
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & 
Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. 
Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan 
du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, 
privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk




Slægt & DataSlægt & DataSlægt & DataSlægt & DataSlægt & Data

2 DIS-Danmark -  marts 1999

DIS-Danmark
Bestyrelsesmedlemmer:
Svend-Erik Christiansen Hvedebjergvej 24, 8220 Brabrand, Tlf. 86 25 22 52 (fmd.)
e-mail: sec@forum.dk
Erik Kann, Johan Jepsensvej 1, 2830 Virum, Tlf. 45 85 18 02 (næstfmd, nordisk repr.)
e-mail: Erik.Kann@visaid.dk
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby, Tlf. 47 52 80 48 (ekspedition)
e-mail: ccc28775@vip.cybercity.dk
Werner Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2840 Holte, Tlf. 45 41 43 15 (kasserer)
e-mail: comptabl@post2.tele.dk
Hanne Marie Rud, Thøger Larsens Allé 48, 2750 Ballerup, Tlf. 44 66 17 04 (redaktør)
e-mail: Hanne@Rud.net
Jens Verner Nielsen, Bagergyden 1, Høruphav, 6470 Sydals, Tlf.74 41 55 80 (sekr)
e-mail: jvn@post8.tele.dk
Ole Degn, Mellemhøjen 11, 8800 Viborg, Tlf. 86 67 47 02
e-mail: OD@lav.sa.dk
Jørgen Rasmussen, Erik Skeelsvej 24a, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 98 34
e-mail: redder@get2net.dk
Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg, Tlf. 74 45 02 35

e-mail: ohj@adr.dk

Slægt & Data

Udgives af DIS-Danmark
(Databehandling i Slægtsforskning)
E-mail: DIS@vip.cybercity.dk
Web-side:  users.cybercity.dk/~dko6959
Slægt & Data udkommer 4 gange årl.
i månederne:
Marts, juni, september og december.
Trykoplag 2150 eksemplarer.

Redaktør:
Hanne Marie Rud
Thøger Larsens Allé 48
2750 Ballerup
Tlf. 44 66 17 04
e-mail: Hanne@Rud.net

Adresse-ændringer:
Kassereren:
Werner Wittekind
Rudersdalvej 114
2840 Holte
Tlf. 45 41 43 15
e-mail: comptabl@post2.tele.dk

Artikler i bladet afspejler ikke nød-
vendigvis foreningens holdning. Ar-
tikler uden forfatterangivelse kan be-
tragtes som foreningsstof.

Redaktionen påtager sig intet ansvar
for uopfordret indsendt materiale og
forbeholder sig ret til redigering af
tilsendte artikler. Bladet sendes gratis
til foreningens medlemmer.

Eftertryk er tilladt efter aftale med
redaktionen. Det skal forsynes med
tydelig kildeangivelse og med til-
sendelse af det aftrykte.

Deadline: Udkommer:
1.maj juni
1.august september
1.november december
1.februar marts

ISSN 0903-6172

Medlemskontingent 1999: 100 kr.
Løssalg pris: 35,00 kr. pr. nr.
Girokonto: 501-2058

Indhold

5

6

7

9

11

12

14

16

20

22

27

28

32

Godsskifter i Vendsyssel

Nyt fra Finland

Prisonen ?

Kirkebøger og kildeindtastninger

Slægtsbøger

Bestyrelsens beretning for 1998

DIS-Regnskab for 1998

Referat af brugermøder

Myter i slægten

Nyt fra Dansk Data Arkiv

Læsekredsen

DIS-Nyt

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

Illustrationen på forsiden er en del af et skifte efter gårdmand Ras-
mus Hansen (venligst stillet til rådighed af Erik Kann)



Slægt & DataSlægt & DataSlægt & DataSlægt & DataSlægt & Data

3DIS-Danmark - marts 1999

KalenderenKalenderen

 1
9

9
9

 1
9

9
9

SJÆLLAND
DROP INN

Vi fik startet lidt skidt, både foredragsholder og undertegnede lagde sig
syg til vores første møde i Januar.
Andet møde gik efter de tilbagemeldinger jeg har fået godt, BK5 blev på
bedste vis gennemgået af Jens Finderup, alt fungerede.
På det møde fik vi talt lidt om fremtiden og jeg fik nogle nye forslag til
vores møder. Da vi nu har flyttet møderne til Søllerød sognegård har vi no-
get mere plads og vores deltager begrænsning er ophævet, på nær ved de
møder, hvor det direkte står. Jeg vil dog gerne have en tilmelding, både
pga. diverse indkøb, men lige så meget for at der evt kan sendes noget ud
til deltagerne i forvejen.

Følgende er planlagt:

20.marts Hvad kan jeg bruge Internet til

24.april Kort og Matrikelstyrelsen: Hvordan kan jeg bruge dem?

19.juni Arbejdende værksteder: BK5, Paf, Winfam, Famdex og andre.
Hvilket  program passer mig?
Tag din slægtsbog med og vis frem, hvad du har.

25.sept. Lav din egen hjemmeside
OBS  max 25 deltagere. Tilmeldte fra januarmødet har forret,
men skal lige ringe til mig.

23.okt Emnet ikke fastlagt endnu

20.nov Julen nærmer sig. Gamle juleskikke og -lege med os selv som
deltagere.

Søllerød sognegård, Søllerødvej 13, Holte  kl. 1300 - 1700

Hold øje med programmet på DIS´s  hjemmeside

Husk tilmelding:
Werner Wittekind
Tlf. 45 41 43 15  eller  33 17 67 35
Email: comptabl@post2.tele.dk
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FYN
10. april 1999 kl. 13
Mødested: Svendborg Tekniske Skole, Porthusvej 71, Svendborg.

„Hjemmeside for begyndere - tips og ideer om, hvordan man laver sin
egen hjemmeside“.

Foreningens webmaster, Jens Verner Nielsen, vil guide deltagerne på en
tur i hjemmesidens verden.

Tilmelding til Jørgen Rasmussen tlf.. 6222 9834 eller e-mail:
redder@get2net.dk.

Kildeindtastningskursus

DDA afholder årligt 2 endagskurser i kildeindtastning.
Næste kursus afholdes torsdag den 15. april 1999 i lokalerne hos DDA i
Odense.

For yderligere oplysning og evt. tilmelding kontakt
DDA, tlf. 66 11 30 10

På dette kursus bliver der en gennemgang af kildeindtastningsprogrammet,
der bliver lejlighed til at arbejde med selvvalgte kilder og til i fællesskab
at diskutere de problemer der er med læsningen og fortolkningen af de ori-
ginale kilder.
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Godsskifter i Vendsyssel
af Asger Bruun

Da jeg i juledagene fik tid til at stu-
dere det sidste nummer af Slægt &
Data læste jeg med interesse John
G. Christensens artikel om uddrag
af Bornholmske skifter før 1787,
ikke mindst fordi jeg selv er i gang
med et projekt med skifter i Vend-
syssel.

Jeg startede, som så mange andre
med på må og få at lede i forskellige
skriftlige kilder efter nogle bestemte
skifter og opdagede, at jeg flere
gange sad og gennemgik de samme
oplysninger flere gange, inden jeg
blev klar over dette.

Jeg fandt så på, at registrere de for-
skellige oplysninger i en database,
og kunne så sortere på f.eks. navnet,
og derved få et bedre overblik over
materialet. Jeg erfarede, at andre
slægtsforskerkollegaer i mit inter-
esseområde også kunne bruge mine
indtastninger til at finde ukendte
skifter for deres slægt, og derved
opstod tanken om, at udfærdige et
komplet skifteregister.

Mit projekt går ud på, at udfærdige
et samlet register over samtlige skif-
ter nord for Limfjorden.

I første omgang bliver det kun gods-
skifterne.

For det første tager det en del tid og
hvis materialet først „skal sættes i
søen“ når det er komplet, vil det for-
mentlig vare flere år, inden det kan
udgives.

For det andet er der i dag mulighed
for at købe godsskifterne på micro-
kort ved Statens Arkivers Film-
ningscenter på Landsarkivet i Vi-
borg til en rimelig pris.

Jeg bruger med vilje kun de mest
basale data, idet jeg mener at et så-
dant register KUN skal være et
værktøj til bedre at kunne finde den
originale kilde. Hvis det bliver for
detailleret og specifikt og med for
mange vitale oplysninger, kan det
for nogle forskere blive en primær
kilde, hvad det absolut ikke er.
Den samme mening har jeg også om
indtastninger af folketællinger og
kirkebøger, og her kan jeg nok (har
allerede haft) få nogle heftige dis-
kussioner med andre indtastere.

Jeg indtaster data i en database (Ac-
cess)  og kan derved sortere på de
felter, jeg ønsker - f.eks. efter for-
navn (nok den mest anvendelige),
efter efternavn, dato, eller efter
kombinationer af flere felter - mu-
lighederne er mange.

For det tredje er det netop fæste-
bøndernes tilhørsforhold til godser-
ne, der er det største problem.
For eksempel  ved man nok, hvad
den afdøde hed og  hvor og hvornår
vedkommende døde, men man er
måske ikke klar over, hvilket gods
personen var fæstebonde under.
Der kan selv i små landsbysamfund
være fæstegårde fra mange forskel-
lige godser.

For gejstlige personer, selvejere,
herremænd, militærpersoner og an-
det godtfolk er det -  alt andet lige -
lettere at finde deres skifter i de re-
spektive arkivalier.

Som forlæg til mine indtastninger
bruges de alfabetiske navneregistre,
som er udarbejdet i enten håndskrift
eller maskinskrift og som står først
på microkortene.

Jeg registrerer følgende:
Første skiftedagdato /måned/år
Fornavn(e) skrives som det er noteret.
Efternavn -:-
Lokalitet sted og evt. sogn
Gods her bruges godsnummer
Bog protokolnummer
Side siden i protokollen, hvis det er oplyst.
Bemærkninger navnet på enken/enkemanden - m.m.
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Da forlægget er en afskrift, og mine
indtastninger jo er en afskrift efter
disse afskrifter er der masser af mu-
ligheder for fejl - og det er der uden
tvivl også, så man kan selvfølgelig
kun bruge materialet som et værktøj
til nemmere at kunne finde den rig-
tige originale kilde.

Min plan er, når jeg forhåbentlig in-
den for den nærmeste fremtid, bli-
ver færdig med indtastningerne for
Vendsyssel, kan gøre materialet til-
gængeligt for alle i en form, hvor

man ikke er afhængig af et bestemt
software-program, men evt. udgi-
velse på en CD med et stand-alone
program, som herefter kan sælges til
kostpris.
På dette punkt er jeg lidt på herrens
mark, idet jeg ikke er Edb-ekspert -
kun kvalificeret bruger - men hvis
der blandt læserne er nogle der har
en god ide, hører jeg gerne fra ved-
kommende.

Hvis andre synes projektet lyder
spændende, er der jo masser af mu-

ligheder for at følge op, ved indtast-
ninger for andre afgrænsede områ-
der af landet.

Mine erfaringer stilles herved til rå-
dighed.

Asger Bruun
Pileurtvej 1
9800 Hjørring
tlf. 98 91 19 84
e-mail: asger.bruun@get2net.dk

Nyt fra Finland
Indtil årsskiftet 1998-99 eksisterede
der i Finland ligesom i Danmark to
store foreninger på det slægts-
historiske landkort:
Genealogiska Samfundet i Finland
(svarende til vores Samfundet for
dansk genealogi og Personalhisto-
rie)
Datateknik för sláktforskning rf
(svarende til vores DIS-Danmark)
Fra årsskiftet er der sket en sam-
menlægning, således at der frem-
over blot eksisterer én forening med
navnet: Genealogiska Samfundet i
Finland. Kort fortalt er foreningens
virksomhed delt op i fire sektioner:
• Udgiversektionen
• Datasektionen
• Forsknings - og uddannelses-

sektionen
• Den finsksprogede lokalsektion i

Helsingfors.

I  bladet “Sukutieto” nr 3 fra 1998
kan man (på svensk!) læse mere om
baggrunden for sammenlægningen,
forslagene til de nye vedtægter etc.
Det er ikke meningen at gå i detaljer
i denne sammenhæng. Men  af hen-
syn til den debat der fra tid til anden
også foregår i Danmark, kunne det
måske være nyttigt at bringe føl-

gende citat, der opsummerer de væ-
sentligste årsager til sammenlæg-
ningen:
“Huvudorsaken till styrelsernas
förslag är att medlemmarna har
svårt att skilja åt de båda
föreningarna, ekonomin går delvis

in i varandra, föreningarna verkar i
samma utrymmen, arrangerar möten
med liknande innehåll och datorns
användning inom släktforskningen
har blivit mycket vanligt bland båda
föreningarnas medlemmar”
(anf.tidsskrift s. 8).
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Prisonen ?

Med disse oplysninger skrev jeg
den 12. januar 1998 til Rigsarkivet i
København om mine iagttagelser,
samt om Rigsarkivet eventuelt
kunne være behjælpelig med at få
tilsvarende mikrofilm gjort tilgæn-
gelig i Danmark.

I et svar af 15. januar 1998 skriver
Rigsarkivet bl.a.: ”Det vil indgå i
vores overvejelser at fremskaffe ko-
pier af sådanne film”. Men de gør
samtidig opmærksom på,  at der må-
ske ville være en mulighed for at
indlåne filmene fra Norge til benyt-
telse på et af Landsarkiverne.
Gennem Erhvervsarkivet i Århus
sendtes på min foranledning en
forespørgsel til arkivet i Kristians-
sand om indlån af et sæt film. Des-
værre var det et afslag, da man kun
havde et sæt liggende på læsesalen.

Arkivet i Kristiansand var derimod
så venlig, at medsende en oversigt
over de aktuelle film, det drejede
sig om 6 rullefilm i alt.

Jeg sendte en meddelelse til medar-
bejderen ved Rigsarkivet med en
kopi af disse oplysninger, og fik et
svar dateret den 26. marts 1998,  her
gentager man, at Rigsarkivet vil
overveje at skaffe tilsvarende film.

Den ene titel:
“Prisonen, Danske og Norske
Krigsfanger i England 1807 - 14.”
skrevet af den danske forfatter Carl
Roos, Gyldendal 1953,

Carl Roos nævner ikke noget om
kilder, der giver et samlet overblik
over personer, der var interneret.

Den anden titel:
“Han sad i prisonen, Sjøfolk i en-
gelsk fangenskab 1807 - 14.”
skrevet af en norsk forfatter Berit
Eide Johnsen, Oslo, Universitets-
forlaget, 1993.

Side 207, skriver B.E.J.: “Siden
Carl Roos skrev sin bok om
prisonen, er der kommet for dagen
kildemateriale som kaster nytt lys
over emnet. Først og fremst gjelder
det de offisielle engelske fange-
protokollene. En kan på grunnlag av
dem anslå prisonfangenes antall
langt mer nøyaktig enn tidligere, og
fortelle mer om geografisk spred-
ning, alder og yrke etc.

Fangeprotokollene, som befinner
seg i Public Record Office, London,
er avfotograferet på mikrofilm og
tilgjengelige for offentligheden på
Statsarkivet i Kristiansand og Aust-
Agder Arkivet i Arendal”. (Nu også
på Riksarkivet i Oslo).

Der står videre, at det var en norsk
lokalhistoriker, som blev klar over
den værdifulde kilde.

På grundlag af disse protokoller, er
der i Norge udarbejdet et alfabetisk
kortarkiv (ordnet på fornavn) over i
alt 3.112 norske prisonfanger. Disse
er nu lagt over på mikrokort.

Af Bruno Ansbjerg

I et bevaret brev fra en efterkommer
af en af mine tiptip oldefædre, skri-
ver vedkommende til et medlem af
slægten, “Hvordan var det med ol-
defar, sad han ikke i prisonen, me-
dens konen så skulle passe gården”?

Dette spørgsmål satte selvfølgelig
gang i nogle undersøgelser, for at få
opklaret hvad der lå i dette spørgs-
mål.

Min tiptip oldefar var født i 1766,
død 1841, i kirkebogen var han ved
dødsfaldet angivet som forhenvæ-
rende skipper.

Min tanke var, om det havde noget
med englandskrigene at gøre, jeg
søgte mange steder efter kilde-
materialer om englandskrigene, og
blev ved mine undersøgelser klar
over,  at betegnelsen “Prison”
netop var den angivelse, der blev
brugt om interneringen af søfolk,
der var blevet opbragt af den engel-
ske flåde under englandskrigen
1807-14.

Efterhånden blev jeg klar over,  at
der ikke var kildemateriale her i lan-
det, der viste en samlet oversigt
over de søfolk, der havde siddet i
prisonen i den periode.

Jeg fandt til min fornøjelse et par
bøger på statsbiblioteket, der be-
skrev emnet.

Op imod 7000 danske og norske sø-
folk havde under kummerlige for-
hold siddet i engelsk fangenskab i
kortere eller længere tid.
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Ved en telefonisk henvendelse sidst
på sommeren 1998 til medarbejde-
ren på Rigsarkivet fik jeg oplyst, at
det udvalg, der skulle tage stilling
til spørgsmålet desværre havde væ-
ret negative, bl.a. med bemærknin-
ger om, at det jo ikke var så dyrt at
rejse til England.

Det var selvfølgelig en trist beslut-
ning, og med bemærkningen om rej-
ser til England in mente, kan jeg op-
lyse, at disse film kan købes i Norge
for omkring 400.00 Nkr. pr. stk.

Det havde været mit håb, at disse
film var kommet her til landet til
glæde for interesserede, og havde
været indstillet på personligt at gøre
et stykke arbejde, som det der er
foregået i Norge, med at få lavet en
liste over de danske søfolk, der ind-
går i materialet.

Hvad mine egne undersøgelser om
emnet i øvrigt angår, har jeg haft
megen fornøjelse af lægdsrullerne
over “Sølimitterne”. Her har jeg
fået bekræftet, at tiptip oldefar var
blevet opbragt af englænderne sam-
men med bl.a. en nevø, en dreng på
13 år, de var fanger i ca. 6 år.
Desuden var der en anden tiptip ol-
defar sammen med to sønner, her

iblandt en tipoldefar, de blev op-
bragt af en engelsk fregat ved
Helgoland i august 1807, efter at
have været på Grønlandsfart med en
hvalfanger fra Altona.

I lægdsrullerne observerede jeg
ofte,  at der i den aktuelle periode
var notitser om, at den og den sad i
engelsk fangenskab.

Der må være mange slægtsforskere,
lokalhistorikere og faghistorikere,
der for at kunne belyse forholdene
omkring de af vore forfædre, der
har været indraget i disse begiven-
heder, kunne få glæde af, at disse
kilder blev tilgængelig her i landet.
I forskellige søfartshistoriske udgi-
velser er jeg  stødt på bemærkninger
fra forfatterne om, at de desværre
ikke har behandlet emnet om disse
mange involverede søfolk på grund
af manglende kilder.

En anden vigtig kilde, der dog
skulle være på trapperne, er prise-
sager fra High Court of Admiralty,
listerne for denne periode venter
ifølge Rigsarkivet på at blive foto-
graferet.

Når jeg skriver dette indlæg, er det
for at videregive mine erfaringer på
området, og samtidig med et lønligt
håb om, at der måske kunne frem-
komme ideer til at få de nævnte kil-
der til Danmark.

Bruno Ansbjerg
Bøgevej 26B
8680 Ry
Tlf. 86 89 07 40
email: brunoans@post5.tele.dk
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Kirkebøger og Kildeindtastninger

stede felter, men som i de fleste til-
fælde forblev tomme „-“, begyndte
jeg „for mig selv“.

Kirkebogen for Felsted sogn 1684-
1726 indeholder kun oplysninger i
telegramstil, idet der f.eks. på een
side er et helt års døbte (15-20
børn). De er indført i 4 spalter med
overskrifter, som er forkortet som
følger:

„D-nica“   -    „Pater“(m/bopæl)   -
„Mater“   -   „Inf“

SAKI-skabelonen indeholder ud-
over identifikationsfelter 16 felter
(kolonner). Jeg kunne altså kun
fylde 5 af disse og skulle taste  „-“  i
11 kolonner (selv om dette kan gø-
res ved kopiering tager det dog tid
og besværliggør siden søgninger).

Så jeg indtastede i 5 kolonner + ko-
lonner med kommentar, kildehen-
visninger og løbenr. Og jeg havde
meget udbytte af at søge mulige
aner i denne „daabfil“ og en tilsva-
rende „Viel-fil“. Jeg fortsatte med
denne modificerede SAKI-model.

Da jeg i 1997 fik større PC, der
kunne håndtere KIP2, troede jeg,
det var tid at begynde indtastning i
KIP og rekvirerede derfor dette pro-
gram. Det blev en stor skuffelse,
navnlig fordi det var et DOS-pro-
gram, - når man nu lige havde fået
Windows95!

Der var en vejledning med, som vi-
ste sig stort set at være optryk af
den bog (DDA-Nyt nr.65), som jeg
havde fået sammen med de omtalte
SAKI-skabeloner i 1994. Den inde-
holdt de samme trykfejl eller flere
og henvisninger til side og figurer

passede ikke. Efter forsøg med en
kirkebog og med en folketælling
gav jeg op. Det skyldtes også og
især, at jeg ikke kunne foretage
egentlige søgninger i det indtastede.

Jeg fik at vide „det skal ske i et
databaseprogram f.x. Paradox“.
Hvordan det skulle ske, hvis jeg el-
lers ville ofre et par tusind på sagen,
forlød der ikke noget om.
  - - -   Og jeg er ikke EDB-nørd.
Jeg opgav at gøre mere med det pro-
gram.

Jeg fortsatte med den modificerede
SAKI-skabelon og har nu indtastet
20 kirkebøger. Jeg har haft meget
udbytte af at søge mine aner og har
også kunnet hjælpe andre. Mine fi-
ler kan nu konverteres til dBASE-
filer, som kan læses af andre data-
base-programmer og dermed bruges
af andre. Naturligvis kan der også
gemmes som tabulator- eller semi-
kolon-separerede tekstfiler.

Med disse erfaringer vil jeg spørge,
om det ikke kan lade sig gøre at or-
ganisere indtastning af kirkebøger i
en mere enkel form - som en slags
kirkebogsregistre - der kan bruges
til at finde personer og derefter veri-
ficere oplysningerne i kirkebogen
og eventuelt supplere med fadder-
navne m.v. Det vil være nemmere
og hurtigere end at søge i hele kir-
kebogen med det samme. I øvrigt er
søgningsresultaterne i mange til-
fælde entydige og/eller helt lig med
kirkebogens kortfattede data.

For at gøre indtastninger alment an-
vendelige for slægtsforskere skal
der naturligvis være en vis orden på
og system i felter og identifikations-
oplysninger. Men der må kunne sæt-

af Niels Bierring Lauritsen

Efter læsning af indlægget i Slægt
& Data nr. 4/98 får jeg lyst til at
komme med nogle kommentarer på
baggrund af mine erfaringer med
indtastning af kirkebøger i database/
KIP2.

Det er især bemærkningerne om at
„ikke alle indtastere havde adgang
til et brugbart databaseprogram. Det
letteste ville være, at der blev lavet
et særligt indtastningsprogram“, der
får mig til tastaturet. Mine erfarin-
ger er „tværtimod“.

Fra jeg begyndte at kigge på PC-an-
noncer og indtil jeg købte een i
1992, syntes jeg, at næsten alle til-
bud indeholdt et databaseprogram.

Jeg købte altså en PC med indlagt
databaseprogram (WORKS). Da jeg
efter et års tid læste om SAKI rekvi-
rerede jeg SAKI-skabeloner og gik i
gang med indtastninger efter vejled-
ning i DDA-Nyt Nr. 65. Selv om der
var vanskeligheder og begynderfejl,
lykkedes det mig dog i løbet af et
par måneder at få den første kirke-
bog indtastet, indsendt og godkendt
af DDA. Så jeg gik trøstigt videre
og sidst i 1994 indsendte jeg yderli-
gere 4 kirkebøger fra samme sogn
og et årstid efter 3 fra et andet sogn.

Den første og de 3 sidste er optaget
i DDA-kildefortegnelsen. Da jeg
rykkede for de 4 fik jeg at vide, at
da de „ikke var i det format, som vi
får mest af“ kunne det tage nogen
tid.

På denne baggrund og fordi jeg syn-
tes, at det var for besværligt med de
mange - overflødige - felter (kolon-
ner), som i bedste fald kun inde-
holdt gentagelser af tidligere indta-
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tes et lavere fælles mål, end det der
er sat i KIP. Man må ikke sætte må-
lene så højt, at indtasterne opgiver
at følge med!

Jeg er endt med at indtaste en kro-
nologisk ført kirkebog med føl-
gende kolonner:
Begivenhed- dato
Begivenhed (beg_h)
Barn-navn      (beg_h. vil angive
forbindelse til Mand og/eller
Kvinde)
Mand_navn    (beg_h vil angive for-
bindelse til Barn og/eller Kvinde)
Mand_bopæl
Kvinde_navn  (beg_h vil angive
forbindelse til Barn og/eller Mand)
Kvinde_bopæl
Kommentarer

(I de gamle kirkebøger er stilling så
sjældent anvendt, at det er nemmere
at anføre det i kommentarer. Det
samme gælder „uægte“ børn, ægte-
skabelig stilling, alder. Det er også
nemmere, at anføre forlovere her
ved de få vielser, end at have 2/4
kolonner til dem og forlovere kan
stadig søges)
Kilde
Kildehenvisning
Løbenummer.

Disse indtastninger kan efter
indtastningsarbejdet suppleres med
det nødvendige om Sogn, Herred,
Amt osv.. for at gøre basen mere al-
ment tilgængelig.

Ifølge DDA oversigten af marts
1997 var der dengang 50 kirkebøger
under indtastning og 15 var afslut-
tede. Et år senere (Slægt og Data nr.
2/98) var tallet på afsluttede
kirkebogsindtastninger kun 20.
Tilsyneladende er kun 5 ud af 50
„kirkebøger under indtastning“ af-
sluttet på et år. Der må være andre
end mig, der har haft vanskelighe-
der.

Niels Bierring Lauritsen
Pilevænget 4
7850 Stoholm
email: bierring@post.tele.dk

Om kildeindtastning og korrekturlæsning, en opfølgning

Helt tilbage i Slægt & Data 1997:2
opfordrede redaktionen læserne til
at komme med bidrag om, hvordan
det var at være kildeindtaster og om
de eventuelle problemer, der var
forbundet med at finde korrektur-
læsere.

Opfordringen resulterede i to – i øv-
rigt glimrende indlæg, som hver på
deres måde og fat i problemerne.

Lytter man til debatten ved bl.a.
DIS-møder rundt om i landet, er det
ganske tydeligt, at mange slægts-
forskere lever i en art had-kærlig-
hedsforhold til kildeindtastningerne
fra DDA.

På den ene side holder man meget
af muligheden for ad elektronisk vej
at skaffe sig selv betydelige lettelser
i et måske træls eftersøgningsar-
bejde. På den anden side erkender

rigtig mange, at der fra tid til anden
kan være unøjagtigheder i indtast-
ningerne.

Med dette indlæg vil redaktionen
endnu engang opfordre læserne til
at give sig til kende: Hvordan skaf-
fer man bedst korrekturlæsere, skal
man overhovedet sætte også denne
del af kildeindtastningsprojektet i
faste rammer med den åbenlyse ri-
siko, at en del af projektets karakter
af græsrods-projekt stille og roligt
forsvinder ? Er der eksempler på
steder, hvor man har organiseret
korrekturlæsning ?

Når vi gentager er det naturligvis,
fordi vi anser en debat om disse em-
ner for særdeles væsentlig.

På en vis måde kan man sige, at den
bliver mere og mere væsentlig, jo
flere kilder, der bliver indtastet: Jo

flere indtastninger jo mere brug og
følgelig flere potentielle gengivelser
af fejl. Det må være i alles interesse
at gøre noget for at sikre den bedst
mulige kvalitet.
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Slægtsbøger
af Niels Munch

Jeg har med stor interesse læst de
indlæg der har været i bladet vedrø-
rende slægtsbøger og deres udform-
ning.

Jeg er nu selv kommet i den situa-
tion, hvor jeg er begyndt at over-
veje, at tiden er inde til at få mine
optegnelser ud i bogform, idet jeg
har 674 aner - plus deres familier -
til mine børn.
Jeg har netop for få dage siden, gen-
nem „Hvem forsker Hvad“ fået
yderligere 4 slægtsled i en gren af
familien. 4 generationer fra 1600
tallet, hører jo helt naturligt til de
meget interessante led, men hvad
gør de forskere, der har „udgivet“
deres slægtsbog i den situation ?

Man kan naturligvis lave et tillæg,
men det kommer jo ikke ind i helhe-
den, og hvad så, når man får flere
oplysninger, for selvom man har la-

vet en bog holder man jo ikke op
med at forske i slægterne.

Et andet problem som jeg heller
ikke har set belyst er følgende:

Jeg laver det for mine børn, det vil
sige, at bogen både kommer til at
omfatte min kones og min slægt.
Men de eneste der er interesseret i
det hele er naturligvis vore børn og
deres efterkommere. I min kones
slægt er der nogle der kun er inter-
esserede i hendes fars slægt og
nogle kun i hendes mors slægt og
det samme vil gøre sig gældende i
min gren.

Det vil naturligvis være let at lave 4
bøger, en for hver slægt, men for
vore børn og deres efterfølgende ge-
nerationer vil helheden forsvinde,
hvis de skal slå op i 4 bøger for at
finde deres oldeforældre.

Jeg har blandt andet spekuleret på,
at man kunne lave den i løsblads-
form i et pænt springbind, så kunne
tilføjelserne laves, ved at give de
nye sider nummeret, hvor de skal
være, med et bogstav bag. Og det
vil være let at udskille de enkelte
grene, men er det løsningen, eller er
der andre, bedre måder at gøre det
på.

Når jeg bringer disse problemer
frem, er det fordi der blandt læserne
må være flere, der enten har den rig-
tige løsning, eller som har opdaget,
at deres „gode“ ide alligevel ikke
var så god, og så kunne vi andre
måske undgå at lave samme fejl.

Niels Munch
Stubbevej 8
3250 Gilleleje
Tlf. 48 30 25 00

DIS medlems udvikling siden 1989
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Bestyrelsens beretning for 1998
Som det kan læses ud af forenin-
gens regnskab, har vi i 1998 haft et
meget positivt år med et solidt
regnskabsoverskud på 20.000 kro-
ner, og en betydelig medlems-
fremgang, så vi nu nærmer os 1800
medlemmer. Foreningens gode øko-
nomi åbner for nye muligheder og
aktiviteter til glæde og gavn for os
medlemmer.

I en forening af vores størrelse er
der masser af forskellige opgaver;
både små og store. Lige fra eventu-
elt kagebagning til medlemsmøder-
ne og til mere formelt bestyrelses-
arbejde. Bestyrelsen er i høj grad
bundet op på den daglige drift af
vores forening, og mange af de til-
tag, som kunne iværksættes, har vi
ikke tidsmæssige ressourcer til.

Foreningen DIS-Danmark er os alle
sammen, og des flere vi er til at
bære foreningen, des mere kan vi
udrette til glæde for foreningen og
dens medlemmer. I dette lys og i be-
tragtningen af den gode økonomis
muligheder skal her benyttes lejlig-
heden til at efterlyse ideer til nye
tiltag og meget gerne også hjælp til
deres iværksættelse. Man skal hver-
ken være edb-ekspert eller ekspert i
slægtsforskning for at kunne være
med til at bære.

Slægt & Data
Vores medlemsblad er udkommet
med 4 numre i 1998. Artiklerne har
været meget alsidige. Naturligvis
har der været mange om vores edb-
redskab og programmer dertil, men
der har også været artikler som slet
ikke indeholdt noget om edb; artik-
ler som alene beskrev noget om-
kring slægtsforskningen og nogle af
de oplevelser, man kan komme ud
for i sin forskning. Vi skal ikke
glemme, at vi også er almindelige
slægtsforskere.

tilmeldt med e-mail-adresse, så de
direkte kunne modtage nyheds-
breve. Ved indgangen til 1999 var
dette tal vokset til 700; altså mere
end 1/3 af foreningens medlemmer
kan nu på denne måde nås med
nyhedsbreve og her-og-nu-informa-
tioner. I løbet af 1998 er blevet ud-
sendt mere end 10 nyhedsbreve.

Kildeindtastningsprojektet
Siden vi i DIS-Danmark i 1992 tog
initiativ til dette projekt er det gået
stærkt og mange frivillige har fore-
taget edb-afskrifter af først og frem-
mest folketællingerne. Også i 1998
er der afleveret en lang række af-
skrevne folketællinger til Dansk
Data Arkiv i Odense. For de ældste
folketællingers vedkommende har
vi nu nået en dækningsgrad på mere
end 35%; altså er mere end 1/3 af
alle Danmarks folketællinger fra
1787 og 1801 blevet edb-indtastede.
De er nu frit tilgængelige på DDAs
hjemmeside på Internettet, men kan
også købes på CD-Rom hos DDA.
Den nyeste CD-Rom blev iøvrigt
færdig få dage før julen 1998.

Det er glædeligt at se, at der er en
voksende del af foreningens med-
lemmer, som bidrager med stof til
bladet. I takt med dette bliver bladet
også mere alsidigt og spændende at
læse. Nye indlæg til bladet modta-
ges selvfølgelig med glæde, ligesom
eventuelle ideer til kommende artik-
ler.

Særnummer 98
I foråret 1998 kunne vi endelig
sende særnummeret „Sogn Herred
Amt“ i trykken, og traditionen tro
blev det efterfølgende udsendt gra-
tis til foreningens medlemmer. Sær-
nummeret var længere undervejs
end planlagt, men bedre sent end al-
drig. Da vi er afhængige af de
involveredes uforudsigelige fritid,
kan det en gang imellem gå sådan.

Vi valgte at lave et ekstra stort op-
lag af særnummeret, så dette even-
tuelt kunne give foreningen nogle
indtægter ved løssalg. På nuvæ-
rende tidspunkt er mere end 1/3 af
løssalgs-eksemplarerne blevet solgt.

DIS-Danmarks hjemmeside
Foreningens hjemmeside på Inter-
nettet har haft et stigende antal be-
søgende. I april 1998 fik vi en tæller
koblet på, og vi kan se, at forenin-
gen bare på de resterende 3 kvarta-
ler af 1998 havde mere end 20.000
besøgende. Hovedparten er naturlig-
vis fra Danmark, men næsten hele
verden har været på besøg.

Ved indgangen til 1998 var mindre
end 300 af foreningens medlemmer

I SAKI (Samarbejdskommiteen til
Kildeindtastninger), hvor DIS-Dan-
mark også er repræsenteret, har vi
holdt et enkelt møde i 1998. Nær-
mere oplysninger om projektet og
dets vokseværk kan læses i artiklen
i forrige nummer af Slægt & Data
(1998/4).

HFH-samarbejdet
I samarbejde med de to andre lands-
dækkende foreninger omkring
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slægtsforskning og personalhistorie
(„Samfundet for dansk genealogi og
Personalhistorie“ og „Sammenslut-
ningen af Slægtshistoriske Forenin-
ger“) er DIS-Danmark medudgiver
af årbogen „Hvem Forsker Hvad“.
Ved en stor og ulønnet arbejdsind-
sats fra redaktør og ekspedition bli-
ver årbogen hvert år lavet og distri-
bueret.

Vi har i de tre foreninger på skift
forsøgt at finde en person i vores
rækker, som kunne stå for ekspedi-
tionen, men det har været svært, og
i 1998 besluttede vi i de tre forenin-
ger, at vi fremover vil betale os fra
denne del. Efter lidt sonderinger
valgtes Odense Universitetsforlag,
som i forvejen står for „Personalhi-
storisk Tidsskrift“. Foruden selve
distributionen inkluderer det også
abonnentstyringen og trykningen.

Her skal ikke redegøres for detal-
jerne, men årbogen må fremover
nødvendigvis komme til at stige en
del i pris. Af hensyn til de slægts-
historiske foreninger, som køber
„Hvem Forsker Hvad“ i forenings-
abonnement til medlemmerne, er de
nødvendige prisstigninger for dem
forsinket en smule, så de kan nå at
tage højde for stigningerne i deres
egne kontingentfastsættelser. Vi er
naturligvis alle lidt nervøse for
disse prisstigningers betydning,
men har ikke kunnet se nogen anden
udvej.

Det nordiske samarbejde
På nordisk plan er bl.a. tidsskrifts-
udveklingen kommet helt på plads,
så vi kan følge med i, hvad der sker
hos vore nordiske kolleger. En nor-
disk konference i Stockholm i okto-
ber 1998 måtte desværre aflyses
p.g.a. for ringe tilslutning. Set i ly-
set af at vi for et par år siden af
samme grund også måtte aflyse den
nordiske konference i København,
må vi nok konkludere, at vi i det
nordiske samarbejde skal satse på
andre ting i de nærmeste år.

I stedet for den nordiske konference
har der været indbudt til formands-
møde og møde mellem de nordiske
repræsentanter, men vi har meldt af-
bud begge gange, da vi ikke har
kunnet afse tid (flere dage) til disse
fysiske møder. Vi har i stedet talt
for telefonmøder og brev-
udveksling, som mindre tidskræ-
vende og iøvrigt også en langt billi-
gere kontrakt-mulighed.

Medlemsmøderne
Vi beklager i bestyrelsen, at vi i for-
året 1998 ikke havde tidsmæssige
ressourcer til arrangere møder øst
for Storebælt. Vi vil meget gerne
have, at der uden for bestyrelsen var
medlemmer, som ville stå for eller
blot hjælpe med at arrangere disse
medlemsmøder. Det skal ikke hvile
på en person, men måske en lille
håndfuld personer, som i fællesskab
kunne sørge for møderne. Som tidli-
gere anført har vi de økonomiske
midler til at holde møderne, men
mangler altså assistance.
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DIS-Danmark Regnskab Året 1998
RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 1998

INDTÆGTER 1998 1997 UDGIFTER 1998 1997

Kontingent for året 178969,38 156725,00 Porto 18915,00 15763,45

Medlemsmøder 132,00 493,20 Gebyrer  bankerne 1388,01 825,50

Renter 6300,77 6074,96 Telefonudgifterne 7476,90 9033,86

Forskerregister 2250,00 1070,00 Transport 10954,90 9422,62

DIS-blad 1950,00 1310,00 Adm.møderne 8512,12 19571,73

Gl Slægt&Data 105,00 230,00 MedlemsmøderVest 6443,72

HFH 91 til 93 150,00 360,00 MedlemsmøderØst 3744,35

HFH 94 100,00 240,00 Slægt&data 52070,05 58130,63

HFH 95 165,00 495,00 Inventar/udstyr 12410,40

HFH 96 300,00 1644,00 Tryksager 1494,52 3412,56

HFH 97 1232,50 0,00 Afgifter 1084,50 1650,00

HFH 98 165,00 0,00 Diskette/cd 2060,00

Annoncer 0,00 500,00 Internet/hjemmeside 5205,67 0,00

Diverse 7,50 100,04 Diverse 930,00 3681,32

Særnr. slægt 1992 112,50 90,00 Bladporto/adressering 21185,64 15175,63

Utility 750,00 760,00 Kontorartikler 2685,85 7136,25

Særnr. Kildeover 1993 350,00 320,00 Særnummer 98 35019,75

DIS-kilde oversigt 1800,00 1730,00 Tab på debitorer 60,00 1267,26

Særnr. Scanning 1994 410,00 210,00 UDGIFTER IALT 191641,38 178105,89

Særnr, Sogne m.m. 98 17880,00 0,00 0,00

Koki materiale (SAK) 0,00 0,00 0,00

INDTÆGTER IALT 213129,65 172352,20 ÅRETS RESULTAT 21488,27 -5763,69

BALANCE PR. 31/12 -1998

AKTIVER 1998 1997 PASSIVER 1998 1998

Hensat særnr. 0 10555.00

Kasse 161.00 0.00 Kreditorer 15710.93 22162.62

Alm.Brand 424764-9 144013.75 136567.80 HFH afgift 75.00 0.00

Giro 501 2058 32415.48 15813.35 Kontingent næste år 30632.50 9400.00

Samlede Debitorer 2070.00 490.00 Egenkapital primo 110753.53 116507.22

Årets resultat 21488.27 -5753.69

AKTIVER IALT 178660.23 331531.38 PASSIVER IALT 178660.23 152871.15

Holte, den 22.2.1999 Werner Nielsen Wittekind, kasserer

Vi har i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udføt revisionen med henblik på at

opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi udfra en

vurdering af væsentlighed og risiko

efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget

stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn  samt vurderet, om regnskabets

informationen som helhed er fyldesgørende. Vi henviser i øvrigt til vort protokollat af 28. Februar 1999.

Borup den 28. februar  1999 sig. Helge Kartman     sig. Jens Jerichow
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Jylland: 798

Medlemsfordelingen ses her
pr. 1. marts ‘99.

Grønland: 1
Færøerne: 2
Belgien: 2
Finland: 1
Sverige: 8
Australien: 1
Spanien: 2
Norge: 17
USA: 3
England: 1
Tyskland: 4

Danmark ialt: 1.996
Udland: 42

DIS-Danmarks medlemsfordeling

Sjælland m.ø.: 1009

Fyn m.ø.: 171

Bornholm: 18

Årsskiftet 1999
Det var så første gang, jeg fik glæ-
den af at skulle være DIS´s kasserer
i forbindelse med årsskiftet. Det var
meget arbejde, men alligevel fasci-
nerende at modtage en pakke fra
giro med omkring 670 indbetalin-
gen på engang.

Jeg har selv valgt jobbet som kasse-
rer, så jeg skal ikke klage, men jeg
vil alligevel komme med nogle
kommentarer.

Kontingent indbetaling
På bagsiden af sidste nr. sammen
med indbetalingskortet havde jeg
skrevet nogle oplysninger. Jeg
havde oplyst en del medlemsnr.,
som ifølge regnskabet havde betalt
for 1999, men alligevel var der en
hel del, der havde glemt at se efter
og betalte igen. Denne betaling gæl-
der så for år 2000.

Men nu til resultatet af jeres indbe-
talinger  -  årsregnskab 98 se andet-
steds i bladet:

1.652 medlem har betalt for 1999,
392 har ikke betalt for 1999 endnu.
I vil få Slægt og Data for sidste
gang, såfremt I ikke når at betale in-
den næste bladudgivelse.

Siden 1. januar 1999 er der kommet
142 nye medlemmer i foreningen.
HJERTELIG VELKOMMEN TIL
DEM.

Det var så min lille hilsen til jer
alle, en stor tak til alle, der har gjort
det let for mig og en tak til alle jer
andre!

Hilsen

Werner Nielsen Wittekind
JERES kasserer

Udenlandske medlemmer
Til vores udenlandske medlemmer
skal der lyde en stor tak, en hel del
har betalt for 2 -5 år  på en gang, det
sparer alle parter for gebyr til giro.
En anden ting, såfremt I betaler pr.
PC-bank, kan jeg få problemer:
Manglende medlemsnr. Det gør det
svært at identificere, især når
indbetaleren er en anden end med-
lemmet, i en del tilfælde har jeg
desværre oprettet dem som nye
medlemmer.

Intet indbetaler-navn
Endnu en ting, som undrer mig: Jeg
har modtaget mindst 16 indbeta-
lingskort, der totalt var blanke for
afsendere mm.  I nogle tilfælde får
jeg så oplyst fra giro eller bank,
hvem afsenderen er, i andre tilfælde
må jeg sende 25 øre, så kan jeg
nemlig godt på min kvitteringer se,
hvem der er ejer af girokontoen.
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Det næste brugermøde afholdes

den 25. marts 1999 kl 14.30 til 16.00 i Harsdorffsalen.
Indgang gennem Tøjhusgade 1.

Emne: Det nye arkivbyggeri i Ørestaden

Referat af Rigsarkivets Brugermøde
17. november 1998

der kun roser til Rigsarkivet og dets
medarbejdere.

Folketællingen 1880 er nu opstillet
på mikrokort og til glæde for
Slesvigforskerne er der for nylig op-
sat mikrofilm af folketællingen
1803 herfra.

Endvidere efterlyste BL emner til
fremtidige brugermøder. Så er der
nogen, der har gode idéer, er det
bare med komme frem med dem.

Til sidst gjorde BL opmærksom på
2 nyudgivelser fra Rigsarkivet:

Ole Degn: Brevbøger vedrørende
Danmarks Indre Forhold. - 1652

Frank Allan Rasmussen: Teknologi.
- Centraladministrationens behand-
ling af teknologisager 1816-1996

Agnete Buch-Andersen

Efter en kort velkomst gav arkiv-
chef Birgit Løgstrup (BL) straks or-
det til seniorforsker Margit
Mogensen, der holdt et veldispone-
ret fagligt foredrag omhandlende
præstens vigtighed for staten under
enevælden.

Først blev de vigtigste håndbøger
gennemgået og derefter det øvrige
materiale til belysning af kilder og
genveje til såvel sognets historie
som til et portræt af præsterne. Se
kilder og litteratur senere.

Fra salen blev yderligere nævnt
Enkekasserne, som var lovpligtige
for Statsansatte fra 1788. Endvidere
Nedergaards fortræffelige lille bog
om 100 danske præsteslægter. Det
var spændende at høre om andre kil-
der, specielt var Pastor Vestens sam-
linger vist ukendt for de fleste tilste-
deværende. Ved tilfældige gennem-
syn af de medbragte kasser kunne vi
konstatere, at biografierne strækker
sig helt tilbage til 1570erne - i hvert
fald sporadisk. Pastor Vesten døde i
1940erne. Indholdet af sedlerne ser
ved en flygtig gennemgang mest ud
til at være i stil med Wads sedler fra
Odense Landsarkiv (mormonfilm i
Glostrup). Der ser ikke umiddelbart
ud til at være kildeangivelser.

Efter foredraget var der som altid
debat med brugerne med Birgit
Løgstrup (BL), der oplyste, at for-
svundne mikrokort bliver kopieret
én gang årlig, så er man uheldig,
kan man få lov at vente længe på et
bestemt kort. I den anledning var
der lidt diskussion om, hvorledes
man fremover (senest, når vi får nyt
arkiv) kunne sikre sig mod, at mi-
krokort forsvinder, men ellers var
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Referat af Brugermøde på
Landsarkivet for Sønderjylland
18. november 1998

År 1998 den 18. november kl. 14.30
afholdtes der „Brugermøde“ på
Landsarkivet for Sønderjylland.
Mødet holdtes på læsesalen.

Landsarkivar Hans Schultz Hansen
(HSH) bød velkommen til de ca. 20
af vore daglige gæster, der havde
fundet vej til Aabenraa.

HSH gennemgik derefter dagsorde-
nen for dette det andet brugermøde.
Han gav udtryk for at hovedvægten
burde lægges på dagsordenens sid-
ste punkt, nemlig brugerønsker og
almindelig diskussion.

Om dagsordens første emne Lands-
arkivet netop nu og i nærmeste
fremtid nævnte HSH, at læsesalen er
det vigtigste rum i bygningen, for
det er her landsarkivet møder sine
brugere, men at landsarkivet også er
det, der foregår uden for læsesalen.

Eksempelvis indsamlingen af arki-
valier fra den offentlige administra-
tion og private, til glæde for kom-
mende brugere. Af nyere afleverin-
ger samt kommende nævnte han
Haderslev Statsseminarium og en
rest fra Tønder Statsseminarium,
Sønderborg og Tønder gymnasier,
Ingeniørhøjskolen i Sønderborg og
en større aflevering fra Sønderjyl-
lands Statsamt fra perioden 1970-
76. En stor aflevering fra Kort &
Matrikelstyrelsens sønderjyske af-
deling, der står foran en privatise-
ring, ventes i årene 1998-2000. Fra
Gråsten kommune har vi modtaget
en større restaflevering, Sønderborg
kommune følger efter med deres
byarkiv, over en årrække startende
1999. Af privatarkiver kan nævnes
Jes Caspersens, der er et stort og

værdifuldt arkiv. Hertil kommer ad-
skillige foreningsarkiver samt nogle
erhvervsarkiver såsom rederiet
Cleemann, Union korn og Foderstof
samt ESS.

Disse samt andre afleveringer har
gjort, at det endnu engang kniber
med pladsen på vore magasiner, det
har derfor været nødvendigt at
fjernmagasinere yderligere en ½
km. arkivalier hos Landsarkivet i
Odense. Vi bestræber os på kun at
fjernmagasinere arkivgrupper, der
næsten aldrig er i brug. Af mate-
riale, der p.t. er i Odense, kan næv-
nes Lånekassen for Sønderjylland,
Valutarådet, toldarkiver m.m.

Et af Landsarkivets store ønsker er
en udbygning, denne er også plan-
lagt, men kan formentlig først reali-
seres fra 2004-2006, med indflyt-
ning i 2007.

HSH berettede endvidere om den
rådgivning og konsulenttjeneste,
som Landsarkivet udfører for områ-
dets myndigheder. Således er der
udarbejdet nye bevarings- og
kassationsregler for statsamterne,
givet konsulenttjeneste til Gråsten
kommune, og i 1999 udbygges med
arbejdsformidlingen og folkekirken.

Ordning og registrering optager
også meget af vores tid. Senest er
Tønder amtsarkiv blevet ordnet, og
de amter, der endnu ikke er nyord-
net, skulle gerne følge efter.

Så vidt det er muligt, arbejdes der
på at revidere vore forskellige for-
tegnelser. Præste-, bispe- og amts-
forstanderarkiverne er blot nogle,
der er under bearbejdning. De fær-

dige fortegnelser ender enten som
trykte bøger eller udprints.

Også på IT-siden arbejdes der ihær-
digt, eksempelvis er vor hjemme-
side blevet udbygget kraftigt i 1998.
Databasen er ved at blive fyldt med
data om de forskellige arkivaliers
placering; dette skulle gerne resul-
tere i hurtigere og nemmere ekspe-
dition.

Landsarkivet er også en
forskningsinstitution, herom nævnte
HSH nogle af de publikationer, ud-
stillinger, forskningsarbejder m.v.
som landsarkivets personale har bi-
draget med.

Herefter overtog arkivar Leif Han-
sen Nielsen (LHN) ordet for mødets
andet punkt: Folketællinger på mi-
krokort. LHN uddelte en oversigt
over folketællingerne (se side 18),
hvilke årgange vi har, områderne de
er talt under og hvor de nu er place-
ret på læsesalen.

Til LHN’s indlæg var der enkelte
spørgsmål fra læsesals brugerne,
nemlig hvornår tællingerne fra spe-
cielt 1901 og 1921 kunne forventes
på mikrokort. Hertil svarede HSH at
disse enten er under indfilmning, el-
ler vil snart blive det.

Det nationale Register kan med held
anvendes, når der søges oplysning
om folk fra Sønderjylland omkring
1920.

En anden bruger foreslog at der sæt-
tes faneblade i registrene, med angi-
velse af de enkelte amter. Hertil
svarede LHN, at det var en god idé.
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Som mødets tredje punkt præsente-
rede arkivar Jesper Thomassen (JT)
nye arkivfortegnelser. Tønder amts
arkiv fra perioden før 1920 har hid-
til været i elendig forfatning, men er
nu gennem et samarbejde med Lan-
desarchiv Schleswig, og praktisk bi-
stand af Gerret Schlaber blevet om-
ordnet og nyregistreret. En oversigt
over amtet foreligger i kladdeform.
Registraturerne „Aabenraa amt
1920, Aabenraa/Sønderborg Amt
1932-72, Aabenraa amtsråd“,
„Sandbjerg Godsarkiv“, den nye ud-
gave af „Hvad finder jeg...” samt
fortegnelsen over foreningsarkiver i
Sønderjylland og Sydslesvig blev
ligeledes præsenteret.

Dagsordenens sidste punkt var fri
diskussion. Her var der flere bru-
gere, der stillede forskellige spørgs-
mål. Eksempelvis om man stadig
skal bruge den såkaldte „Aflevering
fra Kiel“ efter nyordningen af Tøn-
der Amtsarkiv. Hertil svarede JT, at
dette ikke var nødvendigt, da den
nye fortegnelse indeholder begge
grupper.

En bruger spurgte til kopier af de
sydslesvigske kirkebøger.
HSH anså det for meget lidet sand-
synligt, at Landsarkivet nogensinde
kan erhverve kopier af disse. Senest
havde landdagsmedlem Anke Spoo-
rendonk forgæves rejst spørgsmålet
over for det tyske kirkearkiv.
HSH lovede dog, at han ville følge
sagen på tæt hånd og til næste
brugermøde forhåbentligt kunne
komme med et præcist svar.

En bruger spurgte, om det ikke var
muligt at få Philippsens seddel-
registratur til Tinglev kirkebøgerne
renskrevet.
HSH syntes det var en god idé; det
var dog desværre ikke en opgave
som arkivet kunne påtage sig. Han
opfordrede i samme åndedrag frivil-
lige til at udføre opgaven.

Spørgsmålet om de manglende mi-
krokort blev rejst af en bruger.
HSH oplyste, at vi jævnligt rykker
Statens arkivers Filnmingscenter for
disse. Men det lader åbenbart til at
tage lidt tid.

En bruger spurgte, om det ikke var
muligt at få udskiftet nogle flere af
stolene på læsesalen. HSH påpege-
de, at riget stadig fattes penge, men
forhåbentlig vil der være råd til ny-
anskaffelser i det nye år.

På spørgsmålet, om det stadigvæk
er umuligt at fjernlåne sikkerheds-
film af eksempelvis skifte-
protokoller, fra Rigsarkivet, svarede
HSH, at han fornemmede der var en
opblødning på vej. Han kunne dog
ikke sige noget konkret om den
fremtidige politik på dette område.

Arkivet modtog ros for opstillingen
af de forskellige mikrokort. Det har
ikke været let at få puslespillet til at
gå op, sagde HSH, og der skal ikke
mange nye kort til, før der må tages
andre lokaler til hjælp for at få
plads.
Der var en bruger, der spurgte til
materialer fra gymnasier før 1920.
Hertil svarede HSH, at det skam var
her.

Mødet sluttede kl. 15.30, hvorefter
HSH foreslog interesserede, at de
kunne komme på en lille magasin-
vandring som afslutning på dagen.
Deri var alle de fremmødte interes-
seret.
Referat af:
Hans Oluf Aardsen, medarbejder
ved Landsarkivet for Sønderjylland
23.11.98.
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Landsarkivet Nørrejylland indbyder til orienteringsmøder:

7. april 1999 Indholdsmæssig oversigt over amtsarkiverne.

21.april 1999 Indføring i landsarkivets registre og samlinger i Håndskriftssamlingen.
20. maj 1999 Emne kommer senere.

Brugermøder på Landsarkivet for
Nørrejylland

På møderne vil en medarbejder give
en indføring i emnerne.
Tidspunktet er kl. 16.15-17.15.

For at alle kan få fuldt udbytte af
gennemgangen vil antallet af delta-
gerne være begrænset til max. 20
personer.

Tilmelding til møderne sker ved på-
tegning på den fremlagte liste ved
skranken på læsesalen eller telefo-
nisk på telf. 86 62 17 88.

Læsesalen vil være åbent helt frem
til mødets start.

OBS.

Ny email adresse til Slægt & Datas redaktør:

Hanne@Rud.net
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Myter i slægten

ved gården. På det tidspunkt var jeg
ikke interesseret i slægtsforskning
og tænkte ikke videre over sagen,
før jeg som pensionist omkring
1990 begyndte at arbejde med fami-
liens forhistorie. I den forbindelse
konstaterede jeg ved selvsyn, at der
ved Hans Chr. Hansens døds-
indførsel i Ribe Domsogns kirkebog
var tilføjet “druknet” under
anmærkningerne. Ikke noget om de
nærmere omstændigheder.

En fjern slægtning, som delvist ar-
bejdede med de samme personer,
sendte mig imidlertid på et tids-
punkt et uddrag af Riberhus Birks
Skøde- og Panteprotokol, indehol-
dende et skifte efter Hans Chr. Han-
sen. Det fremgik af skiftet bl.a., at
han var død natten mellem 25.5 og
26.5., hvilket fik mig til at studse.
For hvad skulle han midt om natten
i marken efter, og hvad var det
egentlig for en brønd, for i dag er
der ingen spor efter brønde i den
nævnte mark?

I dag bliver alle dødsulykker be-
handlet af myndighederne, men
skete det også i 1823, og var det i
bekræftende fald politiet eller en
anden autoritet? Og eksisterede der
overhovedet politi dengang? Det var
nogle af de tanker, jeg umiddelbart
gjorde mig. Det stod mig imidlertid
klart, at sagen skulle undersøges.

De kommende år tog jeg jævnligt
sagen op. Der er godt 150 km fra
Ribe til Viborg, så jeg måtte be-
grænse mine besøg på Landsarkivet,
og der var mange andre oplysninger,
der også skulle findes frem under
besøgene. Men så ofte som muligt
søgte jeg uden at vide konkret, hvor

jeg egenlig skulle finde oplysninger
af denne karakter.

Jeg begyndte med justitsprotokoller
og andre dokumenter indenfor om-
rådet retsbetjente, men forgæves.
Efterhånden som jeg fik sat mig
mere ind i området, kom jeg dog på
rette spor, og endelig en dag i 1995
sad jeg med Politiprotokollen for
Riberhus Birk 1820-1828 og bla-
dede hurtigt frem til året 1823. Der
stod, med klar og tydelig gotisk
skrift, beretningen om min tiptip-
oldefars død, holdt i en nøgtern stil,
som det hører sig til i et juridisk do-
kument.

Hans Chr. Hansen var druknet, men
ikke i en brønd og ikke i marken
bag ved slægtsgården, men i Hjort-
vad Å, ca. 15 km fra Ribe. Og det
var selvmord.

Birkedommeren fra Ribe havde af-
holdt undersøgelsesforhør og syn i
sagens anledning. Det fremgik af
rapporten, at Hans Chr. Hansen med
3 af sine sønner, Hans (min tipolde-
far), Anders og Martin Bjerrum, var
kørt fra hjemmet til Sønder Olling,
der ligger mellem Sdr. Hygum og
Kalvslund. Her skulle Anders holde
sit bryllup på gården Kastbjerg. Det
fejredes tilsyneladende gennem
flere dage, for vielsen fandt sted al-
lerede 21.5.1823.

Af Peter Bjerrum

Jeg læste med interesse først Steen
Thomsens indlæg i nr. 3/1997 “Om
at gå i vandet” og senere Per Ander-
sens myte om Hulda Beda Blom-
qvist i nr. 3/1998. I begge tilfælde
viste det sig, at de oprindelige
kendsgerninger var blevet forvan-
sket gennem generationers overle-
vering, men dog med en kerne af
sandhed.

Overleveringer i slægten er noget,
som de fleste slægtsforskere kender
til, og mon ikke også de fleste har
måttet konstatere, at der var noget
rigtigt i historien, men at begivenhe-
der og personer er blevet stærkt for-
vanskede gennem årenes forløb.
Under alle omstændigheder ligger
der en efterforskningsopgave med
henblik på at finde frem til de fakti-
ske omstændigheder, også selvom
det kan medføre, at nogle myter bli-
ver punkteret.

Også i min slægt trives overleve-
ringerne. Jeg har efterforsket dem
så godt som muligt, og en af dem,
som også i sig har en kerne af sand-
hed, vil jeg gerne videregive her, da
historien meget godt illustrerer,
hvilke motiver der kan ligge bag en
forvanskning.

Hovedpersonen er min tiptip-olde-
far i den lige mandslinie, gårdejer
Hans Chr. Hansen, der levede 1762-
1823 på slægtsgården ved Ribe,
hvor jeg bor i dag. Allerede i
1950´erne havde min far fået foreta-
get en slægtsgårdsundersøgelse,
hvoraf det fremgik, at Hans Chr.
Hansen døde 26.5.1823, og at han
iflg. kirkebogen var druknet.

Min far og farfar fortalte os, at han
var druknet i en brønd i marken bag
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Om morgenen 26.5.1823 savnedes
Hans Chr. Hansen, og en eftersøg-
ning blev sat i gang, men først kl.
16:00 fandt man ham, liggende på
bunden af Hjortvad Å. Der var in-
gen tegn på vold, men  vidnerne,
der ud over de 3 sønner omfattede
en svigersøn og 2 andre bryllups-
gæster, oplyste samstemmende, at
han havde været stærkt deprimeret
ved sengetid aftenen før, og at han
havde været det, siden hustruen
døde 2 måneder før. Også før hen-
des død havde der været problemer,
på et tidspunkt så alvorlige, at flere
folk havde måttet våge hos ham.

På grundlag af disse oplysninger og
en række andre detaljer, som frem-

går af rapporten, konkluderede
birkedommeren, at afdøde i et an-
fald af sindsforvirring selv havde
pådraget sig sin død.

Med denne konklusion kunne han
begraves i indviet jord, hvilket folk,
der havde begået selvmord, ellers
ikke kunne påregne.

Denne triste skæbne har ikke været
nem for efterkommerne at leve med,
og der er for mig ingen tvivl om, at
netop derfor er de tragiske omstæn-
digheder  efterhånden blevet for-
trængt og erstattet med noget mere
neutralt.

Jeg har taget hændelsen med i den
slægtshistorie, som jeg har udarbej-
det, men ikke uden anfægtelser, for
selv om det nu er over 175 år siden,
kommer man nærmere på den afdø-
des personlige integritet, end han og
hans børn sikkert har ønsket sig det.
Men det lange tidsforløb og om-
stændighederne iøvrigt taget i be-
tragtning har jeg fundet det rigtigt at
gøre det.

Peter Bjerrum
Bjerrumvej 6
6760 Ribe
Tlf. 75 42 14 63
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Nyt fra Dansk Data Arkiv

hvilke, der var under indtastning.
Denne folder var efterhånden blevet
så omfangsrig, at det  var meget
tidskrævende både at printe den og
dyrt at sende den. Vi har nu udviklet
et program, der gør det muligt at
læse KIP-folderen direkte fra en di-
skette. Der kan nu hurtigt søges i
folderen - både efter indtastede
sogne og efter indtaster-navn. Med
denne nye udleveringsform sparer
DDA både tid og penge og brugerne
har fået en nem måde at danne sig
en oversigt over den aktuelle  be-
stand af indtastninger på.

CD-rom
Kort før jul udgav DDA den nyeste
cd- rom - KIP98. Den indeholder
dobbelt så mange poster  som den
foregående, men stadig til den
samme pris (210 kr. /140 kr.)! Søge-
programmet er på godt og ondt det
samme, som på de foregående cd-
rom-udgivelser, dvs. et fritekst-
søgeprogram. CD-rommen kan kun
anvendes på windows-pc’er.  Den
kan bestilles over internettet eller
ved henvendelse til DDA. Vi mener
fortsat, at cd-rommen er en nem
måde at søge i folketællingsoplys-
ningerne på og vi vil fortsat udgive
en opdateret cd-rom en gang årligt.

Internettet
Der er sket en del ændringer i den
senere tid på vores side med den de-
mografiske database. Vi har bl.a. til-
føjet nogle nye databaser, idet vi har
indledt et samarbejde med Immi-

grantmuseet under Farums Arkiver.
Disse databaser bliver jævnligt ud-
bygget med både flere poster og
flere oplysninger til eksisterende
poster. En database med Danne-
brogsmænd er også blevet lagt op.

Som omtalt ovenfor vokser mæng-
den af indtastninger heldigvis og det
har medført, at vores database med
folketællinger nu er blevet meget
stor. Den er faktisk blevet så stor,  at
det næsten er umuligt at søge i den.
Vi er derfor i første omgang ved at
omstrukturere den, således at den
bliver lagt op i amter, ligesom cd-
rommen er opdelt i amter. Det
skulle gerne medføre, at svartiderne
for den enkelte søgning bliver kor-
tere. Til gengæld skal man nu altid
angive, hvilket amt man vil søge i,
men vi mener,  at det er en mindre
gene i forhold til de meget lange
svartider, der har været.

Vi har fjernet den brugerregistre-
ring, der en overgang var på on-line
søgningen, men beholdt den, når
man skal downloade indtastninger.
Det er normal praksis, at der altid
har skulle en underskrift til, når der
blev udleveret datamaterialer fra
DDA.
En gang om måneden bliver der til-
føjet nye datamaterialer, og øvrige
oplysninger om KIP-projektets sta-
tus bliver opdateret. Det gælder
KIP-folderen, oversigten over dæk-
ningsgraden og desuden ‘hitlisterne’
over hhv. indtastere og korrektur-
læsere.

I det sidste års tid er der sket store
omvæltninger i Dansk Data Arkiv,
men det har ikke haft indflydelse på
KIP-projektet.

Vi er i den lykkelige situation, at
KIP-projektet nu er blevet så kendt,
at antallet af indtastere vokser støt
og roligt og da det er flittige ind-
tastere, vokser antallet af afleverede
indtastninger tilsvarende. Vi har si-
den 1995 hvert år fordoblet antallet
af poster, således at vi nu er oppe på
lidt over 1 3/4 mio. poster! Det gi-
ver en samlet dækningsgrad på
6,71% og for 1801, som er den
bedst dækkede, en dækningsgrad på
38%.

Arkivering
DDA har dagligt kontakt med ind-
tasterne og det er som regel til stor
glæde for os. Vi er dog ofte blevet
udsat for kritik af, at vi er for længe
om at få arkiveret studierne og få
dem tilgængeliggjort på Internettet.
Det har altid været vores ømme
punkt. Der har været flere grunde
til, at vi altid har været bagud med
at få arkiveret de afleverede indtast-
ninger, men en af dem skyldes, at de
afleverede indtastninger har været i
formater, vi ikke umiddelbart har
kunnet arkivere i. For at løse dette
problem har vi nu ansat en person (i
et puljejob). Det har nu resulteret i,
at alle afleverede indtastninger er
arkiveret i KIP2 formatet og at alle
indtastninger, der kommer ind, bli-
ver arkiveret med det samme og
indtasteren får besked samme dag
hans indtastning er arkiveret. Vi har
således nu ikke længere noget ‘ef-
terslæb’ og det er vi meget glade
for.

KIP-folder
DDA har hidtil udgivet en folder,
der indeholdt en oversigt over
hvilke sogne, der var indtastet og

cd-rom    KIP98

Folketællinger fra 920 sogne og
købstæder
1,4 mio personregistreringer

Pris:
ikke-indtastere: 210 kr.
indtastere: 140 kr.
Tlf. DDA 66 11 30 10
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DDAs arbejde
i forbindelse med KIP projektet

Af Nanna Floor Clausen

I det følgende vil jeg beskrive det
arbejde DDA udfører i KIP projek-
tet. Efter læsningen af nedenstående
skulle det gerne fremgå, hvad der er
DDAs arbejde og hvad der ikke er
det.

Et væsentligt aspekt af DDAs rolle i
KIP projektet har fra begyndelsen
været at koordinere kildeindtastnin-
gen, således at ikke flere arbejder
med det samme sogn i den samme
periode. Derfor er det meget vigtigt,
at kontakte DDA, når man vil be-
gynde en indtastning og oplyse,
hvilket sogn og periode, man vil
indtaste.

Herefter får man tildelt et entydigt
indtastningsnr. Det bliver så skrevet
i en intern database, hvem der er i
gang med denne indtastning. Disse
oplysninger kan ses i den KIPfolder,
der bl.a. ligger på Internettet. Så
længe en indtastning ikke er afslut-
tet vil der ud for sognet stå Under
indtastning. Et sogn kan være reser-
veret meget længe, idet det ikke er
ualmindeligt at reservere mange
sogne ad gangen.

I det omfang indtasteren ikke selv
har et indtastningsforlæg kan DDA
udlåne folketællingsprotokoller el-
ler mikrofiche.
For at kunne låne en protokol skal
man underskrive en låneansøgning
og protokollen skal sendes som vær-
dipakke. Derfor koster det 50 kr. i
porto at sende protokollerne. Den
kan kun lånes i 1 måned ad gangen.

Der er derfor et vist administrativt
arbejde med at kontrollere udlånene
og et stykke praktisk arbejde med at

sende protokollerne. Det skal lige
tilføjes, at udlån kan forlænges ved
henvendelse til DDA.

Indtastningen afleveres
Når en indtastning bliver afleveret
til DDA sker der følgende:
Indtastningen bliver arkiveret, såle-
des at den er gemt ‘for evigt’. Derpå
bliver indtastningen forsøgt læst ind
i KIP2 programmet for at kontrol-
lere at formatet er overholdt. Hvis
indtastningen er foretaget i KIP2 er
dette som regel intet problem.

Dernæst undersøges om der er brugt
fortløbende løbenr ellers rettes de til
af os.

Det kontrolleres også om der er
skrevet korrekt i amt, herred, sogn
og kommunekode felterne. Det er
meget vigtigt, at dette bliver gjort,
da det ellers er svært at søge i ind-
tastningen, når den bliver lagt på
Internettet sammen med de øvrige
indtastninger.

Når den afleverede indtastning så er
fundet i orden, bliver den endeligt
arkiveret i sit eget ‘bibliotek’ med
sit eget DDA-nr (der er et andet nr.
end indtastningsnr).

Der bliver skrevet i vor interne data-
base, at indtastningen er afleveret
og hvor mange poster den indehol-

der. Indtasteren får tilsendt et brev
med oplysning om, at indtastningen
nu er arkiveret og får samtidig til-
sendt en diskette med den opdatere-
de udgave af KIPfolderen. Det har
indtil for nylig været ret tidskræ-
vende at udskrive folderen, fordi
den, heldigvis, er vokset ganske be-
tydeligt.

I de tilfælde hvor en aflevering ikke
er indtastet i KIP2 programmet,
men afleveret i et andet format, kan
det være meget varierende, hvor
lang tid der skal bruges inden en
indtastning er endeligt arkiveret.

I dag vil vi kun modtage indtastnin-
ger i enten KIP2 format eller som
semikolon-separerede tekstfiler.
Hvis tekstfilen er indskrevet jvf. vo-
res standard er det en forholdsvis
nem sag at arkivere indtastningen,
men desværre er alle afleveringer
ikke lige korrekte og så tager det
selvfølgelig lidt længere tid at få
den arkiveret.

I øjeblikket har vi ekstra ressourcer
til dette arbejde i form af en person
i puljejob, men når hun ophører, må
vi desværre forvente, at der vil blive
øget ventetid på at få oprettet disse
indtastninger.

Fra en indtastning er afleveret og til
den ligger på Internettet kan der
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desværre gå længere tid end mange
er tilfreds med. Den helt afgørende
forklaring er, at vi kun har en per-
son til at gøre dette, nemlig under-
tegnede, og der er meget andet ar-
bejde, der også skal passes.

Der bliver rent faktisk brugt megen
tid på at vedligeholde både program
og data på Internettet, idet vi har
gode og opmærksomme brugere.
Brevveksling med brugere tager tid,
men vi er glade for den opmærk-
somhed vort tilbud nyder. Admini-
strationen af brugerregistreringen
tager tid, især når proceduren ikke
bliver fulgt mht. indsendelse af
skriftlig tilmeldelse.

Når data skal lægges på Internettet
bliver de samlet i en fælles data-
base, hvor der også sker et check af
data, især af kildefeltet. Hvis dette
felt ikke står ens i alle indtastninger,
kan programmet ikke finde de øn-
skede data.

Pga. den opbygning vi har valgt, ta-
ger selve overførslen af data til

Internettet en del tid, da data, doku-
mentationsfilen og tilhørende be-
mærkningsfelt, der er gemt i en se-
parat fil, lægges op som tre separate
ting.

Endelig skal indtastningerne lægges
op som semikolonseparerede filer,
der først skal zippes. Desuden skal
oversigten over materialet på Inter-
nettet opdateres.

Alt i alt tager det hurtigt 1-2 dages
koncentreret arbejde. Derefter føl-
ger brugernes kommentarer til det
nye materiale og evt. fejl og mang-
ler i det.

Når der opdages fejl eller unøjagtig-
heder i det indtastede materiale, er
det ikke DDA, der retter disse fejl.
Det har vi slet ikke ressourcer til og
vi har også den holdning, at det er
indtasteren, der er ansvarlig for sit
materiale.

Beskeden skal derfor gå til indtaste-
ren, der så kan kontrollere om der
skal rettes. Bl. a. derfor tilgængelig-

gør vi dokumentationsfilerne. Hvis
der skal rettes, indsender indtaste-
ren en ny rettet version af sin ind-
tastning, som vi så rearkiverer.

Vi får mange henvendelser fra bru-
gere, der vil have hjælp til at finde
slægtninge og hjælp til at bruge vo-
res søgeprogram.
Mht. til hjælp til at finde slægt-
ninge, er det ikke noget vi har res-
sourcer til, men brevvekslingen i
forbindelse med dette tager også tid.
Vi er heller ikke i stand til at råd-
give mht. brug af slægtsforsknings-
programmer o.lign.

Det helt afgørende problem i dette
projekt er de manglende personale-
mæssige ressourcer. I DDA er der 1
fuldtidsbeskæftiget med projektet
og dertil for øjeblikket to ½-tids be-
skæftigede.

Vi gør hvad vi kan, men kan des-
værre ikke altid gøre tingene så hur-
tigt, som mange ønsker og vi faktisk
også gerne selv ville. Men alt i alt
synes jeg dog, at DDA og ind-
tasterne har nået et flot resultat.
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Tips & ideer
Brothers Keeper Nyt fra GEDCOMPFamDex Nyheder

År 2000 problem fundet
FamDex logo billede startede op
med „kun“ at have årstallet i 2 cifre.
Det gav et problem her i 1999, for
dem som har betalt til ind i år 2000.
Det blinkende skilt kom frem første
gang de startede FamDex i 1999.

Sognebasen
Er blevet opdateret med de nye FJ-
numre. Det er nu muligt at bevare
indstillingen af sogne- og post-ba-
sen, når du forlader hovedmodulet
og f.eks. går til kort og kirker, så du
umiddelbart kan se hvor i Danmark
kirken er placeret.  Ligeledes når du
kommer tilbage til hovedmodulet,
er det samme sogne- og post indstil-
ling, du kommer tilbage til.

Træ
Navnemønster på den ny service-
menu (F8), er blevet udbygget, så
mønstersøgningen ved forgængere
og efterkommer er den samme. Ved
fornavnene påsættes endelserne søn
og datter for yderlig søgning. Ved
efternavnet søges desuden på nav-
net uden endelsen søn eller datter.

Hovedmodulet
I Probandens partnerbillede blev
der, hvis der var en forlovelse/trolo-
velse, oplyst om dette. Var der imid-
lertid ikke nogen årstal for handlin-
gen, gik programmet ud fra at den
var foregået før 1. april 1799 og
kaldte det for trolovelse. Det er nu
ændret så betegnelsen for- , tro- er
korrekt.  Samtidig er der kommet en
alder på, hvis det er et bestående
forhold og begge parter er levende.

Ring for DEMO på 44841916 eller
send 40 kr på check eller 10x4 kr.
frimærker for Sharewareprogram.
Leif Høgh

GEDCOMP er en nu 17 måneder
gammel søgefacilitet for slægts-
forskere, der forsker i danske (her-
under skånske) personer. Du får gra-
tis udført en GEDCOMP-søgning
efter de personer du forsker i ved at
emaile en GEDCOM-fil med dine
slægtshistoriske oplysninger til
GEDCOMP.

Samlet antal personer i GEDCOMP
pr. 1/2-99: 875.000
Observeret gevinsthyppighed ved
indsendelse af GEDCOM-fil med X
personer:
     X         Gevinst
Mindst Højst      %
3601 86799 100
2039 3600 100
1448 2038 98
1048 1447 98
766 1047 94
579 765 91
379 578 82
239 378 82
126 238 74
10 125 32

Tallene i tabellen er fremkommet på
følgende måde: De indsendte filer
til GEDCOMP er inddelt efter antal
personer i 10 lige store grupper. %-
satsen i hver gruppe er andelen af
filer i denne gruppe, hvor indsende-
ren har fået mindst een meddelelse
om personsammenfald med en fil
indsendt af en anden slægtsforsker.

GEDCOMP’s danske brugere an-
vender følgende slægtsprogrammer:
 56% Brothers Keeper
 28% WINFamily
  5% Cumberland Family Tree
  3% Family Tree Maker
  8% Andre programmer
www.imm.dtu.dk/~lkl/gedcomp/
Lars Kr. Lundin
lkl@runge.uni-c.dk

John Steed har igen nogle interes-
sante tilføjelser til sit program.
Ved opdeling af en database kan der
nu medtages en vilkårlig proband,
plus alle hans aner, plus alle disse
aners efterslægt.

En anden ny opdeling af databasen
kan baseres på en selvvalgt liste af
personer.  Listen kan dannes som
udskrift fra Søgning på Ord.  Søge-
kriteriet kan frit vælges som et per-
sonnavn eller et stednavn, og stedet
kan enten være knyttet til en be-
stemt begivenhed eller blot kan op-
træde et eller andet sted i personens
data.  Opdelingen kan altså omfatte
alle ved navn Pedersen, eller alle
født i Smørumovre.

Der er også en ny udskrift til prin-
ter.  Den har et afsnit for hver af
nogle valgte personer, og for hver
person er der alle hans data eller et
udvalg heraf.  Børn kan medtages
eller udelades, og de kan blot angi-
ves med navn, eller alle deres data
kan medtages.  Udvalget af personer
kan ske som ved lister til udskrift
eller ved søgning på ord.

Siden den første Windows udgave
er der kommet mange tilføjelser og
ændringer, og for hver af dem har
jeg måttet udbygge de danske tek-
ster og hjælpefiler. Det har måske
gjort systemet af over 80 hjælpe-
tekster noget uoverskueligt, og jeg
har derfor skrevet en oversigt på en
halv snes sider. Denne manual kan
udskrives til printer, men den indgår
også i systemet af hjælpetekster, så
der kan springes til detaljer eller
forklaring på ord efter behov.

Jens Finderup Nielsen
Tlf.  45 76 15 90
E-mail  finderup@post4.tele.dk
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Læsekredsen
Bent Pilgaard

Stjærten 21,    8800 Viborg
Tlf. 86 67 55 12

Læsekredsen modtager flg blade:

„Mededelingen Central Bureau

voor Genealogie“ fra Holland

„Gens Humana“ fra Holland

„Genealogical Computing“ fra USA

„Computers in Genealogy“, England

„Dis-Play“ fra Øst-Sverige

„Slægtshistorisk Forum“ fra Sverige

„Diskologen“  fra Sverige

„Computergenealogie“ fra Tyskland

„Sukutieto“ fra Finland

„Slekt og Data“ fra Norge

GENEALOGICAL COMPUTING 3/98
Det er desværre ikke lykkedes, trods adskillige henvendelser, at få vore
egne blade igennem for 1998. Imidlertid har Jens Finderup venligst udlånt
sit eksemplar, som nu er sendt i kopi til læsekredsen. Det betyder lidt mere i
porto for den enkelte, men alternativ var, at de ikke fik bladet.

Den flittige Alan E. Mann beskriver en række programmer, som kan bruges
til at lægge en GEDCOM-fil på nettet. En vurdering som er velkommen.
Cathrine Horman anmelder en række bøger bl.a. om genealogisk søgning på
nettet. Michael John Neill giver gode råd ved personsøgning på AltaVista
(må også gælde andre søgemaskiner) med brug af and, near, andnot, or.
Betty Clay anmelder CD-rom’er indscannede passagerlister og dåbs-
protokoller fra Maryland.
TMG 3,5 for Windows er opgraderet og anmeldes på linie med en række
andre programmer som Family Tree Maker, The Master Genealogist og
Legacy.
Forlaget Ancestry viser en oversigt over med priser på hvad de har udgivet.
Til sidst en lang række adresser på hjemmesider med hvert sit speciale i for-
bindelse med genealogisk søgning.

GENEALOGICAL COMPUTING 4/98
Jake Gehring omtaler muligheder for fejl ved årtusindskiftet i slægtsforsk-
ning. Michael John Neill fortæller om overførelse af dele af PAF til
Excelformat. Art. Rubeck omtaler et program CLOOZ til organisering af
oversigt over papirkilder.
Drew Smith giver råd ved fremstilling af HTML sider, så de fylder mindre
og dermed er hurtigere at overføre.
Family Tree Maker v. 5 gennemgås på linie med omtale af forskellige
programmers fornyelser.
En samlet oversigt over programmer i 1998  fylder flere sider. Det er
mærkeligt at se at mange programmer stadig bruger DOS.
Georg W. Archer agiterer for brug af kildeangivelser i forbindelse med
HTML og brug af GEDCOM. Det burde være en selvfølge.

COMPUTERS in GENEALOGY, Dec. 1998.
En artikel omtaler ændringer i forskellige programmer, samt den handel de
enkelte programmer er udsat for. Det gælder f.eks. Reunion der på ca.18
mdr. er blevet handlet tre gange. Der antydes også en udvikling, der går i
retning af, at programmerne får indbygget HTML muligheder.
En anden artikel omtaleren undersøgelse af links på hjemmesider. Det viste
sig, at en stor del af de links der fandtes på hjemmesider var „døde“, uden
at der var efterladt besked om, hvor de var flyttet hen. Hvornår har du sidst
undersøgt om de links, du har liggende på din hjemmeside, er levende?
En artikel fortæller om hvordan et program kan omdannes til og bruges af
EXEL-database. En omtale af en CD-rom med indscannede billeder fra
byer (kunne ligeså godt være fra andre steder). Den kunne virke inspire-
rende på folk med de interesser. Det er et område der ikke gøres meget i.
Mange har gennem tiden spurgt efter kalenderprogrammer. I bladet henvi-
ses til et belgisk program, der kan hentes på:
www.nstarsolutions.com/859.htm
I et tillæg til bladet tilbydes en CD-rom med optegnelse over dræbte
engelske soldater fra krigen 1914-18 (703000). Prisen skal man nok
sidde ned til - £220. Se nærmere på WWW.great-war-casualties.com
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=================================================================
DisNyt 1-99 21 JAN 99
NyhedsBrev til medlemmer af DIS-Danmark med e-mail

=================================================================
Denne type nyhedsbrev sendes
jævnligt til de af DIS-Danmarks
medlemmer, der har tilmeldt sig
ordningen.

1. Kontingent for 1999.
2. Kontingent fra udlandet.
3. Folketællinger på cd nr. 4 er fær-

dig.
4. Udvandrerprotokoller på cd.
5. Programoplysninger.
6. Flere bøger i OpslagsOrdningen.
7. Går der Barbie i slægtsforsknin-

gen
8. Dannebrogsmænd.
9. Windows KIP indtastningspro-

gram.
10.Ancestral Quest 2.1 på dansk.
11.Immigrant Ships Transcribers

Guild.
12.Er onkel Jakob blevet farbror?
13.DisNyt på kamelryg.
14.Efterskrift.

——————————————
1. Kontingent for 1999.
——————————————
Jeg vil lige minde om, at det igen er
tid for den årlige kontingent-
betaling! Girokortet til formålet sad
øverst på bagerste smudsomslag på
„Slægt & Data“ 4-98, der blev ud-
sendt lige inden jul. Har du husket
af få betalt? Har du ikke betalt 1. fe-
bruar slettes du fra medlemslisten
uden yderligere påmindelse og
modtager herefter ikke flere numre
af „Slægt & Data“. Så det er jo en
alvorlig sag!

Kassereren ser meget gerne, at du
bruger netop det kort, der sad bag
på „Slægt & Data“. Så er han sikker
på at få det korrekte medlemsnum-
mer til registreringen. Det gør alting

meget nemmere for ham. Hvis du
betaler ved on-line overførsel - eller
på anden vis - bedes du være om-
hyggelig med at oplyse dit med-
lemsnummer. Det er de sidste fire
cifre i den øverste linie i adresse-
angivelsen på girokortet på smuds-
omslaget.

Sidste år måtte jeg møjsommeligt
sidde og pille en del medlemmer ud
af listerne på hjemmesiderne fordi
de ikke havde betalt kontingent. Det
er jo lidt ærgerligt, hvis det blot
skyldes en forglemmelse! Det er al-
tid muligt at blive meldt ind igen,
men det er jo spild af bøvl.

(Mens jeg skriver det her, ville jeg
lige se på smudsomslaget - ... og op-
dagede at jeg heller ikke havde hu-
sket at sende kortet! Det gjorde jeg
så med det samme!!!)

... men så skal vi jo heller ikke be-
tale kontingent til foreningen før
ind i det næste årtusinde!

——————————————
2. Kontingent fra udlandet.
——————————————
Til glæde for vore udenlandske
medlemmer er der indført den ord-
ning, at de kan betale for flere år
forud. Det har længe været et ønske,
som hidtil ikke har kunnet møde-
kommes. Men foreningens nye
regnskabsprogram kan håndtere den
slags indbetalinger.

Nu kan de udenlandske medlemmer
så slippe for omkostningerne ved at
veksle til dansk valuta - og forenin-
gen sparer tilsvarende den afgift,

der er på de udenlandske indbetalin-
ger.
Men ordningen gælder altså kun for
de udenlandske medlemmer! - kon-
tingenter har det jo med at stige!

——————————————
 3.  Folketællinger på cd nr. 4 er
færdig.
——————————————
Umiddelbart inden jul kunne DDA
udsende oplysning om, at den længe
ventede opdaterede cd nummer 4
med KIP-projektets mange folke-
tællinger netop var modtaget fra
producenten. De forudbestilte skulle
være sendt ud straks inden jul og
andre kan bestille dette særdeles
nyttige hjælpemiddel hos DDA eller
direkte fra
http://ddd.sa.dk/kip/dk/cdrom2.htm.

Der bliver stadigt mere guld i den
grube! Det er et imponerende ar-
bejde, der er gjort af mange til gavn
for os alle sammen!

——————————————
4. Udvandrerprotokoller på cd.
——————————————
Samtidig med cd’en med folke-
tællingerne er den nye cd med Kø-
benhavns politis udvandrerproto-
koller blevet færdig. Den dækker
perioden 1868 til 1903 og omfatter
alle personer, der har købt billet
gennem en godkendt dansk
udvandreragent.

Oplysningerne håndteres som for
folketællingernes vedkommende af
WordCruncher-programmet. Så hvis
du allerede har  dette program in-
stalleret til folketællingerne er det
faktisk nemt at lægge emigrant-op-
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lysninger ind i det installerede pro-
gram enten som nye bøger på
samme hylde som folketællingernes
amtsbøger eller på en selvstændig
hyldene kun med emigrantbøger.
Men WordCruncher-programmet
følger selvfølgelig med sammen
med politiprotokollerne.

Selv om politiet ikke tog det så
tungt med at få udfyldt protokol-
lerne lige efter forskrifterne er der
alligevel spændende fund at gøre på
den nye cd. Normalt er sidste op-
holdssted anført, men meget ofte
mangler fødestedet - desværre! Og
så er bestemmelsesstedet altid an-
ført.

Den nye cd kan også bestilles hos
DDA i Odense eller direkte fra
http://ddd.sa.dk/kip/dk/udvcd.htm

——————————————
5. Programoplysninger.
——————————————
Jeg er blevet gjort opmærksom på et
nyt sted at hente oplysninger om
slægtsforskningsprogrammer. Det er
en amerikansk side på
www.geocities.com/Heartland/Park/
9069/Software.html, hvor Eric og
Kim samler flest mulige oplysnin-
ger om eksisterende programmer til
håndtering af slægtsoplysninger. De
har lige nu et lille halvt hundrede
programmer på listen.

Stedet udmærker sig ved, at bruger-
nes indsendte oplysninger om gode
og dårlige erfaringer knyttes til de
enkelte programmer. Og erfaren
kvinde er god at gæste!

——————————————
 6. Flere bøger i OpslagsOrdningen.
——————————————
Helge L. Bay har netop meldt sig
ind i vores forening og det allerfør-
ste han gør er at tilbyde sin hjælp til
vi andre. Det er da forbilledligt!

Helge tilbyder opslag i sine slægts-
bøger og andre værker, som nu kan
findes på en selvstændig side på
<http://users.cybercity.dk/
~dko6959/i_bay.htm >.

——————————————
7. Går der Barbie i slægtsforsknin-
gen?
——————————————
Myra Vanderpool Gormley , der er
medredaktør af det fine e-mail-tids-
skrift „RootsWeb Review“ udtryk-
ker i en af de seneste udgaver sin
bekymring for fremtiden for slægts-
forskningen og specielt for den del,
der bruger de on-line ydelser, der
stort set alle startede som non-profit
foretagender udført af frivillige in-
teresserede. Myra Vanderpool
Gormley forudser at alting vil blive
meget dyrere.

Problemet er at vi er blevet så utro-
ligt mange, der dyrker slægtsforsk-
ning - ikke mindst den del af os, der
er on-line. Vi er dermed blevet en
interessant forbrugergruppe for fir-
maer, der ikke er nær så interesse-
rede i slægtsforskning som de er i at
tjene penge.

Et foretagende, der kalder sig „The
Learning Company, Inc.“ har netop
købt  først „Mindscape“, der frem-
stiller programmet „Family Tree
Creator“ og derefter „Broderbund“,
der fremstiller det meget udbredte
„Family Tree Maker“ og nu senest
„Palladium“, der producerer
„Ultimate Family Tree“. Og det
pudsige i historien er så, at „The
Learning Company, Inc.“ ejes af
legetøjsproducenten „Mattel“, der
skabte sin formue på plasticdukker-
ne Barbie og Ken.

Og at det er store penge, der er på
spil vidner en oplysning i „Wall
Street Journal“ 17 DEC 98 om. Her
fortælles det, at firmaet „CMG In-
formation Services, Inc.“ for 10

millioner $ vil overtage en tredjedel
af forlaget „Ancestry“, der jo bl.a.
udgiver vores læsekredsblad
„Genealogical Computing“.

... så inden vi ser os om har Lykke-
toft såmænd solgt Rigsarkivet til
LEGO - eller Disney-koncernen!

——————————————
8.  Dannebrogsmænd.
——————————————
Arne Eckmann, der bestyrer den
danske del af den fine ordning
„Genealogy Helplist“ er gået i gang
med at danne en database med op-
lysninger om alle Dannebrogs-
mænd, der har modtaget dekoratio-
nen i perioden 1864 til 1905. Arne
har været i gang i nogen tid og har
så forhørt sig hos DDA, om  der var
interesse for at gøre basen on-line
tilgængelig. Det var der!

Arne er nu kommet ca. en tredjedel
igennem stoffet, men allerede nu er
det lagt ud på nettet via DDA’s ser-
ver med de søgemuligheder, DDA
stiller til rådighed. Det var vist lidt
af en misforståelse, for Arne
Eckmann havde leveret de forelø-
bige indtastninger for at DDA
kunne afprøve basen. Men nu er den
altså lagt frem til gavn for os alle
sammen, og Arne taster ind på livet
løs for at få de resterende oplysnin-
ger med. Han regner med, at det vil
tage et par måneder at få resten ind.

Der er henvisning til den foreløbige
base  fra DDA’s hovedside, men det
er også muligt at gå direkte til søge-
formularen på <http://ddd.sa.dk/
dannebrog/htm/dannebrog.htm >.

PS: Lige inden afsendelse af dette
DisNyt er der e-mail fra Arne med
oplysning om, at oplysninger om
samtlige 2500 Dannebrogmænd nu
er afleveret til DDA, hvor Nanna
oplyser, at materialet vil blive lagt
ud i løbet af en uges tid!
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——————————————
 9.  Windows KIP indtastningsprog-
ram.
——————————————
 Otto Chr. Thygesen har gennem
nogen tid arbejdet med at program-
mere et nyt indtastningsprogram til
KIP-indtastningerne. Han er nu så
vidt, at han mangler oplysninger om
ønsker fra eventuelle kommende
brugere.

Programmet er skrevet til brug un-
der Windows, men Otto Chr.
Thygesen vil gerne have oplyst om
det er nødvendigt at lave en udgave
til  Win 3.x eller om alle eventuelle
indtastere har Win 9x/NT?

Ligeledes ønsker Otto Chr.
Thygesen oplysninger om skærm-
størrelser. Skal programmet laves til
640x480 pixels, 800x600 pixels el-
ler 1024x768 pixels? Programmet
er lige nu lavet med alle formularer
mindre end 640x480 pixels, men
hvis ingen mere anvender dette
skærmformat, kan der  være fordele
ved at lave formularerne til
800x600 pixels.

Og endelig er der spørgsmålet om,
hvor mange der allerede har den
„Borland Database Engine“ (BDE),
der er nødvendig for at flytte data til
og fra Paradox? BDE fylder ca.
4Mb, så det ville gøre tingene nem-
mere, hvis det ikke skulle leveres
sammen med det nye KIP-program.

Så er du nuværende eller kom-
mende kildeindtaster i KIP-projek-
tet, vil Otto Chr. Thygesen være
taknemmelig for svar og
meningstilkendegivelser på
email: thygesen@inet.uni2.dk

Ligeledes er Otto Chr. Thygesen in-
teresseret  kontakt med kildeindtas-
tere, der er villige til at fungere som

beta-testere af det program, han har
under udvikling.

——————————————
 10.  Ancestral Quest 2.1 på dansk.
——————————————
N.O. Andersen i Odense har sendt
oplysninger om den danske udgave
af „Ancestral Quest 2.1“, som han
netop har færdigoversat til dansk.

Programmet er oprindeligt skrevet
som en Windows-overbygning til
PAF og læser PAF-filerne direkte.
Men det er ikke blot udskrivnings-
mulighederne, der er væsentligt for-
øgede i forhold til det gamle og hæ-
derkronede DOS-PAF. Det er nu et
komplet multimedieprogram til
håndtering af billeder i mange for-
mater, af lyd- og video-klip og med
mulighed for dannelse af HTML-
filer.

Programmet koster i den danske ud-
gave 450,- kr. og kan bestilles hos:
N. O. Andersen - Guldbergsvej 31 -
5000 Odense C -
Tlf.: 66 11 17 00 / Fax: 66 11 17 25
email: noa@post2.tele.dk

——————————————
11. Immigrant Ships Transcribers
Guild.
——————————————
En gruppe frivillige indtastere har
under navnet „Immigrant Ships
Transcribers Guild“ samlet sig om
det projekt at indtaste de mange
passagerlister fra immigrantskibene
fra Europa til USA og derved gøre
listerne on-line tilgængelige. De
startede projektet midt i september
og her midt i januar har de 283
passagerlister  med i alt ca. 7.000
navne på plads.

Projektet har som så mange andre
fortræffelige projekter og frivillige
initiativer fået plads på RootsWeb’s
server. Det har fået adressen
http://istg.rootsweb.com/

Listerne er tilgængelige ad forskel-
lige indgange. De kan søges efter
immigrantens efternavn, efter
ankomsthavn eller efter afrejseland.
Listen med danske udvandrerrejser
ligger på http://istg.rootsweb.com/
departures/denmark.html

Mon det også er et eksempel på, at
rygterne om KIP-projektets grund-
idé er nået til USA?

——————————————
12. Er onkel Jakob blevet farbror?
——————————————
Knud Julius Knudsen  har sendt
dette søde eksempel på, hvilke fore-
spørgsler en slægtshjemmeside kan
afstedkomme:

Klip——>
Goddag, mit navn er Jakob og jeg
skriver angående et væddemål. Jeg
har et spørgsmål som jeg håber De
kan svare på : Hvad er jeg til min
brors søn, er jeg kun farbror eller er
jeg både farbror og onkel, hvis det
skal være helt korrekt? Jeg håber
De vil være mig behjælpelig med
mit spørgsmål, på forhånd tak.
Med venlig hilsen Jakob
<——Klip

Knud fortæller så ikke, hvad han
svarede Jakob.

——————————————
13. DisNyt på kamelryg.
——————————————
... og når vi nu er i den boldgade.
Jeg har i dag modtaget et eksempel
på, hvor langt omkring disse små
omlysninger kan komme. Kurt
Ebert skriver :

Klip——>
Hermed følger min e-mail adresse,
således at jeg også kan modtage
elektronisk post fra DIS. Da jeg for
tiden har et job i Niger, midt i
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Afrika, er det en god måde at få op-
lysninger nogenlunde til tiden i
forhold til sædvanlig kamelpost.
<——Klip

——————————————
14. Efterskrift.
——————————————
Som den opmærksomme læser vil
have bemærket har jeg i nogen tid
anført antallet af DisNyt-modtagere
nederst i e-mail’en. Og som den me-
get opmærksomme læser måske al-
lerede har bemærket er der denne
gang 699 modtagere mod 618 i de-
cember. Der er bare fart på tilmel-
dingerne til e-mail-listen - ikke
mindst takket være de små notitser i
de seneste udgaver af  „Slægt &
Data“.

... og husk nu kontingentet!

================================================================

Har du en e-mail adresse?

Ifølge de nyeste tal fra foreningens webmaster (det er vores sekretær Jens
Verner Nielsen) har 699 (ca. 30 %) af foreningens medlemmer oplyst en e-
mail adresse, så de kan modtage elektronisk post fra foreningen.

Med jævne mellemrum udsender vi nyhedsbreve til alle dem, som er opta-
get på denne e-mail liste. Via nyhedsbrevene kan vi give diverse informa-
tioner og meddelelser (indtil nu er der i år udsendt 9 nyhedsbreve). Dette er
således en meget praktisk og hurtig måde at her og nu komme i kontakt med
en stor del af foreningens medlemmer, og det supplerer på udmærket vis
Slægt & Data, der udsendes en gang i kvartalet. Det koster ikke noget at
blive optaget på vores liste over e-mails.

Har man Internetadgang (privat, på arbejde eller bare på et bibliotek) er der
i dag også flere steder muligt at få oprettet en sådan e-mail adresse ganske
gratis (f.eks. mail.forum og hotmail).

Har du en e-mail adresse, som vi ikke kender til, så oplys den til vores
webmaster Jens Verner Nielsen (email: dis@vip.cyvercity.dk)
og få fremover foreningens nyhedsbreve.

@

DisNyt sendes denne gang til 699
medlemmer med email-adresse.

Tidligere udgaver af DisNyt kan
findes fra
http://users.cybercity.dk/~dko6959/info.htm

=================================================================

Med venlig hilsen
Jens Verner Nielsen
Tlf  74 41 55 80

WebMaster for DIS-Danmark:



Dagsorden til generalforsamlingen
1999

DIS-Danmarks ordinære generalforsamling afholdes

Lørdag d. 24. april 1999 kl. 13.00

Risskov Biblioteks mødesal, Fortebakken 1, 8240 Risskov

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet for 1998
4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
5. Fremlæggelse af budget for år 1999 og 2000, herunder

fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Ole Jensen, Nordborg          (ønsker ikke genvalg)
Ole Degn, Viborg                    (kan genvælges)
Svend-Erik Christiansen, Brabrand   (kan genvælges)
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Janne Wibroe, Århus
Henning J. Madsen, Kolding

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Torben Devantie, Mørke
Helge Kartman, Borup
Jens Jerichow, København

8. Eventuelt

Foredrag
Efter generalforsamlingen vil arkivleder ved Udvandrerarkivet i Aal-
borg, Henning Bender, fortælle om udvandrerdatabasen, den nye CD-
rom fra Udvandrerarkivet m.m. Der vil også være en omtale af nye
internetprojekter, som er på vej fra Udvandrerarkivet og Aalborg
Stadsarkiv bl.a. et projekt omkring det meget værdifulde billedarkiv
fra fotograf H. Tönnies, der virkede i Aalborg ca. 1860-1900.


