opdeling af

personer involveret, men i bare lidt større

Danmark. For det første kan det blive svært

målestok vil det give alvorlige problemer.
Og det er i stor målestok, dette her bliver

at finde fornuftige, naturlige grænser for
disse regioner, og for det andet vil det i

interessant.

sidste ende forstørre problemet med at skabe
det samlede overblik.

Inden for det sidste halve år er vi i Solrød
blevet opmærksomme på, at 2 andre i amtet

"Brother's Keeper" muliggør ganske vist

arbejder på tilsvarende brede projekter. En

sammenlægning af 2 baser, men det er ikke

har indtastet ca 22.000 personer (ca. 3.000

problemfrit at gøre det.

med relation til Roskilde amt). En anden har
ca 12.000 personer (ca. 10.000 med relation

I Solrød ville vi uden tøven sammenlægge

til amtet). Vi har altså alene i vores amt

vores base med en tilsvarende fra Jylland

mindst 3 parallelle projekter, der hver for sig

eller Lolland-Falster - hvis det var ønsk

rummer mange gode oplysninger og for
mentlig supplerer hinanden på det smukke

værdigt. Overlapningen ville være begrænset,
og der er jo dobbeltpersoner i forvejen, fordi

ste. Det er jo helt fint, men efterhånden som

man ikke kan sikre entydig identifikation,

baserne vokser, bliver overlapningerne og
dobbeltarbejdet større og større. Det er res

hver gang man lægger en ny Jens Hansen
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ind.

Side 7

arbejde sammen på en fælles base. Så kunne
det virkelig blive til noget!

Derimod ville vi være betænkelige ved en
base fra det midtsjællandske område, fordi
"Solrød-basen" allerede rummer mange
personer herfra.

Det er det gamle regnestykke fra mellem

Sammenlægning med en af de andre baser

opbygge en database med 26.000 personer

fra Roskilde amt vil vi uden videre afstå fra,

på 3 år, hvor stor en base kan 500 slægts

fordi sammenfaldet vil være omfattende, og

forskere så opbygge på 25 år?

skolen om igen: hvis 2 slægtsforskere kan

man ikke vil kunne håndtere det systematisk.
Her er der nok kun den hårde metode tilba
ge: den mindste base indflettes i den største
- person for person - på grundlag af ud

Alle slægtsforskere kan naturligvis se per
spektivet, men hvordan får vi organiseret og financieret - projektet?

skrifter. Bare tanken om dette arbejde på
landsplan er dræbende.

Spørgsmål og bidrag til basen er naturligvis

Nej, der bør etableres en landsdækkende

meget velkomne! Indtil "den store base" er
en realitet, vil vi fortsætte med at hygge os

base til dette sammenfatningsarbejde. Det er

med Solrød-projektet!

nok ikke muligt på nuværende tidspunkt,
men hvis "Brother's Keeper" fandtes i en
flerbrugerversion og blev forbedret på for

Kirsten Larsen & John Møller

skellige punkter - og hvis telefontaksterne

SOLRØD LOKALARKIV
Solrød Center 4

var meget lavere end i dag - kunne man

2680 Solrød Strand

53 14 11 80

Fra Læsekredsen
Vi har måtte beslutte, at læsekreds-bladene kun cirkulerer indenfor landets grænser, derfor må
vi desværre skuffe vore i udenlandet boende medlemmer. Der er læsekredse for amerikanske,
engelske, tyske, norske og svenske blade.
Hvis du er interesseret i at være med, så skriv til Bent Pilgaard. 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.
Medium Januar blev COMPUTERGENEALOGIE 9/28 fra Tyskland udsendt. Her medfølger
et register for årene 1991/93. I øvrigt forstår jeg ikke, at der ikke er flere i læsekredsen for
det norske blad. I øjeblikket er der en serie om DOS, som mange ville kunne drage nytte af.
Tidligere udsendte numre opbevares hos mig og kan efter aftale lånes.
Adresseændring

Læsekredsens medlemmer skal HUSKE også at melde adresseændring

direkte til Bent Pilgaard, Randersvej 29, 8800 Viborg, Tlf. 86 67 55 12. Det er ikke nok at
melde det til kassereren.
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BK- NYT

af Jens Finderup Nielsen
John Steed har gjort det igen! Der har været
stille omkring BK i flere måneder. Ingen nye
disketter fra John Steed eller nye fillister i
GENSOFT.INT. Men så en dag sidst i Janu
ar dumpede en forsendelse ind med morgen
posten. Det var John Steeds BETA version

Hans princip er, at alle de brugere, der regi
streret hos ham, får een gratis opdatering,
hvorimod påfølgende opdateringer må be
tales med 10 USD.
Alle registrerede brugere skulle derfor få en

af BK5.2 med brev til "Translators".

hilsen fra ham en gang i April-Maj i form
af enten et sæt disketter, eller en meddelelse

BETA betyder, at det er en foreløbig ud
gave, og at programmøren erkender, at der

om, at nu kan den nye version fås mod at
sende 10 USD. I sidste tilfælde kan jeg

er forskellige "bugs" eller fejl, som han
gerne vil have nogle få brugeres hjælp til at
finde. Det er ikke noget John Steed har givet
sig af med tidligere, i hvert fald har det set

ifølge aftale tage mig af opdateringen, fordi
omkostningerne ved at sende mindre beløb
til USA er uforholdsmæssigt høje.

ud som om, han blot sendte en ny version i

Hvad kan så den nye version?

omløb en gang imellem, og så rettede fejl

Sortering af danske bogstaver er nu i orden.

efterhånden som brugere gjorde vrøvl.

Der har været et problem i nogen tid efter at
SORTF blev afløst af VSORT.

Jeg er gået i gang med den danske over
sættelse af de nye skærm- og udskriftstek

Det er blevet lettere at skifte databibliotek,

ster, og har sendt kopier af program og
danske tekster ud til nogle få BETA-testere,

hvis man har flere. En kommando fra ho

erfarne brugere som vil hjælpe til med at
finde fejl i program og oversættelse.

de forskellige databiblioteker vises. Man kan
så blot pege og vælge.

Rapporter om programfejl vil gå tilbage til

Når man i en eller anden forbindelse søger

vedmenuen bringer et vindue op, hvori alle

John Steed som hjælp til hans arbejde med

en allerede indtastet person ved navn, dukker

den endelige og "fejlfrie" udgave af BK 5.2,

der nu et vindue op, der viser alle personer

som han håber at have færdig i Marts. Han
er også i gang med at skrive en ny brugsan

med dette eller lignende navne. For hver
person kan man kalde yderligere oplysning,

visning og få den trykt, således at han til

indtil man har fundet den rigtige, som så kan

foråret kan være klar til at udsende den nye

vælges ved at pege og trykke ENTER. Med

version.

denne nye funktion skulle det blive lettere at
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undgå dobbelte indtastninger, et problem
som har plaget mange især når det samlede
antal personer kommer op over 1000.

skrive denne tekst uden brug af tekstbehand

Der er seks nye udskrifter i en undermenu til

man blot pege og trykke ENTER.

ling og uanset printertype. John Steed har
gjort det endnu lettere ved at tilføje nogle
nye punkter på hjælpeskærmen, så nu skal

et nyt punkt på hovedmenuen. De er:
1. Direkte linie. Alle personer i linien mel

Så er der Æ 0 Å. Her har jeg tilføjet en
printerprøve, der kan afsløre, om der er

lem en proband og en valgt ane, med navne

problemer med disse tegn eller med de

og datoer, og evt. noter.

grafiske og andre tegn som benyttes af BK.

Prøven bør foretages før man går i lag med
2. Tæl efterkommere. Antal af efterkommere brugsanvisning eller BK udskrifter, og den
vil vise om alt er i orden. Hvis ikke vil den
og deres ægtefæller, generationsvis.
antyde, hvad der kan gøres for at afhjælpe
3. Kontrol af datoer. Udskrift af alle de
personer, der falder udenfor faste rammer,
f.eks. mænd, der får børn udenfor rammen
14 til 90 år. For kvinder er rammen 14 til 45
år. Hvis ligestillingsrådet ikke bryder sig om
disse rammer for aktiviteten, kan de (ram
merne) ændres efter behag!

problemet.
Selv om nogle programfiler er blevet større,
og der er kommet nye til kan hele pakken
fortsat være på tre stk. 3Vi" disketter eller
seks af de "gamle" 5V4". Jeg kan derfor
fortsat tilbyde at levere version 5.2 til nye
brugere, eller som opdatering til registrerede

4. Manglende oplysninger. Hvilke personer
mangler oplysninger i valgte felter. F.eks.

brugere som følger:

for hvem mangler fødestedet.
5. Alle efternavne. Alle forekommende
efternavne, og hvor mange (hhv. M og K)

3 stk. 3Vi" 720 Kb disketter

Kr. 60

6 stk. 5Va" 360 Kb disketter

Kr. 80

bærer hvert navn.

Brugsanvisning

6. Steder og begivenheder. Alle stednavne,
og for hvert en liste over alle begivenheder
dersteds, med navne og datoer.

udskrevet (A4 løsblade)
Priserne er incl forsendelse

Kr. 60

Forudbetaling kan ske ved check eller på
min girokonto Nr. 653 1903.

De mange nye funktioner og udskrifter giver
mig anledning til at revidere den danske
brugsanvisning. John Steed vil få tilsendt en
kopi, så den vil indgå i programpakken

Jens Finderup Nielsen

hvadenten man får denne fra ham eller fra
mig. Jeg har tilstræbt at gøre det let at ud

Vallerødgade 10
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G EN ER A LFO R SA M LIN G

DIS-Danmarks ordinære generalforsamling afholdes
lørdag d. 9. april 1994 kJ. 12.00 - 17.00
i Festsalen på N. Zahles Seminarieskole, Nørre Voldgade 5, stuen, København K
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 1993
4. Budget for 1995
Herunder fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår ændring til 100 kroner)
5. Indkomne forslag
6. Valg
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg
Villy Danielsen, København
Arne Julin, Skibby
Elsebeth Paikin, København
Alle tre modtager genvalg.
2 revisorer og 1 revisorsuppleant er på valg
Ole Jensen, Nordborg
Torben Devantier, Mørke
Jette Stoltenberg, Brøndby Strand (suppleant)
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være sekretæren
Jens Verner Nielsen, Bagergyden 1, Høruphav, 6470 Sydals i hænde senest 4 uger før
generalforamlingen.
Fra kl 12.00-13.00 vil der være demonstration af DIS-Forsk, DIS-Blad, HFH-diskette,
spørgecentral, almindelig erfaringsudveksling samt gennemsyn af bøgerne m.m til auktionen
efter generalforsamlingen.

Slægt & Data 1/1994
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DIS- D anm ark

Å ret 1993

Regnskab

Kredit
71.860,00
0,00
6.519,50
1.119,63
4.520,00
2.784,00
204,00
160,00
1.472,00
3.515,00
717,86
0,00
716,22
2.835,00
1.400,00
2.528,00
6.690,00

INDTÆGTER

10
12
20
30
41
51
61
70
71
73
81
91
101
121
131
141
161

KONTINGENTER
KONTINGENT NÆSTE AR
MEDLEMSMØDER
RENTER
FORSKERREGISTER M/MOMS
DIS-BLAD M/MOMS
GL. SLÆGT & DATA M/MOMS
HFH 91 M/MOMS
HFH 93 M/MOMS
HFH 92 M/MOMS
DISKETTER M/MOMS
ANNONCER
DIVERSE
SÆRNUMMER SLÆGTSPR.M/MOMS
SOGNE M/MOMS
UTILITY
SÆRNR.KlLDEOVERS.M/MOMS

107.041,21

* INDTÆGTER IALT

UDGIFTER
210 PORTO
220 ADM.MØDER
230 SLÆGT & DATA U/MOMS
231 SLÆGT & DATA M/MOMS
241 DISKETTER M/MOMS
250 TRYKSAGER U/MOMS
251 TRYKSAGER M/MOMS
255 MODEM/KONFERENCE
257 HVEM FORSKER HVAD
260 LEJE LOKALER/UDSTYR
270 FOREDRAGSHOLDERE
280 DIVERSE U/MOMS
281 DIVERSE M/MOMS
291 BLADPORTO
301 KONTORARTIKLER
310 KILDEOVERSIGT U/MOMS
311 KILDEOVERSIGT M/MOMS
* UDGIFTER IALT

Debet
15.016,15
11.089,98
23.146,46
205,57
7.457,00
2.912,45
1.464,00
1.263,35
1.070,00
4.550,35
2.224,55
6.120,55
699,62
9.357,36
5.829,50
18.600,13
111.007,02

320 BEHOLDNINGER
* UNDERSKUD

Side 12
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DIS-D anm ark

Regns kab

Å re t 1993

ÄKTIVER
400 BEHOLDNING
410 FORENINGENS MODEM'S
420 GIROKONTO 5 01 20 58
430 DEBITORER

Debet
1.573.00
5,00
11.224,44
2.775.00

* AKTIVER IALT

15.577,44

PASSIVER
460 MOMS UDGÅENDE AFGIFT
470 MOMS INDGÅENDE AFGIFT
480 AFREGNING AF MOMS
* SKYLDIG MOMS IALT

Kredit
4.065,47
3.523,85
0,06
541,68

490 FORUDBETALT KONTINGENT
520 EGENKAPITAL PRIMO

5.360,00
12.068,57

* PASSIVER IALT

17.970,25

* BALANCE

2.392,81

København 3. februar 1994
Jens Jerichow
Kasserer
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Læ seapparater

af Johs. Lind
Det, som vi har fælles i vor lille forening, er
først og fremmest brugen af edb-udstyr.

Det gav mig den idé, om ikke et eller andet
venligt medlem af vor forening kunne påtage

Men foruden disse moderne maskiner har en

sig at være kontaktperson for kolleger, der

hel del af os sikkert også et anderledes

har eller ønsker reservedele til læseapparater.

bedaget apparat på bordet til brug for vores
hobby, læseapparatet. Jeg tænker ikke på den
flotte maskine, de har på biblioteket med

Kommunikationen bør nok være telefonisk,
for der er ingen, der har tid til at vente på
næste nummer af bladet, når den situation

udskiftelige linser og hurtigspoling. Det er

opstår.

nok de færreste, der har penge og plads til at
holde sådan en privat. Men på det beskedne
apparat, der tidligere var i brug til micro-

På den måde kunne vi måske holde liv i
vore gamle apparater nogle år endnu. Det er
ikke alverden; men det kunne måske give

fiche (mikrokort) for håndværkere, sparekas
ser o.m.a. Dem er det vist efterhånden kun
os amatørforskere, der har brug for, og det

den tilstrækkelige frist til, at arkiverne kan
omstille sig fra mikrofilm til CD-ROM,

betyder selvfølgelig, at de er ved at forsvin

eller hvad i alverden man ellers kan finde på

de ud af markedet, og at det er svært at

i fremtiden.

skaffe reservedele dertil.
Mit eget apparat har netop slukket lyset for

Johs. Lind

sidste gang. En sørgmodig syngen fra trans

Spurvevænget 41

formatoren har egentlig varslet det længe, så
jeg har haft tid til at forberede mig på tabet,

6710 Esbjerg V.

75 46 03 61

men ikke udnyttet tiden; for hvad skal man
egentlig stille op, når endelig det sker?
Nu har jeg bestilt et nyt (brugt) læseapparat.
Og så står jeg her med det gamle, som jeg
ikke nænner at smide ud. Linserne er lige så

Microfichelæseapparater til salg

gode som altid, og det er lampen vist også.
En eller anden slægtsforskerkollega står

3 stk komplette microfiche-læseapparater er
til salg for højeste bud over 250,- kr.

måske lige netop og mangler det, som jeg

DIS-medlem: Bent Andersen, Liljevænget 3,

ikke længere kan bruge.

5492 Vissenbjerg, Tlf 65 96 73 14.
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DIS- FORSK

Introduktion og vejledning
For at gøre det lettere at finde frem til andre
DlS-medlemmer, som arbejder med de

figurerer vi kun med navn, adresse og evt.
telefonnummer.

samme slægtsnavne, de samme lokaliteter,
de samme programmer, de samme printere,
det samme computerudstyr eller blot bor i

Ønsker man at få oplysninger/efterlysninger
med i forskerregisterdelen, der i øjeblikket

nærheden af en selv, har DIS-Danmark

rummer oplysninger fra ca. 360 medlemmer,

gennem flere år formidlet forskerregisteret

så skal man udfylde det grå skema, som ca.

(en diskette kaldet DIS-Forsk) til interes

1 gang årligt udsendes sammen med Slægt
& Data; skemaet kan desuden også rekvi

serede medlemmer.

reres hos bladets redaktør, Hanne Rud eller
Forskerregisteret rummede indtil sommeren
1993 også en oversigt over EDB-afskrevne

hos ekspeditionen Arne Julin. På skemaet er
der rubrikker, hvor man kan anføre oplys

kilder, men da denne del efterhånden blev
for omfattende, og vi i forbindelse med
indsamlingen af oplysninger til "Kildeover-

ninger om slægtsnavne, geografiske arbejds
områder, computer, printer, programmer o.l.

sigten" (særnummeret i 1993) fik behov for

bidrage til denne del af medlemsdisketten.

Det er naturligvis frivilligt, om man vil

at medtage en stor del personer/arkiver, som
ikke var medlemmer af DIS, besluttede vi at

Hvordan bruger jeg disketten

lave en særlig diskette med dette, som har

Disketten med DIS-Forsk indeholder to filer

fået navnet DIS-Kilde.

(KIG.HER og FORSKPAK.EXE),

hvor

førstnævnte er en kort vejledning og sidst
Fra 15. januar 1994 er forskerregisteret,

nævnte fil er en selvudpakkende udgave af

DIS-Forsk, som nævnt i det sidste nummer
af Slægt & Data, også kommet til at inde

ovennævnte oplysninger samt et tilhørende
læse/søge-program, som er blevet specielt
udviklet til DIS-Danmark. Man skal blot
oprette et nyt bibliotek på sin harddisk, og

holde foreningens medlemsliste; noget som
flere medlemmer har efterlyst, for bl.a. at
kunne komme i direkte kontakt med andre
medlemmer eller for at undersøge, om der er
basis for at starte en lokalgruppe blandt
interessefæller. Medlemslisten er dog ikke

mens man står i det, blot skrive ArFORSKPAK.EXE, hvorefter filen udpakkes og
bliver til 13 filer; det er læseprogrammet og
tilhørende navnefiler, adressefiler o.s.v. med

helt komplet, idet ca. 10 medlemmer har

oplysningerne til medlemslisten og forsker-

ønsket ikke at stå i denne. I medlemslisten

registeret. Herefter er man klar til at gå i

Slægt & Data 1/1994
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gang og kan kalde læseprogrammet ved at
skrive: DISFORSK.

Ved søgninger skelnes ikke på store og små
bogstaver, og søgninger vedrører hele det

Vejledning og Valgmuligheder.

aktuelle felt, dvs., at hvis der søges på for
navnet "Bo", vil også eventuelle "Ingeborg"

Når man har kaldt læseprogrammet med

være et svar. De 5 valgmuligheder (punkter

"DISFORSK" vil man efter stajtbilledet få

ne 1, 2, 3, 7 og 8) giver følgende mulig
heder:

hovedmenuen frem (se figur 1).

F ig u r 1

Det ønskede menupunkt udpeges ved tryk på

1. Navn, adresse, postnr.

piletasterne eller ved at skrive tallet foran
menupunktet. Programmet forlades ved at

Ved valg af dette punkt fremkommer søge
menuen (se figur 2) til læsninger i medlems

trykke på escape-tasten, når man står her i

listen. Man kan kun søge på personnavnet

hovedmenuen; overalt i programmet vil man
ved tryk på escape-tasten forlade den aktu

eller på postnummeret. Søger man et navn
(evt kun fornavn eller efternavn) skriver man

elle menu. Nederst i hvert menubillede er

navnet i de to felter ved "Søg person", såle

der en hjælpelinie, som oplyser om valgmu

des at fomavn(e) skrives i første felt og

ligheder.

efternavn skrives i andet felt.

F ig u r 2
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Alle de personnavne/postnumre, der opfylder

2. Computer oplysninger.

søgekriteriet, vises på skærmen, og man kan
skifte mellem disse ved brug af piletasterne.
Ved tryk på "enter" ved den søgte person

Ikke sjældent løber man ind i et problem ved
f.eks. brug af printer eller slægtsforskningsprogram, hvor andre med lignende udstyr /-

kan man gå over i forskerregisteroplysnin

programmer måske kan hjælpe.

gerne og se, hvilke oplysninger vedkom
mende eventuelt har indberettet til registeret

Ved valg af dette punkt på hovedmenuen

om arbejdsområder (d.v.s. personer/slægts-

fremkommer en søgemenu (se figur 3), som

navne og lokaliteter) og om hvilke program

gør det muligt at søge på oplysninger om

mer og computerudstyr, der bruges eller

diverse udstyr og programmer, (computer,

haves adgang til. Disse valg foretages i en
lille menu til højre på skærmen. Er der

printer, modem, modemprogram, tekstbe
handlingsprogram, databaseprogram, slægts-

indsendt oplysninger til registeret, anføres
datoen for sidste opdatering til højre på

forskningsprogram), og man kan finde frem
til, hvem der også bruger tilsvarende ud-

skærmen; feltet blev først indført sommeren

styr/program.

1993, og alle gamle indberetninger er blevet
tildelt datoen 01.01.1990.

Når det er maskinoplysninger eller printeroplysninger, som man søger, kan der ved

Er der ikke registreret oplysninger om dette,
vil forespørgslen blot resultere i meddelelsen

tryk på <F2>-tasten laves en liste på skær
men, som er alfabetisk sorteret efter maskin-

"Søgning slut! Tryk på en tast" nederst på

navne eller printemavne; afhængigt af,

skærmen.

hvilken af de to muligheder "bjælken" står
ved. Ved tryk på <F3>-tasten kan man på

alle medlemmer udskrevet på henholdsvis

tilsvarende vis vælge at få listerne skrevet ud
på printer. Listerne indeholder kun navnene

Ved tryk på <F2>- eller <F3>-tasten bliver
skærmen eller printeren; afhængigt af "bjæl-

på de registrerede computere og printere.

ken"s placering udskrives resultatet sorteret
på henholdsvis navn (d.v.s. efternavn) eller

søge videre og finde frem til, hvem man

på postnummeret.

eventuelt kan kontakte, idet man blot går til

Kun ved udskrift til skærm er det muligt at

F ig u r 3
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det ønskede sted i listen og aktiverer "enter"-tasten to gange.

d.v.s., hvor mange medlemmer er der i
medlemslisten, hvor mange har givet com

3. Personer/slægtsnavne.

puter-oplysninger, og hvor mange har oplyst
arbejdsområder.

Er man interesseret i at undersøge, om andre
DIS-medlemmer eventuelt arbejder med de
samme personnavne/slægtsnavne eller loka
liteter som en selv, så kan man foretage

8. Export

Dette punkt på menuen tillader eksport og

søgninger på dette via hovedmenuens punkt

import af datafiler, således at det er muligt

3, hvis undermenu (se figur 4) tillader søg

at lægge en opdateret version af medlemsli

ning på slægtsnavn og/eller lokalitet, hvilket
ikke altid er navnet på et sogn.

sten, ligesom det er muligt at udtage navnog adressefiler; de udtages som ascii-filer.

Er der gevinst, vil et nyt skærmbillede an

Disketten med DIS-Forsk og nyeste med

føre de personer med tilhørende lokalitet,

lemsliste kan bestilles hos bestyrelsesmedlem
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby.

som opfylder søgebetingelseme. Ved at
udpege den person-/ lokalitet, man eventuelt

Prisen er 50 kroner incl. moms, forsendelse

søger, og svare "J" til, at det er den rigtige,

og diskette. Husk at angive diskettestørrelse.

kan man få oplyst fødsels- og dødsår (fra-år
og til-år), hvis disse år ellers er oplyst for

Har man tidligere erhvervet DIS-Forsk, kan

personen.

man få den opdateret med de nyeste op
lysninger ved at sende disketten + frankeret

Ved tryk på <F3>-tasten er det også muligt
at få slægtsnavnene og lokaliteterne (sognet

svarkuvert til bestyrelsesmedlem
Hanne Marie Rud, Egebjergtoften 122

eller stedet) skrevet ud på printer.

2750 Ballerup

7. Information

Dette menupunkt åbner en oplysningsside,

DIS-Forsk opdateres løbende, så det er

som giver den aktuelle databases størrelse;

aldrig for sent at indsende oplysninger.

F ig u r 4
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HVEM FORSKER HVAD - Indlæ g skal sendes nu ...

fra Hvem Forsker Hvad's redaktion
Nu er det på tide at sende indlæg til HVEM
FORSKER HVAD (HFH). Absolut sidste

- at huske at skrive sogn, herred og amt
(ikke kun sogn!) - brug evt. sogneprogram

frist er 28. april, idet indlæg, der ikke er

met.

HFHs redaktion i hænde senest den 1. maj
ikke kommer med i dette års udgave. Så
send nu!
HVEM FORSKER HVAD er et tidsskrift,
som udkommer en gang årligt. I 1993 bragte
HFH indlæg fra flere end 350 slægtsforskere,
og blev trykt i et oplag på 2.600. HFH bliver
dog set af mange flere slægtsforskere, og
derved kan der skabes kontakt og mulighed
for hjælp mellem forskere. Man kan også
søge oplysninger om specielle emner (f.eks.
cirkusartister, sagførere, ammer).

- og ikke mindst at alle, der anvender PC,
indsender deres indlæg på en diskette eller
sender det pr. netmail med indlægget "fileattached", eller E-mail til:
Elsebeth Paikint
Kildevænget 37
2100 København 0.
Tlf 39 27 24 33
Fidonetadr.: 2:234199.8 og
E-mail: Paikin@dkb.dk
WordPerfect foretrækkes, eller en ASCII-fil,
men mange andre formater kan anvendes,
f.eks. en teksteditor eller et andet tekst
behandlingsprogram.

Der kommer år for år flere indlæg til HFH,

Vedlæg

naturligvis

også en udskrift for en sikkerheds skyld.

så arbejdsbyrden vokser støt - og den har
aldrig været lille. Da redaktionsarbejdet er

Men alle kan naturligvis sende indlæg -

frivilligt og ulønnet, vil al mulig hjælp fra
annoncørernes side blive meget højt værdsat.

også selv om man ikke har PC. Følg oven
nævnte retningslinjer og skriv tydeligt evt
med blokbogstaver - eller på maskine.

HFHs redaktion anmoder derfor meget

Sådanne indlæg sendes som sædvanligt til -

indtrængende om:

og oplysning kan fås hos:

- at indlæggene meget gerne sendes i god
tid inden 1. maj.
- at indlæg skrives tydeligt og efter de ret
ningslinjer, der er trykt i indledningen af de

HVEM FORSKER HVAD
v/Helle Villesen
Christian Xs Vej 27
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 64 96
Hvis I har haft indlæg i sidste år, og der kun

tidligere årgange, og på det skema - eller i
samme form som skemaet - der følger med

er få ændringer, vil det være en hjælp at

HFH.

de ønskede rettelser.
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sende en fotokopi af sidste års indlæg med
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NYT fra arkiverne

Arkivalier på film og mikrofiche

arbejder på i øjeblikket er godsskifteprote-

Et af vore medlemmer Kurt Hansen, har

koller. Arbejdet skrider godt fremad, og på
nuværende tidspunkt er man nået fra Skagen

taget kontakt til et par af vore landsarkiver
og vil løbende her i spalten orientere os om

til "et godt stykke ned i Thy". Da skifte

de aktiviteter, der sker på arkiverne» Dette

protokoller kan være omfattende, og tit

initiativ er vi meget glade for og beder alle
medlemmer hjælpe til med, at vi i Slægt .&

dækker flere sogne, har man lagt registre (i
det omfang sådanne findes) på det/de første

Data kan bringe så mange aktuelle nyheder

kort af hver protokol, og disse kan købes

og orienterende stof som muligt.

separat, således at man kan bruge disse til at
finde ud af, hvilke film man ønsker at købe.

Indenfor de seneste par år har interessen for
indtastning af arkivalier på EDB bredt sig

Derudover er man igang med at fotografere

meget, og mange privatpersoner - ikke

folketællingen 1880 for hele landet. I første

mindst DIS-medlemmer - sidder hjemme
ved læseapparatet. Det er derfor interessant

omgang på 16 mm film, som så overføres til
mikrofiche.

at være orienteret om, hvad der er tilgænge
ligt på film, og ikke mindst hvad der arbej

Endvidere findes 35 mm film af realregistre

des på, og hvad der er planlagt.

til skøde- og panteprotokoller, ligesom selve
skøde- og panteprotokolleme efterhånden

Nørrejylland

optages. På 35 mm film er også brandtaksa

For det nørrejyske område oplyser arkiv- __

tions- og forsikringsprotokollerne op til

sekretær Ingelise Rahn fra Landsarkivet i
Viborg, at alle kirkebøger op til 1891 kan
købes på mikrofiche. Hertil er der udarbejdet

1872. For disse protokoller (altså ikke over
filmene af samme) findes en trykt oversigt

to kataloger: bind 1 op til 1814, og bind to

fra 1985, udgivet af Landsarkivet i Viborg.
Den hedder "De nørrejyske branddirektorater

fra 1814 og frem. Katalogerne er i ringbind,
og koster 50 kr. pr. stk. Pris for mikrofiche

indtil 1872", og koster 82 kr. Disse film kan
købes for 275 kr. pr. stk. Hver rulle inde

er 15 kr. pr. stk.

holder ca. 5-600 optagelser, ialt ca. 30
meter.

De såkaldte Z-arkiver, som primært består
af kopier af gamle matrikler, jordebøger m.v.

Fynske kirkebøger

findes ligeledes på microfilm-kort. Z-arki-

Da Landsarkivet i Odense ikke selv råder

verne er fragmentariske samlinger, og udgør

over udstyr til fotografering, udføres dette af

således ikke komplette enheder. Det man

Landsarkivet i Viborg. Man er i øjeblikket

Side 20
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igang med at fremstille mikrofiche over

Rigsarkivet

kirkebøger i det nordfynske område, omtrent
svarende til Odense amt. Disse vil være til
salg til foråret. Det vil blive Landsarkivet i

Rigsarkivet i starten af året flyttet læsesalen
til den ny-restaurerede proviantgård. Det
bliver spændende arbejde i de nye lokaler.

Odense, som skal stå for salget. Der vil, som
for det nørrejyske område, blive udarbejdet
et katalog over filmene.

Kirkebøger på mikrofiche

1 1994 vil alle kirkebøger til og med 1891
Landsarkivet i København

være tilgængelige på mikrofiche - i alt ca.

Landsarkivet i København er i gang med en

40.000. På nuværende tidspunkt mangler kun

ombygning, som vil betyde bedre forhold for
brugerne, og alt skulle være klart til brug,

de sidste få tusinde kirkebøger. Prisen for
mikrofiche er 15 kroner.

når dette Slægt & Data udkommer.
Det stadig stigende antal mikrofilm og fiche, der er til rådighed for brugerne, har
betydet, at Landsarkivet løbende har udvidet
antallet af læseapparater. Disse har optaget
et antal almindelige pladser på læsesalen. Da
endnu et antal læseapparater skulle stilles til
rådighed, og man ikke kunne inddrage flere
almindelige pladser på læsesalen, blev det

Adresser på Arkiverne

Landsarkivet for Sjælland

nødvendigt at indrette en almindelig film

Jagtvej 10

læsesal i den nuværende film- og kopilæse

2200 København N

31 39 35 20

sal. Læseapparateme i den almindelige
læsesal vil blive flyttet ind på film-læse
almindelige læsesal.

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

Landsarkivet ønskede imidlertid stadig at

Landsarkivet for Fyn

stille papirkopierne til brugernes rådighed,
og indretter derfor en ny kopi-læsesal i en

Jernbanegade 36

salen; og derved give flere pladser på den

5000 Odense C

66 12 58 85

del af det gamle magasin, hvor brugerne kan
ekspedere sig selv.
Samtidig med dette indrettes et nyt vejled
ningsområde lige ved indgangen til den

Landsarkivet for de sønderjyske landsdele
Haderslevvej 45
6200 Åbenrå

74 62 58 58

almindelige læsesal.
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L o kalarkivern es ofte oversete indhold

Generelt foretager landets mere end 400

arkivalier (hyldemeter, fotosamling o.l.) og

lokalhistoriske arkiver en mere "finmasket"
indsamling af kilder til egnens og beboernes

endelig en kort oversigt over arkivets ind
hold med særlig henblik på, hvad der findes

historie, end de statslige arkiver er i stand

af

til.

kirkebøger og folketællinger.

Lokalarkiveme rummer en masse slægts- og
lokalhistoriske oplysninger, som vi
slægtsforskere sjældent bruger efter fortjene
ste. Dette har naturligvis en sammenhæng

mikrofilm/mikrofiche/xeroxkopier

af

Hæftet indledes med en kort vejledning til
arkivbrugeme og en kort redegørelse for den
nye arkivlovs tilgængelighedsregler. Hæftet
koster 30 kroner.

med, at de ofte drives i fritiden af ulønnede
og derved tit er vanskeligt tilgængelige (be

Endnu en guide er udgivet af LAVA (Loka

grænsede åbningstider, ingen arkivoversigter,

larkiver i Vestsjællands Amt) i stedet for et

meget decentrale o.l.).

almindeligt

temanummer

af

tidsskriftet

"VULKANEN". Guiden hedder i forlængelse
Enkelte lokalarkiver, typisk lidt større arki
ver, har ganske vist fået publiceret oversigter

af den første guide: "Tilbage til Fortiden 2",
og indeholder oplysninger om 20 special

over deres indhold, men generelt er det et
meget forsømt område.

samlinger, historiske foreninger, organisatio

Guide til lokalarkiveme

pris for f.eks. medlemsskab etc - og desuden

i Vestsjællands amt.

det meget interessante: Hvad man kan finde

Med titlen "Tilbage til Fortiden" og under

i samlingerne; Hvad organisationerne arbej

titlen "Guide til 22 lokalarkiver i Vestsjæl
land" er udgivet et 44 siders hæfte, som

der med.
"Tilbage til Fortiden 2" koster 20 kroner.

ner m.m. Oplysningerne omfatter navn og
adresse, navnet på lederen, publikationer,

beskriver disse arkiver og deres indhold.
Arkiverne har også kopier af andre arkiva
På en let overskuelig måde og efter en fast
skabelon behandles hvert af de 22 arkiver i
Vestsjællands amt m.h.t. arkivets data (ad

lier, som i original hører hjemme i de stats
lige arkiver (lægdsrulle-, brandforsikrings-,
skifte- og fæstearkivalier m.m.).

resse, telefon, åbningstider, arkivleder og
arkivets geografiske dækning), arkivets
faciliteter (læsesal, læseapparater, kopimu

For slægtsforskere med aner i det vestsjæl

ligheder o.l.) arkivets størrelse og særlige

kommen oversigt og hjælp, og nogle vil
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sikkert opdage, at de faktisk har foretaget
unødvendige rejser til Rigs- og Landsarkivet

Kopier på lokalarkiverne

Langt hen af vejen kan landets lokalhistori

i København.

ske arkiver i dag tilbyde de samme hoved
kilder (i kopi eller på mikrofilm/-fiche) til

Hæfterne er skrevet af Charlotte S.H. Jensen,

slægts- og personalhistorie som de statslige

der er lokalhistorisk konsulent i amtet og

arkiver, og når det drejer sig om de sidste

udgives af "Lokalarkiver i Vestsjællands
Amt". De kan erhverves ved henvendelse til
Slagelse Lokalarkiv, Stenstuegade 3, 4200

100-150 år, så vil flere lokalarkiver have
nyttigt originalmateriale, som slet ikke findes
andre steder; f.eks. er indsamling af fotogra

Slagelse, Tlf. 53 52 12 45 lokal 4681.

fier i høj grad overladt til lokalarkiveme.

Man kan også abonnere på "VULKANEN",

I denne forbindelse bør det også nævnes, at

som udkommer 2 gange årligt + et sær
nummer (som i 1994 vil behandle emnet:

de originale folketællinger opbevares på
Rigsarkivet, og at landsarkiverne (endnu?)

Udvandring). "VULKANEN"s artikler om
handler naturligvis det vestsjællandske om

kun har kopier (papir eller film) af'disse op
til og med 1860-tællingen.

råde. Abonnement koster 50 kroner årligt.

Flere lokalarkiver har imidlertid anskaffet

Et prisværdigt arbejde, som forhåbentlig vil

således bedre forsynet end det lokale Lands
arkiv.

kopier af nogle af de nyere tællinger og
blive fulgt op i andre amter.

Testning af PC-programmer
I sidste nummer af S&D efterlyste vi medlemmer, der kunne tænke sig at være med i et
Programudvalg, der skulle teste nye programmer - hovedsagelig slægtsforskningsprogrammer.
Bestyrelsen er taknemmelig for, at en del medlemmer henvendte sig, og Programudvalget for
PC-programmer er nu ved at etablere sig. Der er allerede nogle nye slægtsforskningspro
grammer at gå i gang med. Mere herom i næste nummer.
Testning af Macintosh-programmer

Imidlertid er der også brug for medlemmer, der kunne tænke sig at være med i et Maclntoshprogramudvalg. Er der blandt DIS-medlemmer nogle, der har Maclntosh-computere, som
kunne tænke sig at teste programmer, så ring eller skriv til
Svend-Erik Christiansen
Hvedbjergvej 24
8220 Brabrand
86 25 22 52
eller et andet bestyrelsesmedlem eller læg besked i DIS-MEDL-konferencen på BBS'eme.
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B estyrelsens beretning

*

Så er der gået endnu et år. Det er tiden at

SLÆGT & DATA

kigge lidt tilbage og gøre status over, hvad
der er foregået i DIS-Danmark i 1993.

Vores medlemsblad er traditionen tro ud
kommet med fire numre i det forløbne år.
Disse er så til gengæld blevet mere fyldige,

Medlemsmæssigt har vi haft en betydelig

idet sideantallet i de enkelte numre er blevet

fremgang, idet vi gik ind i året 1993 med

øget til 32-40. Vi har i årets løb diskuteret,

737 medlemmer og sluttede det med 903

hvordan vi kan gøre bladet endnu bedre, og

medlemmer. Dette skal endda ses i sammen

har bl.a. overvejet at ændre dets lay-out; i

hæng med, at vi fra 1993 har indført en ny

det kommende år vil dette nok resultere i

praksis ved nye medlemmers indmeldelse i
årets sidste par måneder, som medfører at

nogle forandringer.

medlemskabet egentlig først tælles med fra

Medlemsmøder

det efterfølgende år; dette forklares nærmere

Foreningen har i 1993 afholdt 16 møder,

lidt senere.

hvoraf de 4 var vest for Storebælt. Der har
været mange forskellige emner på program

På grund af nogle store engangsudgifter samt

met, og nogle af møderne har været afholdt

et relativt dyrt særnummer har årets udgifter

på museer og arkiver. Det gælder f.eks.

været lidt større end indtægterne, og vi har
således reduceret egenkapital til ca. 10.000

besøget på Slægtsgårdsarkivet på herregår

kroner; regnskabet ses andetsteds i bladet.

og på Frilandsmuseet.

den GI. Estrup, på Det kongelige Bibliotek

Årets regnskab er i øvrigt ført af to forskel
lige personer, idet vores kasserer gennem

Kildeindtastningsprojektet

mere end 3 år blev nødt til at trække sig

1) SAKI

p.g.a. manglende tid; kassererskiftet skete pr.
1. oktober. Vi vil her benytte lejligheden til

Samarbejdsgruppen til kildeindtastninger,
som blev etableret på initiativ af DIS-Dan

at takke den afgående kasserer, Per Burchardi, for hans arbejde for foreningen.

mark, havde sit foreløbige sidste møde i
foråret 1993, og gruppen barslede med
"Vejledningen til Kildeindtastninger".

Vi har i løbet af året ladet os momsregi
strere, da vi efterhånden havde så mange
aktiviteter, at vi ikke kunne holde omsæt
ningen under de magiske 10.000 kroner. Det

Den meget omfattende vejledning (mere end
100 sider) blev sidst på året publiceret som

betød bl.a., at vi skulle til at beregne moms

et nummer i rækken af "DDA Nyt", som
udsendes af Dansk Data Arkiv. Vi har mod

på alle medlemstilbud.

taget en række eksemplarer af dette "DDA
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Nyt", som er blevet videregivet som vejled
ning for DIS-medlemmer, der arbejder med

For at holde os indenfor særnummerets
fysiske rammer blev vi desværre nødsaget til

kildeafskrifter efter SAKI-modellerne.

at lave Kildeoversigten med en lille og tæt
skrift, og vi håber ikke, at dette har været til

2) Kildeindtastninger til DDA

alt for stor gene.

De første 100 arkiveringer af indtastninger,
der bygger på SAKI-grundmodellen og det

Kildeoversigten er naturligvis EDB-baseret,

udviklede kildeindtastningsprogram (KIP), er

og den trykte udgave var blot en pænt opsat

nu blevet afleveret til Dansk Data Arkiv

udskrift af den øjeblikkelige database. Dis

(DDA) og er dermed stillet til rådighed for

ketteudgaven bliver løbende opdateret, og

andre; flere indtastninger er på vej. DDA har

den er siden papirudgaven vokset fra 2900
kildeafskrifter til nu ca. 3400. EDB-udgaven

ydet en stor hjælp ved bl.a. at påtage sig
udgivelsen af Vejledningen og støttet ud
arbejdelsen af KIP. Der skal her lyde en stor

kan erhverves på diskette med et tilhørende
læseprogram; vi kalder denne for DIS-Kilde.

tak til DDA.
Forskerdisketten

Mere end 150 bestillinger har der været på

Indholdet af Forskerdisketten (DIS-Forsk) er

KIP, og det har ikke blot været fra enkelt

blevet ændret lidt i de sidste par år. Tidlige

personer, men også fra lokalhistoriske arki

re rummede denne også oplysninger om af

ver og slægtshistoriske foreninger.

skrevne slægtshistoriske kilder d.v.s. Kildeoversigten, men i løbet af 1992 blev Kilde-

3) Kildeoversigten

Årets særnummer

oversigten så omfattende og pladskrævende,

Som særnummer udsendte vi i 1993 Kildeoversigten, d.v.s. en oversigt over eksiste

at vi blev nødsaget til at udskille den som en
selvstændig sag og dermed reduceredes

rende kildeafskrifter, og dette var forenin

indholdet af Forskerdisketten en del.

gens hidtil største projekt - både i omfang
og forarbejde. Indsamlingen af oplysninger
til denne var egentlig påbegyndt allerede
omkring 1990, men det tog først rigtig fart,

Dette faldt til gengæld sammen med, at vi
gennem flere år har haft et ønske om at
kunne formidle medlemslisten til medlem

da vi i samarbejde med SLA (Sammenslut
ningen af LokalArkiver) lod efterlysningen
gå ud til lokalarkiverne; dette gav betydeligt

merne, uden at vi kom på kant med regi

mere til Kildeoversigten, end vi havde'fore-

diskette, når blot vi varskoer om planerne i

stillet os.

Slægt & Data og orienterer nye medlemmer

Den store mængde nye oplysninger fik os til

herom. At lovgivningen på dette område
måske er lidt for restriktiv og ikke helt er i

at udskyde færdiggørelsen, så den ikke som

trit med virkeligheden er en anden sag.

sterlovgivningen, og dette har vi nu fået
grønt lys fra Registertilsynet til at gøre på

planlagt blev udsendt sammen med juni

Medlemslisten er nu lagt ind som en del af

nummeret af Slægt og Data, men først ud
sendtes med september-nummeret.

forskerregisteret, og fra januar 1994 er det
således muligt for interesserede medlemmer
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at erhverve en medlemsliste på diskette.
Denne udgave vil let og ofte kunne opda
teres og vil generelt være mere aktuel end en
trykt udgave ville kunne have blevet.

For det første får nye medlemmer fremover
en grundig skriftlig introduktion ("velkomst
pakke"), som fortæller om alle foreningens
aktiviteter. For det andet har vi indført en
mere rimelig kontingent-indslusning, således

BBS og Modem

at ny-indmeldte i årets 3 sidste måneder

Det er endnu kun er et mindretal af DISDanmarks medlemmer, som har og bruger

ikke skal betale kontingent i det indeværende
år; de bliver med det samme optaget på

modem. Vi har på flere BBS'er DlS-konferencer, som er oprettet for DISmedlemmer.

postvæsnets liste til udsendelse af Slægt &
Data.

Da bestyrelsen geografisk bor meget spredt,
og vi kun holder 4-5 bestyrelsesmøder

Et halv hundrede nye medlemmer har i de

årligt, foregår der nødvendigvis megen

sidste måneder af 1993 valgt den nye ind

udveksling af materiale og informationer i

slusning, og er dermed ikke medregnet i det

tiden

ovennævnte medlemstal, som omfatter an

mellem

møderne.

Dokumenterede

udgifter til porto udreder foreningen, men
vores udgifter til telefon er lidt vanskeligere
at håndtere, og normalt afholder vi selv disse
udgifter. For at reducere disse udgifter og

tallet betalende medlemmer i 1993.
Læsekredsen

for at lette kommunikationen i bestyrelsen

Vi udveksler foreningsblade med flere af
vore kolleger i udlandet (Norge, Sverige,

har vi i det forløbne år anskaffet 5 stk mo

Finland, Tyskland, Holland, England og

dem, som er udlånt til de bestyrelsesmed
lemmer, som ikke selv har et.

USA). Bladene fra Sverige/Norge, Tyskland
og USA cirkulerer i læsekredse blandt inter
esserede DIS-medlemmer.

Årbogen "Hvem Forsker Hvad"

Gennem mange år er bogen "Hvem Forsker
Hvad" (HFH) blevet udgivet i fællesskab
mellem "Samfundet for dansk Genealogi og

Afsluttende

Personalhistorie" og SSF (Sammenslutningen

DIS-Danmark mange "jern i ilden", og vi
forsøger at sprede arbejdet ud på så mange

af slægtshistoriske foreninger). Disse to
landsdækkende foreninger har fundet det
naturligt, at DIS-Danmark, der også er

Som det måske fremgår af ovenstående har

personer som praktisk muligt. F.eks. har vi
ved efterlysning i forrige nummer af Slægt

landsdækkende, indtræder som medudgiver.

& Data fået henvendelser fra medlemmer,

De seneste 3 år har DIS-Danmark været

der vil være os behjælpelige med afprøvning

udgiver af disketteudgaven af HFH.

af nye programmer, som dukker op.

Nye medlemmers modtagelse

Vi modtager som altid ideer og forslag til

Vi har i årets løb arbejdet med at forbedre

nye aktiviteter og eventuelle forbedringer af

nye medlemmers modtagelse i foreningen.
Der er specielt to ting, som vi har ændret.

de eksisterende, så DIS-Danmark kan blive
en endnu bedre forening at være medlem af.
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C um berland Fam ily Tree vers. 4.1

af Erik Helmer Nielsen
I forrige nr. af Slægt & Data var der en
anmeldelse af en Shareware version af Cum-

og selvfølgelig også ved at taste personens
løbenummer.

berland Tree 3.2, som sidste år blev udbudt
via Politikens Computerklub. Vers 3.2 er en

Det er nu muligt at indtaste 'løse' personer

to år gammel version fra 01.01.1992. Den
Shareware version der gælder i dag er vers.

uden familierelationer. Alle personer kan

3.4 fra 1.05.1993.

have op til 15 parforhold, hvert med 20
børn, og børn kan have to sæt forældre
(adoptioner).

Derudover findes programmet i en profes
sional version, som hedder Cumberland

Personoplysningerne er ændret således, at

Family Tree vers. 4.1a. Den sidste udgave er

hver person ud over feltet for beskæftigelse

fra 12.10.1993, og det er den som omtales i

kan have 8 begivenheder (eng. Tags). De

det følgende.

kan vælges helt frit, man kan endda lave
sine egne private, men begivenheder kan

Der er mange ydre lighedspunkter med

selvfølgelig kun overføres med Gedcom,

version 3, men alligevel er der grundlæg
gende tale om et helt nyt program med
mange store ændringer og nyheder. For

hvis de kan forstås af andre programmer.
Hver begivenhed har et navn, en dato og en
beskrivelse (typisk stedbetegnelse). Herud

skellen er så stor, at data kun kan overføres

over er der for hver begivenhed een linie til

fra det ene program til det andet via Ged-

kildehenvisninger eller andre bemærkninger

com, som er indbygget som standard. Pro
grammet er stadig meget brugervenligt, og

og et felt for oplysningens pålidelighed.

det har nu også stærkt forbedrede hjælpe

med et kildedokument, som kan være på

tekster, som kan kaldes frem på skærmen.

Kildehenvisningerne kan yderligere udvides

Hver slægtsfil har nu sit eget navn, man kan

indtil 300 linier. Endelig kan personerne i en
slægtsfil tildeles 8 datamærker til ekstra
oplysninger (eng. Flags). De er nyttige til

oprette indtil 250 forskellige og let skifte fra

mange småoplysninger, som kan besvares

den ene slægt til den anden.

med enten ja eller nej. Hver person har

De fíne muligheder for ændring eller op

selvfølgelig også et notefelt, som kan være
på indtil 300 linier.

søgning af hovedperson er bibeholdt. Man

Herudover har brugeren sit eget notedoku-

kan skifte person direkte fra hovedskærmen,
fra en sorteret navneliste, fra en anetræstavle

ment, der f.eks. kan bruges som huskeseddel
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Der må gerne være flere personer med
samme navn, men man bliver advaret, når
det samme navn indtastes anden gang. Hvis
man alligevel finder, at den samme person

i codepage 850 (eller 865). Antallet af rap
porter og udskrifter er stærkt udvidet. Det er
også muligt at lave individuel tilpasning af
nogle af rapporterne. Som en ekstra feature

optræder to gange, evt. under forskellige

kan programmet lave en slags 'slægtsbog', og

navne, kan de to personer ^lås sammen til

automatisk opbygge et register med sidehen
visninger til personerne.

een (eng. merges). Slægtsforhold, der mang
ler eller måske er indtastet forkert, kan let
tilføjes/ændres i et nyt skærmbillede, der

Der er nu tale om et stort program, som
stiller krav til maskinen. Det kræver mindst

hedder 'linkage editor'.

560k frit RAM, helst mere. I praksis er det
Der er masser af muligheder for søgninger,

nødvendigt at PC'en har hurtig 386/486

også på dele af navne eller på soundex

processor og udvidet hukommelse. Program

koder. Svarene kommer kun frem på skær

met arbejder meget intensivt på harddisken,

men, de kan ikke umiddelbart printes ud.

og det må kraftigt anbefales at installere en
effektiv read/write cache til denne.

Der er indbygget en gregoriansk kalender
med dato- og tidsberegninger. Datoer opbe

Programmet kan kun købes, men det koster

vares internt i et standardformat, der svarer

det samme som registreringen af shareware-

til f.eks. 30 Dec 1874, men datoer kan ellers

programmet kostede tidligere, nemlig 40$

i øvrigt indtastes frit. Der er mulighed for

plus 4$ i forsendelse. Det leveres på ca. 10
dage direkte fra USA. Bestillingsformularer

automatisk konvertering fra 6 andre formater
til standardformatet.

følger med firmaets sharewareprodukter,
f.eks. Cumberland Tree vers. 3.4.

Valg af printer sker ud fra en liste over de
mest almindelig anvendte. Listen rummer
Laserjetprintere, men ikke Postscriptprintere.
Erik Helmer Nielsen
Der er ingen problemer med danske eller

Hedager 51

andre europæiske bogstaver, hvis de er med

2670 Greve

42 90 21 57

Haderslev Slægtsforskertræf
Husk Slægtsforskertræf den 16. april 1994 i Haderslev. Det er muligt at få kataloget til
slægtsforskertræffet på diskette tillige med den trykte udgave ved henvendelse til Orla
Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, Tlf 74 52 15 14.
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B rothers Keeper - N oterne !

af Kim M. Winsløw
Efterhånden som noterne vokser, kommer
der et behov for at strukturere indholdet.

Valg af navn til typer er kun begrænset af, at
de ikke må have de samme sidste 3 tegn

Foranlediget heraf gennemgås her nogle

som i BK’s datafiler hvis frasortering senere

ideer hertil suppleret med oplysninger om,

ønskes.

hvordan man kan sortere enkelte notefiler fra
før udprintning.
Eksempel på træstruktur.
C:\— FORSK
|-- BK51F--- MANUAL
|-- BK60
|
-- WINSLOW
|
-- GRAFIK
1
--UT IL (hjælpeprogrammer)

For at undgå det uhensigtsmæssige i at have
BKversionsnummeret i filsti til notefiler ved
senere udskiftning af BK, er der i eksemplet

Ud over de 7 notefiler, man kan have plads
til, kan man have flere notefiler tilknyttet til
en person. Det kan gøres ved efter 2nde tryk
på F5 at rette i notefil-navn *.NT1, så der
kommer til at stå *.NT8. For at huske at
NT8 er oprettet skrives efter filsti (-8-),
yderligere forklarende tekst accepteres også
med undtagelse af visse tegn bl.a. punktum.
Det er ikke muligt fra BK at printe denne fil
ud automatisk, men den kan printes ud via
DOS.

valgt at have BK liggende parallelt med
notefiler, og her kan ligge flere versioner

For nemt at kunne genkende sine notefilers

parallelt i testperiode.

tilhørsforhold, indsættes i første linie af
notefil:

De eksterne notefiler lægges i samme direc
tory DIR med BK's person-datafiler med
navnet opbygget som følgende eksempel:
C:\FORSK\WINSLOW\12345ABC.TYP
12345 = BK's person edbnr
ABC . = Initialer
*.TYP = Type notefil

Som eksempler på *.TYP foreslås følgende
notefiltyper:
*NT1 = Fortløbende noter (NT2, NT3 osv.)
*.MIN = Mindesmærke, afskrevet epitaphie
*.KIL = Kildeoplysninger

#12345ABC.TYP

PERSONNAVN evt.

med tegnet >|< (ALT+125) i ønsket notefil
bredde.
Da nu BK ikke kan sortere enkelte noter fra
ved udprintning, kan dette gøres uden for
BK. Dette gøres med "BAT"-filer oprettet
med en editor f.eks. med navnet:
C:\FORSK\UTIL\REN-NT3.BAT

@ECHO OFF
RENAME C:\F0RSK\WINS10W\*.NT3 *.N-3

*.ARB - Arbejdspapir
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En BAT-fil oprettes for hver type fil, som
ønskes frasorteret periodisk. Der må ikke
redigeres i BK, når der er frasorteret notefiler, da disse så ikke kan findes.

BK’s startfil bør have et kald i slutningen af
filen til RESETNOT.BAT for at få reset'tet
alle notefiler igen, når BK forlades, dette
gøres ved i sidste linie at skrive:

For nu at kunne vende tilbage til det norma

CALL C:\FORSK\UTIL\RESETNOT.BAT.

le, skal der oprettes en BAT-fil, som reset'ter alle typer filer eksempelvis navnet:

Når filer er frasorteret til udprintning, kom
mer der en fejlmelding, som forsinker en

C:\FORSK\UTIL\RESETNOT.BAT

smule men ellers ikke har nogen betydning.

@ECHO OFF
RENAME C:\FORSK\WINSLOW\*.NT3 *.N-3

Kim M. Winsløw
med en rename-linie for hver type fil, som

Lidsøvej 43

kan frasorteres.

2730 Herlev

Amerikansk BK-brugerblad
I USA er der startet et BK-blad, B.K. Ti

42 84 85 71

GEDCOM
Et vigtigt ord for slægtsforskere!

mes, hvor BK-brugere kan få råd og vejled
ning, give sit besyv med i en diskussion, og

GEDCOM er meget kort fortalt en inter

hvor B.K. Times’ redaktion løbende holder

national standard for udveksling/overflytning

læserne underrettet om nye versioner, rettel

af data mellem forskellige slægtsforsknings-

ser, filer, eller om Utilities til BK.

programmer. De fleste slægtsforskningsprogrammer i dag har GEDCOM (enten

B.K. Times udkommer 5 gange årligt og
koster i abonnement i USA - prisen til

inkluderet i prisen eller man skal betale
ekstra for det).

Danmark kendes ikke præcist - USS 10,50.
Når man lige har fået et smart nyt program,
Abonnement kan bestilles hos:

tror man ikke, at man får brug for GED
COM. Men efter nogen tid, når der kommer

B.K. Times
501 E 63rd N Sioux # 12
Wichita
USA-KS 67219-1213

nye og bedre programmer på markedet - ja,
så vil man bittert fortryde, hvis man ikke
har husket slægtsforskerens alfa og omega:
GEDCOM. Så er alternativet: Bliv ved med
at bruge det gamle program! eller: Indtast
alle data igen (5000-7000 personer)!
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R egister til Slægt & Data 1993

Gruppe

Artiklens navn

BBS
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Kildeindtastning
Møder
Møder
Møder
Møder
Møder
Møder
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Programmer
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div
Div

Nyt fra BBS-verdenen
1993
Kildeoversigten
1993
Kildeindtastningsprojektet
1993
Kildeindtastningsprojektet
1993
KIP programmer - forsinket
1993
Spørgsmål og svar om KIP-programserien
1993
Kildeindtastningsprojektet - lidt statistik
1993
Tillæg til Kildeoversigten
1993
Indkaldelse til generalforsamling
1993
Formandsberetning
1993
Referat af generalforsamling
1993
Indbydelse til Slægtsforskertræf
1993
Danske officerer
1993
"Bog"- Auktion
1993
Sogneprogrammet
1993
BK-Nyt
1993
BK-Nyt
1993
BK-Nyt
1993
Læserbrev om Famdex
1993
Udskrifter fra BK til Wordperfect
1993
Brugervejledninger til Brothers Keeper
1993
Holger - et slægtsforskningsprogram
1993
Finish Line
1993
Cumberland Tree
1993
Slægtsforskningsprogrammer
1993
Scanning af billeder
1993
Scanning af billeder
1993
Papirløse aner - i lange baner
1993
Indlæsning af historiske kilder
1993
Fæsteprotokoller
1993
Læsekredsen
1993
Rekonstruktion af forsvundne kilder
1993
Det nye Forskerregister
1993
Altings moder - slægtsforskning i gamle dage (1) 1993
Altings moder - slægtsforskning i gamle dage (2) 1993
Shareware - hvad er det ?
1993
Shareware programmer
1993
Sognebeskrivelser
1993
Hent skifteregistrenes skjulte personer frem
1993
DOS (1)
1993
Alternativt filmlæseapparat
1993
DOS (2)
1993
IGI på CD-ROM
1993
Bog-Nyheder
1993
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År

Bl

S.

2
1
1
2
3
4
4
4
1
1
2
2
4
4
1
1
2
3
1
1
3
3
3
4
4
2
1
2
1
2
2
2
2
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4

26
10
34
17
12
13
35
36
11
12
13
16
29
40
24
27
21
8
31
32
11
23
32
17
23
5
4
10
17
24
31
33
35
5
6
13
17
21
27
29
16
20
22
37

Side 31

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.
DIS-Forsk (Forskerregistret). 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, 1992 og 1993. Sammen med HFH teksterne ligger også her
det dansk udviklede program til brug ved søgning og print af en hvilken som helst tekst.
DIS-Util (Utility-diskette). En diskette med hjælpeprogrammer til 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 nederst på denne side.
DIS-Kilde. Kildeoversigten (Særnummer 1993) på diskette med læse/søgeprogram.
Kræver minimum 5 Mb på harddisken. Data i sig selv fylder 3Vi Mb.
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.

DIS-Danmark's Utility-diskette
Her følger en beskrivelse af, hvad denne diskette for tiden indeholder.
ARJ230:
FP-209:

Pakkeprogram. Selvudpakkende fil. Kan bruges som backup.
Antivirus-program. Antivirusprogrammer bør opdateres jævnligt med nyere, da
der hele tiden kommer nye vira til som kun nyere programmer kan finde.
GENDAN: Gendanne filer som ved et uheld er blevet slettet.
QEDIT215: God shareware-editor.
LHA213:
Pakkeprogram.
MOVE:
Flytter en fil eller flere filer til et andetdirectory.
RENDIR:
Omdøber navnet på directory'et.
CHRS:
Tekstfil med Ascii-tegnsættet.
FIN120:
Finish Line. Resident program til hurtigere og lettere indtastninger.
PKZ204G:
Pakkeprogram. PKZIP.
POSTBY:
Tekstfil med postnumre og postdistrikter. Enkelte er ændret siden.
PRN2FILE: Print til fil istedet for til printer. Resident program.
SIDEWAYS: Udskriv på langs af papiret i stedet for på højkant.
SOGNEPROGRAMMET:
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DlS-Særnumre

DIS-Disketter

B e s tillin g s s e d d e l til try k t m a te ria le

B e s tillin g s s e d d e l til d iv e rs e d is k e tte r
Medlemsnummer

Medlemsnummer

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr. + By

Postnr. + By

Tlf.

Tlf.
Priserne er ind. moms

DIS-Blad

50 kr

DIS-Forskerregister

50 kr

HFH - 1991

50 kr

HFH - 1992

50 kr

HFH - 1993

50 kr

DIS-Utllity diskette

50 kr

DIS-Kildeoversigt

50 kr *

Priserne er ind. moms

Om Slægtsforskningsprogrammer
Særnummer 1992 :
37,50 kr
Kildeoversigten
Særnummer 1993 :

50,00 kr

Sognediskette

Alene =

50 kr **

Så længe Kildeoversigten ikke fylder mere end én 3 '/i‘ 1,44 Mb diskette er prisen 50,- kr.
Medfølger gratis ved bestilling af en af de andre disketter.

3Vi" 720 Kb
3%" 1,44 Kb

5%" 360 Kb
5Vi" 1,2 Mb

Porto

Arne Julin
Hovedgaden 75
4050 Skibby

Porto

Villy Danielsen
Vodroffsvej 27, l.tv
1900 Frederiksberg C

KIP-Disketter

KOKI-Materiale

B e s tillin g s s e d d e l til K ild e in d ta s tn in g s p ro g ra m m e rn e
Medlemsnummer

B e s tillin g s s e d d e l til K o o rd in a tio n s g ru p p e n fo r K ild e in d ta s tn in g e r
Medlemsnummer

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr. + By

:

Postnr. + By

Tlf.

:

Tlf.

Pris pr. diskette: 25,00 kr
(girokort fremsendes med det bestilte)
Der medfølger
• trykt SAKI-Vejledning, der bl.a. omfatter manual til KIP-programmerne
• Sogneprogram, der automatisk indlæser sognenes navne og koder m.v.
• Programmerne 'Slice' (Treeware) og 'FINISH1 (Shareware)
• Konverteringsprogram. KIP-filer til import i eget databaseprogram.

KlP-programserien omfatter følgende:

Priserne er ind. moms

Skabelon til kildeindtastninger:
S A K I-V ejledning følger med ...

SAKI-grundmodel
SAKI-udvidet model

KIP er indtastningsprogram baseret på SAKI's grundmodel
KIP-L er læseprogram

50 kr
50 kr

Til databaseprogram:_____________________ vers:_______

KIP

Programmerne fylder 2 disketter

KIP til folketællinger
KIP til kirkebøger (under udarbejdelse)
KIP til matrikler og lægdsruller

KIP-L
SAKI-Vejledning (Følger gratis med skabeloner)

---------

---------

Gratis, men vedlæg 15,- kr. i frimærker
KIP findes til henholdsvis
- 386-computere og min. 4 Mb RAM (kaldes da STORE-KIP)
- computere, mindre end 386 (kaldes da LILLE-KIP)

Vejledningen indeholder bl.a. strukturer til database-programmer

Det er derfor nødvendigt at give følgende oplysninger:

Processortype: 386 eller større____
RAM:
_______

3 Y2" 720 Kb
3 V2" 1,44 Kb

mindre end 386

5%' 360 Kb
51/V 1,2 Mb

3V2' 720 Kb
3 1/2 '
1,44 Kb

51/«' 360 Kb
5 'A '
1,2 Mb

Porto

Hanne Marie Rud
Egebjergtoften 122
2750 Ballerup

Porto

Elsebeth Paikin
Kildevænget 37
2100 København 0

Læ serbreve

Her - som i de sidste par numre - er ordet
frit for alle medlemmer. Skriv en kommentar,

efterslægtens størrelse og tegn forklaring, er
med. Laver du diagrammerne samtidig med

nogle spørgsmål, eller fortæl om en god bog
I har læst, et smart program I er stødt på,

bogen, kan de fremstilles på deres egen
separate printer, hvis en sådan er til stede.

eller skriv en efterlysning.

Det er nu også muligt at sætte et filter,
således at den ældste ane i hver stamme

FAMDEX

Så kom den næste udgave af BOGEN til
Slægtsforskningsprogrammet FamDex. Det
er nu muligt, udover faciliteterne, der blev

sorteres fra ved udprin' ung af bog og dia
grammer, hvis du kun kender hans fornavn.
Vil du prøve FamDex kan du ringe efter en
demo version på tlf 42841916.

nævnt i forrige nummer af SLÆGT & DA
TA, også at få udskrevet dine efter

FamDex hovedmodul

500 kr

slægtsdiagrammer, med relation til slægts

Efterslægt (diagram 3-15 generationer)

250 kr

bogen. Der vil på diagrammerne være hen

Manko (se/print hvad du mangler)

225kr

Søgeskema (til at sende til familien)

250 kr

visning til hvor i bogen du finder hver enkelt
person. Samtidig er efterslægtsprogrammet

Post (postnummer-database)

150kr

Træ

200 kr

kommet i version 2.00, hvor der kan laves

Alt_X (Service og hjælpefunktioner)

200 kr

op til 15 generationer på et diagram. Ge
nerationernes fødselsperioder er nævnt,

Label (til breve og telefonlister)

200 kr

Bogen (Slægtsbogen)

500 kr

BROTHERS KEEPER BRUGERBOG.
BOGEN, DER HUSKER FOR DIG.

125 sider brugervejledning, der gennem et let brugervenligt sprog fører dig
gennem de fleste muligheder i BK5.1 Indholdsfortegnelse, stikordsregister
letter søgningen efter de
enkelte komandoer. Pris kr. 80,- + Porto kr. 15,Bent Pilgaard
Randersvej 29, 8800 Viborg. Telf. 86 67 55 12.
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K ild e in d ta s tn in g s p ro je k te t - Lidt s ta tis tik !

Kildeindtastningsprojektet skrider frem, så her bringer vi lidt tørre tal til opmuntring:

Indtastet eller ved at blive indtastet:
på EDB ia lt.......................................................................................................................... 1048
i KIP ....................................................................................................................................... 279
i Paradox .................................................................................................................................. 89
i PC-File ................................................................................
65
i d B ase.......................................................................................................................................75
i Landbase ............................................................................................................................... 25
i DSI ......................................................................................................................................... 15

nogle af disse indtastninger sker i SAKI-modellen. Resten i tekstbehandling, diverse andre
dabaseprogrammer eller uoplyst.
105 folketællinger indtastet i KIP eller SAKI-grundmodellen samt nogle tingbøger og
skifteprotokoller er nu afleveret til Dansk Data Arkiv.
I øvrigt kan det oplyses, at 138 har bestilt KIP, heraf er de 23 lokalhistoriske arkiver eller
lignende og de 115 privatpersoner.

KIP
Side 38

Slægt & Data 1/1994

Tillæg til Kildeoversigten fra 7.nov. 93 - 17.jan. 1994
Da der efterhånden er kommet ca. 400 nye oplysninger til Kildeoversigten samt en del
rettelser, vil det af pladshensyn ikke være muligt her i bladet at oplyse om alle disse
ændringer. Her bringes derfor kun nye oplysninger om EDB-indtastninger. Kun ved at bestille
DISKILDE, som er disketteudgaven af Kildeoversigten med løbende opdatering, kan man få
alle nye oplysninger.
Nye oplysninger til Kildeoversigten / DISKILDE modtages med taknemmelighed.
Henvendelse herom til: Elsebeth Paikin eller Hanne Marie Rud.

Bornholm
FT
FT

KIP
KIP

Olsker
Rutsker

DDA, DIS, Bornholm s Slæ gtshist. Forening

KIP

Åby

DDA, DIS, M ogens M arcussen, S nekkersten

1787-1911
1787-1911
1787-1911
1787-1911
1787-1911
1787-1911
1787-1911
1901
1787-1911

KIP /Fram ew ork
K IP /Fram ew ork
KIP /Fram ew ork
K IP /Fram ew ork
K IP /Fram ew ork
K IP /Fram ew ork
KIP
KIP
KIP/Fram ew ork

B røndbyvester
Brøndbyøster
G lostrup
H erstedvester
H erstedøster
Vallensbæ k
Hvidovre
Hvidovre
Vallensbæ k

Arne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
Arne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
A rne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
Arne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
Arne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
A rne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.
Dan O lsen, H vidovre. Planlagt.
Dan O lsen, H vidovre. Igangvæ rende.
A rne A lexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.

1814-1892
1682-1766
1798-1904

BK
W ORKS
BK

Kvong
Lønne
Ovtrup

Inga M uldbjerg, V arde
Bibliotekerne, G ert R avn N ørgaard, O ksbøl
Bog: LA V iborg, LHA Blåbjerg, bibli. og Kaj
C hristensen, G rindsted som harE D B -udgaven.

P aradox (SAKI)
P aradox (SAKI)
KIP
P aradox (SAKI)

G am m elsogn
Nysogn
S ønder Vium
Vedersø

Torben D evantie, M ørke
T orben D evantie, M ørke
DDA, DIS, Finn H øjm ark-Jensen, H vidovre
T orben D evantie, M ørke

1787-1911

KIP /Fram ew ork

G reve

Arne Alexandersen, Ishøj. Igangvæ rende.

1845
1787

KIP
DSI

Jelling
Ø ster Nykirke

Knud Dahl Thom sen, K øbenhavn
Stefan Andersen,, V iby Sj.

KIP

Hinge

Niels B. Lauritsen, Viborg

KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
SAKI
KIP

Hals
H vorup
N ørresundby
N ørresundby
V. Hassing
V okslev
Ø ster Hassing

DDA, DIS, M ogens
DDA, DIS, M ogens
DDA, DIS, M ogens
DDA, DIS, M ogens
DDA, DIS, M ogens
Jens M unk, V irum
DDA, DIS, M ogens

1787
1787

Hiørrina
FT

1845

København
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

Ribe
KB
KB
KB

Rinakøbina
FT
FT
FT
FT

1845
1787
1801
1845

Roskilde
FT

Vejle
FT
FT

Vibora
KB

?-?

Ålbora
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

1834
1834
1834
1845
1834
1787-1911
1834
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M arcussen,
M arcussen,
M arcussen,
M arcussen,
M arcussen,

S nekkersten
S nekkersten
S nekkersten
Snekkersten
S nekkersten

M arcussen, S nekkersten
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A uktionen ved generalfo rsam lin g en

Der er kommet en del spændende ting til auktionen bl.a. mikrofiche-læseapparat, mikrofichekort, mikrofilm, bøger og tidsskrifter.
Men vi håber, at endnu flere vil finde ting og sager frem fra gemmerne til auktionen. Vi har
jo alle en masse, vi ofte overvejer at kassere - lad det hellere ved denne lejlighed komme
nogle til gode, der har brug for det.
Så find tid her i løbet af foråret til en hovedrengøring/-oprydning i kroge og gemmer. Det
behøver ikke udelukkende at være slægtsforsknings-relevant. Det kunne f.eks. også være
hardware eller software, som man ikke anvender mere (men naturligvis kun originale
programmer).
Vi beder blot om senest 2 uger før generalforsamlingen at modtage en liste over ting, der
ønskes solgt på auktionen med angivelse af minimumspris, da vi ikke på selve dagen kan få
tid til at registrere m.v.
Og så må tingene naturligvis medbringes på generalforsamlingen.
Vi håber på en god generalforsamling med mange fremmødte medlemmer og dernæst en
spændende auktion ...
Med venlig hilsen og - på gensyn til generalforsamlingen
LØRDAG den 9. APRIL 1994 kl. 12-17
Se indkaldelsen på side 11 i dette nummer af Slægt & Data
Bestyrelsen

tiundstrup tryk 62 26 16 45

