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!Ŝ ÉHir  ^ ^



Slægt & Data

Slægt & Data Indhold
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 1950 eksemplarer.

Redaktør:
Hanne Marie Rud 
Thøger Larsens Allé 48 
2750 Ballerup 
tlf.44 66 17 04 
e-mail:rud@post9.tele.dk

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

Slægtsforskning på en Macintosh med Heritage

Organisering af slægtsforskningsarbejde

Gedcom eller „Ged“ i kommunikationen

Bestyrelsens beretning

Forskerregister - medlemsfortegnelse

Regnskab for 1997

Slægtsbogen

Hvem Forsker Hvad

Læsekreds
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:
1 * maj 
1. august 
1. november 
1. februar

Udkommer:
Juni
September
December
Marts

Medlemskontingent 1998:100 kr. 
Løssalg pris: 35,00 kr. pr. nr.

Girokonto: 501-2058

ISSN 0903-6172

Nyt fra GedComp 

NordGen 98

Nyt fra arkiverne 

Hvad er vigtigt ?

Erfaring med kildeindtastning og korrekturlæsning

D IS -D an m a rk
Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Pilgaard, Randersvej 29, 8800 Viborg Tlf. 86 67 55 12 (fmd.)
Erik Kann, Johan Jepsensvej 1, 2830 Virum, Tlf. 45 85 18 02 (næstfmd, nordisk repr.) 
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby Tlf. 47 52 80 48 (ekspedition)
Svend-Erik Christiansen Hvedebjergvej 24,8220 Brabrand Tlf. 86 25 22 52 
Hanne Marie Rud, Thøger Larsens Allé 48, 2750 Ballerup .Tlf. 44 66 17 04 (redaktør) 
Jens Verner Nielsen, Bagergyden 1, Høruphav, 6470 Sydals Tlf.74 41 55 80 (sekr) 
Martin Bjarklev, Søndertoften 115, 2630 Taastrup Tlf. 43 99 17 52 
Jørgen Rasmussen, Erik Skeelsvej 24a, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 98 34 
Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg, Tlf. 74 45 02 35

KO Kl og Kildeindtastningsprojektet:
Hanne Marie Rud, Thøger Larsens Allé 48, 2750 Ballerup, Tlf. 44 66 17 04 
Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 5000 Odense C, Tlf. 66 11 30 10

2 DIS-Danmark - marts 1998

mailto:DIS@vip.cybercity.dk
mailto:rud@post9.tele.dk


Kalenderen
Slægt & Data

25.04.1998 kl. 13.00 - ca 17.00
Generalforsamling i København. Se nærmere på bagsiden af dette nummer 
af Slægt & Data.

Generalforsamligen afholdes på Rigsarkivet i Harsdorff's sal med indgang 
ved siden af Tøjhusmuseet.

Foredrag efter generalforsamlingen
Landsarkivet for Sjælland har gennem det sidste par år gjort en målrettet 
indsats for at udarbejde bedre vejledningsmaterialer, dels på læsesalen, dels 
på intemettet.

Landsarkivar Inge Bundsgaard vil i sit foredrag gøre status over 
landsarkivets situation i dag og give sit bud på fremtiden, når det gælder 
brugerservicen både på læsesalen, via intemettet og i den kommende arkiv
bygning i Ørestaden.

DDA - Dansk Data Arkiv - Kildeindtastningskursus 

18.04.1998
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 origi
nale kilder.
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Bliver det en god årgang?

En række redaktionelle betragt
ning.

Indholdet af årets første nummer af 
Slægt & Data er altid en smule mere 
bundet end tilfældet er med de øv
rige numre, thi her skal være plads 
til bestyrelsens beretning, forenin
gens regnskab og naturligvis pro
grammet for generalforsamlingen.

Alt i alt er der på forhånd “afsat” 
ca. 4 sider, hvortil kommer de helt 
faste rubrikker. Men derudover er 
der frit slag - spaltepladsen ligger - 
ren og fin - lige klar til at blive ero
bret og fyldt af ivrige pennes aflej
ringer. !

Det er ofte udtalt, at bladet aldrig 
bliver bedre end det der sendes til 
redaktionen. Set ud fra den synsvin
kel, må vi sige, at årets første høst 
lover godt: Der er spændende stof, 
kendte ting belyst på nye måder, der 
er “gamle garvede” skribenter, der 
er helt nye forfattere.

Der indledes med en invitation til et 
spændende møde med slægtsforsk
nings-programmet Heritage (til 
Macintosh).

Ikke mindre spændende er den ef
terfølgende beskrivelse fra en 
slægtsforsker, der har søgt veje 
uden om de “traditionelle” slægts
forskningsprogrammer for at få hold 
på det indsamlede stof.

Indlægget om GedCom er særdeles 
tankevækkende og giver forhåbent
lig lyst til mange uddybende kom
mentarer.

1998 bliver året, hvor der afholdes 
nordisk konference i slægtsforsk
ning. Konferencen omtales naturlig
vis særskilt i bladet.

Rubrikken “Nyt fra arkiverne” er 
også med denne gang. Redaktionen 
har stor glæde af faste udsendinge 
på vores arkiver. Hidtil har meget 
stof været fra Rigsarkivet. Men 
denne gang melder vores yngste 
landsarkiv sig, og det med fuld 
kraft!

Vi har valgt at runde dette nummer 
af med to praktisk prægede indlæg: 
Om det at vælge program og om det 
at være kildeindtaster.

Som skrevet: Vi synes selv, det hele 
lover godt for årgangen. Men om 
det også ender godt - ja det er op til 
de mange skribenter rundt om i lan
det.

Vi har selv mange ideer og ønsker: 
Hvordan var det at bruge GedComp, 
er der andre synspunkter på 
GedCom problematikken, ja man 
kunne blive ved!

Det har været en stor glæde at kon
statere, hvor mange nye skribenter, 
der er kommet på banen - ja der er 
nænnest tale om en hel vrimmel i 
de sidste par numre. Og lad det en
delig fortsætte sådan.

Og lad os tilføje: Jo flere der skri
ver, jo flere muligheder får vi for re
elt at lægge en indholdsmæssig nu
anceret linie for bladet. Så derfor 
bliv ved - skriv, skriv, skriv.

Hermed ønsker vi alle rigtig god 
fornøjelse med læsningen!!!

Forsiden på Slægt & Data
Vi søger en kreativ person med lyst 
til at præge forsiden på Slægt & 
Data. Til bladet vil vi meget gerne 
hver gang have en spændende for
side at bringe eventuelt sammensat 
af flere billeder.

Vi vil derfor meget gerne i forbin
delse med en, der er interesseret i at 
hjælpe med dette arbejde. Forsiden 
på det enkelte nummer skal være et 
foto/billede af noget relevant for det

enkelte nummer af Slægt & Data, 
derfor er det ikke en proces, der kan 
overstås for en hel årgang på een 
gang.

Det kunne måske være et foto fra en 
udstilling eller et møde / foredrag. 
Da foreningen ikke råder over ret 
mange brugbare illustrationer til en 
A4 side skal der også arbejdes med 
at finde passende billeder.

Om forsiden på Slægt & Data skal 
være sort/hvid foto eller farvefoto 
er endnu ikke afgjort, men vi vil 
meget gerne høre Jeres mening 
herom evt. på generalforsamlingen.
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Slægtsforskning på en 
Macintosh med Heritage
Af Jan Mølbæk

Da det kun er de færreste PC- 
brugere, som kender ret meget til 
Macintosh, vil jeg først give en 
kort beskrivelse af Mac’en.

Macintosh produceres af Apple 
Computer, der blev grundlagt i 
1976. Brugervenlighed har altid væ
ret et nøgleord hos Apple. Da den 
første Macintosh blev introduceret i 
1984, anvendte man da også alle
rede her den grafiske brugerflade, 
mens næsten alle andre PC’ere an
vendte det noget mindre brugerven
lige DOS som styresystem.

Processoren i en Macintosh er ikke, 
som i en traditionel PC, fremstillet 
af Intel (386, 486, Pentium m.fl.), 
men af Motorola (680x0,
PowerPC). Derfor kan man ikke di
rekte sammenligne ydelsen i en 
Intel-baseret PC med ydelsen i en 
Macintosh.

På grund af de forskellige proces
sorer kører Macintosh med sit eget 
styresystem kaldet MacOS. Bruger
fladen i MacOS minder en del om 
den, man kender fra Windows.

Rent faktisk har Microsoft „lånt“ 
mange funktioner i Windows fra 
MacOS. Eksempelvis har Mac-bru- 
gere kendt til muse-styring, vinduer, 
ikoner, Plug’n Play, papirkurv og 
start-menu (på Mac kaldet =Æble- 
menu) før den første version af 
Windows så dagens lys.

I MacOS kan man kun afvikle pro
grammer, der er programmeret til 
MacOS. Det vil sige, at man ikke 
umiddelbart kan afvikle DOS- eller 
Windowsprogrammer på en 
Macintosh. Der findes dog både 
software og hardware, som kan

emulere Windows på Macintoshen, 
sådan at Windowsprogrammer kan 
afvikles helt uden problemer. De 
fleste Mac-ejere klarer sig dog fint 
uden Windows-emulering, da de 
fleste programmer også findes i en 
Mac-version.

Tekst- og billedfiler er i modsæt
ning til programmer ofte skrevet i et 
format, som både kan læses af 
MacOS og Windows. Tekst- og bil
ledfiler i disse formater kan derfor 
umiddelbart udveksles mellem 
MacOS og Windows. Dette gælder 
bl.a. de hyppigt anvendte 
GEDCOM-filer. Det vil sige, at en 
Windows-bruger fra sit Windows- 
program kan eksportere en GED- 
COM-fil, som så kan importeres i et 
MacOS-program - eller omvendt.

Slægtsforskning på Mac
Der er skrevet flere slægtsforsk
ningsprogrammer til Macintosh. 
Blandt andre kan Disgen, Family 
Roots og Reunion fås i Mac-versio- 
ner.

Jeg har selv i et par år anvendt 
shareware-programmet Heritage 
(oversat til dansk: arv) udviklet af 
amerikaneren Thomas Grandine.

Heritage kan anvendes på enhver 
Macintosh med MacOS version 7 
eller senere. Uregistreret kan pro
grammet afprøves gratis med den 
begrænsning, at der højst kan indta
stes oplysninger om 40 personer.

Registrering, som giver ret til 
den fulde ubegrænsede version og 
til fremtidige opgraderinger, koster 
100 kr.

Thomas Grandine udvikler nemlig 
til stadighed Heritage og indbygger

flere og flere faciliteter. Den nuvæ
rende version er nummer 3.12.

På Heritages hjemmeside på 
intemettet kan man læse om pro
grammet og downloade det: 
www.eskimo.com/~grandine/heritage

Heritage er i overensstemmelse med 
Thomas Grandine oversat til dansk 
af undertegnede og kan ligeledes 
downloades via Heritages hjemme
side.

Væsentlige faciliteter
I Heritage er der ingen begrænsnin
ger af det antal af personer, der kan 
indtastes i databasen, og der er in
gen begrænsning på antallet af æg
teskaber og børn per person.

Heritage vedligeholder automa
tisk alle relationer mellem personer.

Heritage har logisk kontrol af datoer 
(accepterer eksempelvis ikke datoen 
42.10.1846) og til en vis grad rela
tionel kontrol mellem slægtninge 
(tillader eksempelvis ikke, at et barn 
indtastes som sin egen mor)

Alle rapporter, oversigter og grafi
ske præsentationer i Heritage kan 
både udskrives og eksporteres.

Heritage kan importere og ekspor
tere GEDCOM-filer. Der er mulig
hed for at udvælge hvilke personer, 
man ønsker eksporteret.

Indtastning af data
Udgangspunktet ved brugen af 
Heritage er et vindue indeholdende 
en liste med navne i alfabetisk or
den på alle personer i databasen.

DIS-Danmark - marts 1998 5

http://www.eskimo.com/~grandine/heritage


Slægt & Data

Naun: Søren Sørensen /L a n n g /

Dato
1 Fødsel

Sted

0 Dato
2 Dåb

Sted

Dato
3 K o n f i rm a t io n

Sted

Dato
4 Død

Sted

1 7 .2 .1 8 5 3 £
=

%

K uorning, Kuorning sogn

2 0 .2 .1 8 5 3

H je m m e  0  k irken : 2 4 .3 .1 8 5 3 )

1 4 .4 .1 8 6 7

D. Delling sogn

3 .1 0 .1 9 0 3

T indbæ k, S k je rn  sogn

i
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[ F o r t r y d ]

(S o r té r  b e g iu e n h e d e r ]  ( R ed igér b io g ra f i  ]

For at organisere data tilknyttet 
denne navneliste anvendes to for
skellige dialogbokse. I den ene 
dialogboks indtaster og redigerer 
man persondata, i den anden 
familiedata.

Til persondata findes et antal faste 
begivenheder, som kan udvælges ef
ter behov. Begivenhederne er blandt 
andre fødsel, dåb, konfirmation, 
død, begravelse, stilling og bopæl. 
For hver begivenhed indtastes en 
dato og et sted. Heritage understøt
ter upræcise datoer som „omkring“ 
„før“ „efter“ og „anslået“. Perioder 
kan også indtastes.

Til persondata har man herudover 
mulighed for at indtaste biografiske 
data, som ikke kan findes blandt de 
faste begivenheder. Der åbnes et 
tomt vindue for hver person, hvor 
tekst kan indtastes i ubegrænsede 
mængder som i et tekstbehandlings
program. Fler kan også indtastes 
kildeangivelser mv.

I persondata-dialogboksen er det 
desuden muligt at tilknytte fotos, di
gitale kort eller andre billedfiler til 
hver enkelt person. Kun harddisk
ens størrelse sætter en grænse for 
antallet.

Til familiedata skal man vælge 
mand, hustru og børn i et ægteskab. 
Der er selvfølgelig mulighed for 
flere ægteskaber per person. Til 
familiedata findes i lighed med 
persondata et fast antal begivenhe
der, nemlig bryllup, separation og 
skilsmisse. Herudover er der mulig
hed for at indtaste biografiske data 
om ægteskabet på samme måde som 
ved persondata. Desuden er der mu
lighed for at angive, om der er tale 
om et ugift par.

Endvidere er der mulighed for at 
sammenføje to personer til én per
son. Dette er anvendeligt, hvis man 
importerer en GEDCOM-fil til sin 
allerede eksisterende database, og

Dialog boks (il indtastning af persondata

en eller flere personer er gengan
gere.

Ane- og efterslægtstavler
Med udgangspunkt i navnelisten 
kan der for enhver person fremstil
les grafiske ane- eller efterslægt
stavler.

I disse grafiske præsentationer er 
der mulighed for at vise digitale bil
leder, at afgrænse antallet af viste 
generationer, at afgrænse person
oplysningerne og at vælge mellem 
lodrette og vandrette tavler.

Tavlerne, som selvfølgelig kan 
udprintes direkte fra Heritage, kan 
desuden eksporteres til et hvilket 
som helst billedbehandlingsprogram 
for en eventuel ændring af design 
og indhold.

Der er også mulighed for tekst
baserede ane- og efterslægtstavler.

Rapporter
Der er i Heritage mulighed for at 
vise og udskrive diverse små rap
porter:

• en „biografirapport“ som viser 
alle data for en valgt person, både 
de valgte faste begivenheder samt

eventuelt indtastede biografiske 
data.
• en „familierapport“ der viser alle 
de valgte familiedata, begge ægte
fællers og samtlige børns personlige 
begivenheder, ægtefællernes foræl
dre samt eventuelt indtastede bio
grafiske data om ægteskabet.
• en rapport som viser en liste 
over alle personer i databasen, som 
ikke er i familie med andre. Denne 
rapport kan bruges, hvis man vil 
sikre sig, at alle familieforbindelser 
er korrekte.
• en „databaserapport“ der viser 
antallet af personer og familier i da
tabasen og skriver navnene på alle 
personerne.
• en rapport der viser en liste med 
en udvalgt persons „ældste aner“. 
Det vil sige en liste over alle aner, 
hvis forældre begge er ukendte. En 
rapport der giver et godt udgangs
punkt for den videre forskning.
• en anetavle opstillet i listeform 
med nummerering efter Kekule von 
Stradonitz’ system og med de valgte 
faste begivenheder for hver person
• en rapport der viser slægtskabet 
mellem to personer.
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Alt i alt synes jeg, at det er et utro
ligt godt program, man får for de 
100 kr. Der mangler selvfølgelig 
nogle funktioner, som man finder i 
de noget dyrere købeprogrammer, 
men Thomas Grandine arbejder for 
tiden bl.a. på at forbedre mulighe
derne for kildeangivelser og på at 
indarbejde søgemuligheder i Heri- 
tage. Thomas Grandine er i øvrigt 
interesseret i forslag til ændringer 
og forbedringer af Heritage.

Anskaffelse af Heritage
Som nævnt kan Heritage down- 
loades ved at besøge Thomas 
Grandines hjemmeside eller man 
kan rekvirere den danske version 
ved at fremsende en tom diskette og 
frankeret svarkuvert til mig.

Registrering foregår via den med
følgende software.

Jan Klitgaard Mølbæk 3.11
Christiansen, Christian (c  1 8 2 2 -  ?) B 
Christiansen, M arie  ( 1 8 5 9 -1 9 3 9 )  BP 
Eeg, M argrethe Dorthea (c 1 8 1 5 -? )
Frandsdatte r, M aren (c  1 7 2 9 -1 8 0 2 )  B 
Fro s t, Christen (? -? )
G ra v is d a tte r, M aren (c 1 7 6 3 -1 8 4 3 )  B 
H ansdatter, Karen ( 1 7 9 7 -? )
H ansdatter, K irsten M arie  ( 1 8 2 7 -? )  B 
Hansen, Christen (c 1 7 6 5 -? )  B 
Hansen, Jacob ( 1 7 9 2 -? )  B 
Hansen, K ris tine  (1 8 6 0 -1 9 0 5 )
Hansen, Søren ( 1 7 7 6 -? )
Jacobsdatter, Karen (c 1 7 6 9 -? )  B 
Jacobsen, Søren ( 1 8 2 7 - ? )  B 
J e n sd atte r, Bodil (? -? )
J e n s d a tte r, Helene M aria  Dommer by e (1 8 1 5 -? )  B 
J e n s d a tte r , M agrethe Nør have ( 1 8 0 3 -1 8 6 8 )  B 
J e n sd atte r, M aren (? -? )
J e n sd atte r, M aren (c 1 6 6 7 -1 7 6 2 )
Jen sd atte r, M aren (1 6 7 5 -1 7 4 8 )
Jen sd atte r, Maren ( " 1 6 9 8 - 1 7 5 8 )
J e n sd atte r, Maren ( 1 7 0 7 -1 7 4 5 )
J e n s d a tte r, M argrethe (c  1 7 4 9 -  > 1 7 9 7 ) B
Jensen, Arne V illy  ( 1 9 1 8 -c 1 9 7 8 )  BP
Jensen, Christen (c 1 6 0 0 -c 1 6 6 2 )  B
Jensen, Christen Blegsted ( 1 7 5 7 -1 8 2 9 )  B
Jensen, Elvine (1 8 8 8 -? )  BP
Jensen, Hans V æ v e r (c  1 7 6 5 -? )  B
Jensen, Jacob ( ? -? )  B
Jensen, Jens ( 1 8 4 9 - 1 9 3 3 )  BP
Jensen, K arl ( 1 8 7 9 -? )  BP
Jensen, Mads K ris tian  (? -< 1 9 2 4 )  B
Jensen, Niels Christian (K litgaard ) (S ty rb e k ) (1 8 2 9 -
Jensen, Ulla ( 1 9 3 9 - )  P
J e p (p e )s d a tte r, Ane P ern ille  ( 1 8 2 4 - ? )  B
Johnsen, Peder ( ? -? )  B
Johnsen, Søren Pedersen ( 1 7 6 0 -? )

l i 1

“

o i  t e ES

Navnelisten hvor navigering kan foregå via 
rulleskakten eller ved indtastning

Som afslutning kan jeg nævne, at 
min ene store hobby, slægtsforsk
ning har jeg dyrket siden 1986. Min 
anden store hobby, Macintosh har 
jeg med stor fornøjelse arbejdet 
med siden 1989. Kombinationen af 
disse skete, da jeg blev bruger af 
Heritage i 1995.

Hvis der findes andre Mac-bru- 
gere, som har erfaring med Heritage 
eller andre slægtsforskningsprog
rammer til Macintosh, er jeg meget 
interesseret i at høre nærmere på en
ten ovennævnte adresse eller via e- 
mail på zugen@email.dk

Jan Mølbæk 
Frøken Sophiesvej 9 

8981 Spentrup 
Tlf. 86 47 93 12

Bestyrelsens medlemmer er nu næsten alle kommet på 
internettet, og vi kan nås på følgende e-mail adresser:

DIS-Danmark 
Bent Pilgaard 
Jens Verner Nielsen 
Ole Jensen 
Arne Julin 
Jørgen Rasmussen 
Erik Kann 
Hanne Marie Rud

DIS@vip.cybercity.dk
dko8330@vip.cybercity.dk
jvn@post8.tele.dk
ohj@augustenborg.mail.telia.com
ccc28775@vip.cybercity.dk
redder@get2net.dk
Erik.Kann @ visaid.dk
rud@post9.tele.dk
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Organisering af 
slægtsforskningsarbejde
Af Boris Reimarm

I “Slægt & Data” 97-2 er der 
blandt meget andet godt nogle 
artikler om slægtsbøger. Det er et 
emne, der har alles interesse.

Hvordan gør andre? Bliver resulta
tet tilfredsstillende? Er systemet 
flexibelt? Hvilke begrænsninger har 
man mødt? Har nogen dummet sig? 
Om ikke andet kan man jo så prøve 
at lære af andres dumheder.

Så med fare for at opleve bedre vi
dende medlemmers reaktion skal 
jeg beskrive min start i genealogien.

Det kan forhåbentligt give andre 
mod på at beskrive deres systemer.

Det er vel over 20 år siden, at de 
første notater blev gjort. Små papir
lapper. Udspørgen af ældre personer 
i slægten. Samme spørgsmål blev 
stillet til samme personer og måske 
med et par års mellemrum. Og så 
oplever man noget væsentligt.
Nogle oplysninger varierer i datoer, 
navne etc. Man ser, at mundtlige 
overleveringer har en del usikker
hed, men de har til gengæld liv!

Senere kom en PC i brug. Nu skær
pedes appetitten på at systematisere 
notaterne. Slægtsprogrammer som 
shareware/freeware blev undersøgt. 
Det var bestemt ikke imponerende. 
Det var vel ca 5 år siden. Det rene 
jammer at se på.

Efter de oplevelser må jeg be
stemt fraråde slægtsinteresserede at 
anvende gamle versioner af pro
grammer. Det er ren spild af tid.

Jeg gik en anden vej
Tekstbehandling og regneark. På 
den måde kunne jeg få beskrivelser
ne redigeret på en effektiv måde og

med regnearket kunne jeg få 
registreringerne gjort ensartede.

Det blev tekstbehandling med 
Lotus Amipro og regneark med Mi
crosoft Exell. I dag ville jeg nok 
have været konsekvent og have an
vendt tekstbehandling med Micro
soft Word. Altså samme fabrikat.

Og hvorfor nu det? Man må er
kende, at hele den pakke , der inde
holder Word, Exell, Power Point 
(tegneprogram), Access (database) 
og visse andre ting er en særdeles 
stærk pakke. Man kan flytte rundt 
med oplysningerne, så man har en 
frihedsgrad der næppe overgåes af 
noget andet system.

Ved valg af en database fra et af 
disse store firmaer, sikrer man sig 
en så kraftfuld database, at man 
næppe vil kunne få noget bedre.

Men det skal også nævnes, at man 
får først den kyndighed efter megen 
arbejde med programmerne. Ikke 
fordi de er svære at forstå, men 
fordi der er så uendeligt meget, man 
kan udføre og kombinere. Det skal 
lige tilføjes, at disse programmer er 
Windows baserede programmer. Så 
skærm-grafikken er perfekt. Ud
skrivning på printer er nem. Sen
ding via modem er tilpasset. Man 
kan tilføje lyd, tegninger, fotos.

Lad mig gøre det hér lidt mere nær
værende med et eksempel på en ud
skrift. En beskrivelse af en familie.

Jeg gik baglæns i opgaven ved ret 
tidligt at vurdere, hvordan jeg 
kunne tænke mig udskriften. En 
slægtsbog? Eller i hvert fald blade 
til en bog. Så må tiden vise, hvor 
langt det rækker. Jeg valgte en ud

skrift i liggende fonnat A4. På den 
måde kan der blive plads i venstre 
side i et afgrænset område til fotos, 
skitser, dokumenter etc. Tekst
området indeholder for oven nogle 
korte facts om personerne, hvorefter 
teksten kan brede sig efter behov.

Hver side er baseret på én familie 
og har sin egen fil på harddisken. På 
den måde kan jeg supplere meget 
frit. Også med antal sider. Der er 
gjort plads til henvisninger, (p...).

På en separat side, eller to, opstil
les anetavlen.

Mit udstyr er: PC: 486, Harddisk: 
ca 300 Mb, RAM: 32 Mb, Modem: 
14400, CD-rom-drev: 8x, Scanner 
til indlæsning af billeder.

Udstyret må i dag regnes for ikke- 
tidssvarende. Udviklingen går 
stærkt. I dag vil det hedde mindst 
Pentium-PC og en harddisk på over 
1000 MB. Især det sidste må stærkt 
anbefales. F.eks vil indlæsning af et 
foto let tage 15 MB. Så hvis man 
stiler efter at rumme f.eks. 50 fotos, 
er det meste af harddisken allerede 
brugt.

Formodentligt vil der snart kom
me en løsning på markedet med et 
skrivebart CD-drev, og med stor ka
pacitet. Så kan fotos ligge på en 
CD. Og man kan endda tage en CD- 
sikkerhedskopi af harddisken og 
gemme væk. Det er givetvis et pro
blem for mange, at sikkerheden bli
ver forsømt.
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Database
Som nævnt har jeg anvendt et 
regneark til grundoplysningerne. 
Ikke fordi, det er det mest hensigts
mæssige, men måske nærmere i 
mangel af bedre viden. Et regneark 
fungerer ganske godt. Man kan til
passe på mange måder.

Det rigtige ville nok være en da
tabase f.eks Access. Det giver mere 
rummelighed og plads til individua
litet.

Til gengæld vil en god dispone
ring kræve, at man har et godt kend
skab til databaser. Et ret så omfat
tende emne.

Gedcom
I den forbindelse kommer også be
hovet for at kende Gedcom standar
den. Derved sikrer man sig, at ud
veksling af data bliver overkomme

lig. Her kunne der komme et ønske: 
Vil der på foreningens internet 
adresse komme en oversigt for den
ne standard? Og måske et eksempel, 
man kan hente, og prøve-indlægge i 
sin egen oversigt.

For dermed at kontrollere, at man 
selv overholder standarden.

Og hvad er så mine ønsker :
• at få kendskab til Gedcom

• at få bedre kendskab til redige
ring af indscannede fotos. Så den 
fotografiske kvalitet bibeholdes 
helt frem til udprintning.

• at få en større harddisk. Må nok 
vente længe. Det river for meget 
andet med sig. Måske hellere ud
skiftning af CD ROM drev (Read 
Only Memory) med et skrivebart 
drev.

• at oprette en database

• at få udskrifterne suppleret med 
mere tekst, fotos, etc.

• og sidst, men ikke mindst: at un
dersøge markedet for slægtsprog
rammer.

Det er et emne, der kan give mange
artikler i bladet.

Der er nok at tage fat på.

A never ending story.

Boris Reimann 
H. J. Poulsens Alle 118 

5250 Odense SV 
Tlf. 66 17 28 40

KIP optælling 30. december 1997

Sakset fra DDA 's homepage 
på adressen: www.sa.dk/dda

Type År
.......

Antal
materialer

Folketal Antal ; 
personer

Dækning Dækning
96

Dækning
95

Dækning
94

FT ; 1769 2 3125

FT 1 1771 1 145

F ..' 1787 481 841806 207830 24,61 15,48 4,06 2,7

FT 1801 312 929001 242188 26,07 j  17,59 2,32 | 1,39

i FT 1834

Oo(N 1230964 129843 10,55 ! 5,76 5,76 2,12

; FT I 1840 129 1289075 86879 ; 6,74 3,83 1,85 i  0,97

FT ! 1845 307 1356877 207970 15,33 9,08 oo 4.95

FT 1850 1 81! 1414648 58295 4,12 2,25 0,55 0,25

FT 1855 13 1507222 6683 0,44 0,21 0,04 0,04

| FT 1860 19 j 1608362 11394 0,71 0,4 0,14 | 0,12

FT 1870 37 1784741 34455 1,93 1,43 ; 1,2 0,51

FT ! 1880 25 1969039 47240 2,40 : 0,2 ! 0,15 ; 0,07

FT Ii 1890 26 2172380 28563 : 1,31 0,93 0,36 0,06

! FT ! 1901 13 2449540 12934 i 0,53 0,17 0,17 0,02

FT 1906 6 2588919 4196 0,16

j  FT 1911 11 2757076 13754 : 0,50 i 0,3 0,22 0,05

FTi 1916 2; 2921362 1423 :1 0,05

1665 26821012 1096917 : 4,09 ! 3,02 . 1,12 0,72

!kb
i■ 16 17816

1681 1114733
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Gedcom eller „Ged“ i 
kommunikationen
Af Leif Høgh Pedersen

Lørdag den 13. december 97 
deltog jeg i et udmærket kom
sammen arrangeret af DIS- 
Danmark. Emnet var GEDCOM 
og foredragsholderen Erik Hel
mer Nielsen.

Efter en meget belysende gennem
gang af principperne i GEDCOM 
og mulighederne for overførsel af 
de forskellige oplysninger vi gem
mer i vore slægtsprogrammer, mel
lem forskellige eller ensartede pro
grammer, fik vi en god og fyldest
gørende illustration af hvad vi 
skulle forvente der kom med fra det 
ene program til det andet. Der var 
en god spørgelyst og mange udmær
kede svar.

Så var der pause og ved at lytte til 
nogle af de andre deltagere blev jeg 
klar over, at der var total kaos i op
fattelserne af GEDCOM. Jeg tror 
ikke det skyldes vores foredragshol
der eller hans måde at fremstille 
emnet på. Folks opfattelse var sna
rere, er det virkelig nødvendig, at 
man som slægtsforsker er nødt til at 
sætte sig ind i en lang række forkor
telser af engelske gloser og instruk
tioner? Vide noget om struktur i 
nogle standarter opfundet af mor
monerne og kunne gå ind i en 
gedcom fil og læse hvad der står 
med en tekst editor?

Pausen sluttede og vi skulle nu for
søge at overføre en GEDCOM fil 
fremstillet til lejligheden i program
met Cumberland Family Tree. Hvad 
var nu det! Der var ingen noter, 
markeret for kildehenvisninger, men 
ingen kildehenvisninger. Og der var 
uorden i familiestrukturen.

Erik Helmer Nielsen påstod, at det 
ikke skyldes GEDCOM, men pro
grammerne. Cumberland brugte den 
sidste ny standard - en 2 år gammel 
version 5.5 - for overførslen. Så den 
burde være kendt af alle. De modta
gende programmer brugte, så vidt 
jeg kunne vurdere en standard ver
sion 2.1 til modtagelsen, så jeg gik 
hjem og forsøgte at sammenholde 
de to standarder.

Jeg har altid sagt, at med Gedcom 
fik vi i hvert tilfælde familiestruktu
ren med over i det modtagende pro
gram. Ikke mere! I version 5.5 er 
der ændret på opbygningen, så der 
nu også går „ged“ i strukturen, især 
hvis der er plejebørn mellem de 
overførte. Kildehenvisningerne gik 
tabt, da det nu er blevet muligt at 
lave tekster, samt henvisninger og 
noterne har tilsyneladende fået nye 
betegnelser.

Jeg forstår efterhånden godt folks 
forvirring, når man påstår, at fejl

ved overførsel ikke skyldes 
Gedcom, men slægtsprogrammeme.

Den heraf følgende konklusionen 
må være: Hvis du har et program du 
har arbejdet med i en årrække og nu 
anskaffer dig et nyt af andet mæke, 
kan du ikke være sikker på at over
føre dine data til det ny, da der sik
kert er brugt en anden GEDCOM 
version!! Er det virkelig hvad vi 
slægtsforskere kan få ud af en stan
dard, der er lavet for at hjælpe os?

Leif Høgh Pedersen.
Kildebuen 4 

2740 Skovlunde 
Tlf.42 84 19 16

10 DIS-Danmark - marts 1998



Slægt & Data

Bestyrelsens beretning
I indledningen til bestyrelsens be
retning for året 1996/97 (trykt i 
Slægt & Data marts 1997) lagde be
styrelsen meget vægt på, at for
mandsskiftet dengang ikke skulle 
medføre voldsomme kursændringer.

I det forløbne beretningsår har be
styrelsen så vidt som det har været 
muligt, forsøgt at følge denne linie. 
Set fra bestyrelsens side af bordet 
indebærer det, at den skal forsøge at 
bringe to næsten uforenelige størrel
ser i fælles takt: På den ene side at 
indhente og formidle information 
om alle de mange nye muligheder, 
teknologien bereder for menneske
heden (læs slægtsforskere med com
puter), på anden side at tilpasse 
disse mange nyskabelser med den 
(store) kreds af medlemmer, der nok 
vil nyt og nye teknikker, men stadig 
har brug for at have få understøttet 
“den traditionelle base”.

Med andre ord: Vi er stadig mange 
for hvem scanning og html sprog 
ikke er hverdag. Vi må ikke bare 
tage nyt og nyt ind uden at holde 
fast ved det brede fundament.
Ja, der er jo ingen der har sagt, at 
det skulle være nemt!

Udskiftning i bestyrelsen
Beretningsåret har i nogen grad væ
ret præget af den kritik af bestyrel
sens arbejdsgange, som daværende 
kasserer Bent Sørensen (BS) rejste. 
BS besluttede sig som en konse
kvens af diskussionerne at udtræde 
af bestyrelsen i oktober 1997. Sup
pleant Svend-Erik Christiansen er 
indtrådt i BS’ sted.

Det er ikke meningen her at give ka
rakterer, at bedømme rigtigt eller 
forkert. Men eftersom håndteringen 
af BS’s kritik har sat et vist præg på 
arbejdet i bestyrelsen og i ikke uvæ
sentligt omfang begrænset bestyrel
sens muligheder for at afsætte res
sourcer til hvad man kunne kalde 
“medlemsgavnlige” tiltag, finder vi 
det rimeligt her at give en kort ori
entering om sagens hovedpunkter.

BS’s kritik koncentrerede sig om to 
forhold:
1. Foreningens konkrete økonomi
ske udvikling

2. Arbejdsgangene i bestyrelsen 
herunder måden at håndtere regn
skaber og bilag.

Ad.l
BS forudså, at foreningen ville 
komme ud af 1997 med et ganske 
betydeligt underskud. Heldigvis 
hvilede BS’s forudsigelser på et 
ikke altid helt sikkert grundlag, og 
som årets regnskab udviser, blev 
foreningens underskud af meget be
skedent omfang.

Ganske alvorligt forekom det besty
relsen, at BS fremførte påstande 
om, at der forelå egentlige uregel
mæssigheder i 1997- regnskaber og 
bilag. Bestyrelsen var af den opfat
telse, at regnskaberne var godkendt 
af foreningens højeste myndighed - 
generalforsamlingen -og derfor ikke 
“bare” kunne kuldkastes pga et en
kelt medlems indvendinger.

På den anden side fandt bestyrel
sen det helt centralt, at der ikke på 
noget tidspunkt kunne rejses tvivl 
om regnskabsførelsen. Bestyrelsen 
valgte derfor at foretage en gennem
gribende gennemgang af regnska
bet.

Konklusionen blev, at der ikke var 
grundlag for at rejse kritik nogen 
form for kritk. Ved gennemgangen 
af regnskabet for 1997 blev der kon
stateret en række fejl. Disse fejl 
blev straks bragt på plads.

Ad.2
BS påpegede en række konkrete for
hold, som efter hans vurdering 
burde ændres i bestyrelsens arbejds
gange mm.

Desværre lykkedes det aldrig at 
skabe en egentlig saglig dialog om 
disse forhold mellem den øvrige be
styrelse og BS. Vi fandt imidlertid, 
at der rent faktisk var grund til at 
kigge nærmere på en række af de 
forhold, BS havde gjort opmærk
som på.

Der er derfor nedsat et udvalg under 
bestyrelsen med den opgave at ud
arbejde en egentlig forretningsor
den. Det er bestyrelsens håb, at ud
valgets arbejde vil resultere i et 
brugbart arbejdsredskab, der frem
over vil kunne hindre at tingene kø
rer unødigt af sporet.

Ved at igangsætte dette udvalgs
arbejde har bestyrelsen forsøgt at 
vende den megen turbulens til noget 
forhåbentligt positivt til gavn for 
foreningen og medlemmerne frem
over.
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Det nordiske samarbejde
Der blev afholdt ordinært nordisk 
samarbejdsmøde i Oslo maj 1997. 
Det er bestyrelsens indtryk, at det 
nordiske samarbejde er inde i en 
stille og rolig udvikling. Tidsskrifts
udvekslingen fungerer fuldt tilfreds
stillende, og der arbejdes nu målret
tet på at gennemføre den nordiske 
konference i slægtsforsning og edb 
til oktober 1998 i Stockholm.

Foreningen havde ønsket at deltage 
i slægtsforskertræffet i Helsingborg 
i september 1997. Men pga prakti
ske misforståelser kom dette aldrig i 
stand. Vi håber på en anden gang at 
kunne stille op.

Slægt & Data
Slægt & Data er udkommet med de 
sædvanlige 4 numre i 1997 og er 
snart på banen med 1998:1. 
Desværre har flere af bladene været 
forsinket (læs stærkt forsinket). 
Dette skyldes først og fremmest, at 
redaktøren har haft et helt usædvan
ligt travlt “arbejdsår” og derfor ikke 
har haft de fornødne ressourcer til 
udgivelsen afbladet. I hele 1997 har 
der været etableret et samarbejde 
mellem Hanne Marie Rud og Erik 
Kann. Det har vist sig at være nød
vendigt med et par ekstra hænder til 
at løfte bladudgivelses-byrden. Der
for vil dette samarbejde fortsætte 
fremover.

Det var i beretningsåret, vi kunne 
fejre 1 O-året for udgivelsen af det 
første nummer af Slægt & Data. Ju
bilæet blev fejret med et lidt større 
jubilæumsnummer, i alt 48 sider. 
Årgangen af Slægt & Data har væ
ret præget af mange meget spæn
dende indlæg. Glædeligt har det væ
ret at notere, at der er kommet et 
væld af nye skribenter med på ba
nen. Vi håber, at denne udvikling 
fortsætter!

Til brug ved opsætningen afbladet 
har foreningen indkøbt en scanner 
for yderligere at forenkle opsætnin
gen af Slægt & Data.

Særnummer
Særnummeret om administrative 
inddelinger var principielt klar til 
udsendelse i 1997. Men bestyrelsen 
valgte under indtryk af den megen 
turbulens om foreningens regnskab 
at udskyde udsendelsen til regn
skabsåret 1998.

Disketter
Der er gennemført en tiltrængt sane
ring i foreningens forskellige disket
ter - DIS-Util, DIS-kilde mm. Der 
henvises til redegørelser i Slægt & 
Data. HFH disketten vil også frem
over blive forhandlet af foreningen.

Medlemmer, økonomi
Foreningens medlemstal har været 
inde i en støt og rolig udvikling.
Ved årets begyndelse var der 1500 
medlemmer af foreningen, og ved 
årets slutning 1630 medlemmer. 
Økonomisk er vi stadig særdeles 
velkonsoliderede. Ganske vist udvi
ser regnskabet ved afslutningen et 
lille underskud. Men vi har stadig 
en betragtelig formue, der forhå
bentlig kan blive udnyttet optimalt 
til gavn for medlemmerne. 
Foreningen er fra 1/10 1997 ikke 
længere momsregistreret.

Regnskabsprogram
På grundlag af forskellige undersø
gelser og ønsker valgte foreningen i 
foråret 1997 at indkøbe regnskabs
programmet Pastel.

Efterfølgende analyser har gjort det 
klart, at dette program alligevel ikke 
opfylder foreningens behov. Efter 
en række undersøgelser blev det be
sluttet at indkøbe programmet 
Concorde C5Light. Indkøbet kræ
vede imidlertid indkøb af en række 
ekstra moduler. Dette er sket. Det 
nye program vil efter al sandsynlig
hed sætte foreningen i stand til at 
gennemføre en række forenklinger i 
medlemsregistrering, DIS-Forsk re
gistreringen mm.

Det må forudsiges, at programmet 
skal udbygges med yderligere mo
duler for at opfylde ønsker om bl.a. 
elektronisk overførsel af kontingent.

Medlemsmøder
Der har som sædvanligt været af
holdt en række medlemsmøde over 
hele landet. Tilslutningen har været 
svingende, lige fra ventelister til af
lysninger.

Der har i årets løb været afholdt to 
medlemsmøder i fællesskab med lo
kale slægtshistoriske foreninger. 
Bestyrelsen ser meget positivt på 
denne form og håber, den kan prak
tiseres fremover.

Foreningen har været repræsenteret 
på SSF’s slægtsforskningskursus på 
Snoghøj oktober 1997 - og er for 
øvrigt inviteret til at komme igen i 
1998. Foreningen vil være repræ
senteret ved Slægtsforskertræffet, 
der afholdes i Silkeborg april 1998.
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Kildeindtastningsproj ektet
Kildeindtastningsprojektet er fortsat 
inde i en positiv udvikling, og som 
det fremgår af statistikkerne fra 
Dansk Data Arkiv øges mængden af 
indtastede kilder stadig.

I beretningsperioden fik Dansk Data 
Arkiv ny chef ved Hans Jørgen 
Marker. Hans Jørgen Markers første 
tid som chef har til fulde bekræftet 
foreningens forventninger om, at vi 
fortsat ville have et positivt og godt 
samarbejde med Dansk Data Arkiv. 
Der har i beretningsperioden været 
rejst kritk fra medlemsside af kilde
indtastningsproj ektet. Bestyrelsen 
har gennem svar i Slægt & Data ta
get stillingen til den rejste kritik.

Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside “styres” 
særdeles kompetent af vores 
Webmaster fra det sønderjyske. Be
styrelsen har fået mange positive til
kendegivelser over både design og 
indhold. Stadig flere medlemmer 
benytter sig af muligheden for at 
lægge links til deres e-mailadresse 
og/eller hjemmeside på DIS’ 
hjemmeside. Vi tror, det er en ser
vice rigtig mange har og vil kunne 
få glæde af fremover.

Pr. 25.02.1998 var 320 tilmeldte 
med e-mail. Til sammenligning kan 
anføres, at der ved generalforsam
lingen 1997 kun var tilmeldt 20 med 
e-mail.

Afsluttende
Beretningsåret 1997/98 har ( for at 
bruge et citat fra Erik Grip) trods alt 
det der været et godt år. Der har væ
ret fortsat positiv udvikling i en 
række nyttige projekter, sær
nummeret om administrative indde
linger er klar til udsendelse og for
eningens økonomi er sund og god. 
Bestyrelsen håber, at der også i det 
kommende beretningsår vil blive 
mulighed for at arbejde til gavn for 
medlemmerne af foreningen.

Har du husket at betale kontingent
for 1998 ??

En venlig hilsen fra kassereren

Fristen for indbetaling af kontingent var l. februar 1998. Ved udgangen af 
februar måned var der stadig en del der endnu ikke havde sikret sig 
medlemsskabets fortsatte beståen ved at sende 100 kr til giro 5 01 20 58, 
DIS-Danmark.

Da et er meget besværligt og dyrt at udsende rykkere er denne meddelse en 
opfordring til medlemmerne om at undersøge om de nu har fået betalt. På 
bagsiden af Slægt & Data 1997 nr 4 var et girokort til samme formål.

Indgår kontingentet ikke er dette det sidste nummer af Slægt & Data, som 
du modtager, før der igen er betalt kontingent.

Og særnummeret, Sogn Herred Amt som endelig er udkommet er kun sendt 
medlemmer for 1998. Har du ikke fået særnummeret - skynd dig at betale 
kontingentet og send derefter en A4-konvolut med 8,75 kr frimærke på til: 
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby
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Forskerregister - medlemsfortegnelse
DIS har nu passeret de første 10 år, 
og vi synes, at det må være pas
sende at foretage en nyvurdering af 
forskerregistret, samtidig med en 
omlægning af foreningens regnskab 
til EDB sammen med medlems
fortegnelsen.

Diskettedrev ikke 
interessant
I forskerregistret er diskettedrev 
blandt andet blevet fjernet og CD- 
rom drev blevet indføjet, men er det 
egentlig ikke ligegyldigt, om vi ved, 
hvad medlemmernes maskiner inde
holder. Man kan have en 40 Mb 
harddisk eller måske en 4 Gb hard
disk, det er jo ikke interessant.

Har forskerregistret i sin nuværende 
form mon ikke overlevet sig selv?

Er min nabo DIS-medlem ?
Er det ikke snarere medlems
fortegnelsen, der er interessant for 
de fleste?

Her tænker vi på de grupper af 
medlemmer, der i kortere eller læn
gere tid har boet så at sige op og 
ned af hinanden uden at vide det.

Sådanne grupper har flere steder ef
terhånden fundet ud af, at de kan 
hjælpe hinanden på mange måder, 
og har så arrangeret lokale møder.

Men hvordan finder man i første 
omgang ud af, om der i nærheden af 
en selv bor andre medlemmer af 
DIS ? Skal vi trykke medlems
fortegnelsen i Slægt & Data 1 gang 
årligt - det er mange sider og derved 
dyrt. Skal vi ved hvert blad trykke 
nye medlemmers stamoplysninger 
(navn, adresse, postnr) ? Det er lige
ledes dyrt at bruge spalteplads på.

Forskerregistret har jo medlems
fortegnelsen, som kan give svaret. 
En søgning på postnummeret kan 
give en liste over de medlemmer, 
der bor „i nærheden“. Nu er det så, 
at vi gerne vil høre medlemmernes 
mening om forskerregistret:

1. Skal vi have et forskerregister, 
der fortæller om ens PC’er, oplys
ninger om hvilke programmer vi 
bruger og om forskningsområder 
med slægtsnavne og stednavne, 
samt indeholder en medlems
fortegnelse?

2. Skal vi have en medlems
fortegnelse med gode søge
muligheder og en kort angivelse af 
forsknings-område(r)?

3. Skal vi have en medlems
fortegnelse med gode søge
muligheder?

4. Hvad kan I foreslå?

Vi mener, at det er meget vigtigt at 
kunne finde andre DIS-medlemmer 
i nærheden af en selv, det kan man 
have glæde af f.eks. ved som nævnt 
at kunne arrangere lokale arrange
menter.

Men vi skal samtidig erindre 
medlemmerne om, at man i henhold 
til registerloven kan forlange at 
blive slettet af medlems-fortegnel
sen, og at dette forlangende skal ske 
skriftligt til bestyrelsen.

Tænk lidt over ovennævnte og skriv 
til bestyrelsen eller mig, jeg står 
gerne for indsamlingen af medlem
mernes kommentarer og eventuelle 
forslag.

Jørgen Papsøe 
Troldager 7

__________________  2970

Nye medlemmer og medlemsfordeling
Kassereren beklager, at han grundet 
omstændighederne ved overgangen 
til et nyt regnskabsprogram er ca. 1 
måned bagud med registreringen af 
nye medlemmer og dermed modta
gelsen af velkomstpakken.

Medlemsfordelingen ses her til 
højre pr. marts 498. Af disse i alt 
1712 medlemmer har 236 dog 
endnu ikke betalt for 1998 og er 
derfor faktisk ikke medlemmer læn
gere.
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DIS-Danmark Regnskab Året 1997
RESULTATOPGØRELSE 1/1 -31/12 1997

INDTÆGTER 1997 1996 UDGIFTER 1997 1996
KONTINGENT 1997 156.725,00 144.320 PORTO 15.763,45 10.819
KONTINGENT NÆSTE ÅR 0,00 0 GEBYRER GIROBANK 825,50 766
MEDLEMSMØDER 493,20 4.278 TELEFONUDGIFTER 9.033,86 6.144
RENTER 6.074,96 5.038 TRANSPORTOMKOSTNINGER 9.422,62 0
FORSKERREGISTER 1.070,00 1.440 ADM. MØDER 19.571,73 11.955
DIS-BLAD 1.310,00 960 MEDLEMSMØDER 1.868,50 0
GL. SLÆGT & DATA 230,00 137 BLADHOLD UDLANDET 459,75 0
HFH 91 80,00 200 SLÆGT & DATA 58.130,63 50.151
HFH 92 80,00 200 DISKETTER 0,00 4.256
HFH 93 200,00 200 TRYKSAGER 3.412,56 5.020
HFH 94 240,00 320 AFGIFTER, ROYALTIES ETC. 1.650,00 3.753
HFH 95 495,00 3.300 LEJE LOKALER/UDSTYR 24.289,13 5.453
HFH 96 1.644,00 960 FOREDRAGSHOLDERE 6.417,20 6.448
DISKETTER 0,00 0 DIVERSE 3.681,82 2.057
ANNONCER 500,00 0 BLADPORTO 15.175,63 12.919
DIVERSE 100,04 168 KONTORARTIKLER 7.136,25 1.800
SÆRNUMMER SLÆGTSPROGRAM 90,00 120 SÆRNUMMER 0,00 0
DIS-SOGN 0,00 40 AFSKRIVNINGER 1.267,26 664
UTILITY 760,00 720 UDGIFTER I ALT 178.105,89 122.205
SÆRNR.SCANNING 1994 210,00 840
SÆRNR. KILDEOVERSIGT 320,00 440
DIS-KILDE OVERSIGT DISK. 1.730,00 2.800
KOKI MATERIALE (SAKI) 0,00 200
INDTÆGTER I ALT 172.352,20 166.681 ÅRETS RESULTAT -5.753,69 44.476

BALANCE PR. 31/12 1997

AKTIVER 1997 1996 PASSIVER 1997 1996
BEHOLDNING 0,00 7 HENSAT TIL SÆRNUMMER 10.555,00 0
ALM.BRAND BANK, 424764-9 136.567,80 145.534 SAMLEDE KREDITORER 22.162,62 14.585
GIROKONTO 5 01 20 58 15.813,35 740 AFREGNING AF MOMS 0,00 1.111

NORDISK SEMINAR 0,00 0 FORUDBETALT KONTINGENT 9.400,00 18.200
SAMLEDE DEBITORER 490,00 1.900 EGENKAPITAL PRIMO 

ARETS RESULTAT
116.507,22

-5.753,69
72.031
44.476

AKTIVER I ALT 152.871,15 148.181 PASSIVER 152.871,15 148.181
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Slægtsbogen
af Henning Kiilerich

Videnskab eller hobby
Med stor interesse har jeg læst de 
forskellige indlæg om at skrive en 
slægtsbog, og jeg har med glæde 
konstateret, at der er mange mulig
heder for udformning af bogen. Det 
vidste jeg godt i forvejen, men det 
har glædet mig, at meningerne ikke 
er blevet færre, selv om ensretning 
gennen edb lurer lige om hjørnet. 
Lad os endelig undgå den, men alli
gevel bruge edb som det gode hjæl
pemiddel, det er - også for slægts
forskere.

Da slægtsbogen er min kæphest, 
kan jeg ikke lade være med at 
blande mig i koret og kortfattet give 
mine idéer videre, selv om jeg 
egentlig har trukket mig tilbage til 
mine egne stille slægtsforskersysler.

Begyndelsen
Da jeg i 1961 begynde min slægts
forskning var det inspireret af en 
slægtsbog over min mors slægt ud
arbejdet af et slægtsforskerfirma. 
Den var ret mangelfuld, syntes jeg. 
Den var vanskelig at finde rundt i 
og gav mig flere spørgsmål end 
svar. Den oplyste fx ikke, om min 
morfar og mormor var blevet gift, 
selv om de havde 13 børn.

Så med bogen under armen mødte 
jeg op på arkivet i Viborg for om 
muligt at finde svar på alle mine 
spørgsmål. Det var en hyggelig tid, 
hvor vi 2-3 daglige gæster sad sam
men med arkivarerne omkring et 
stort poleret bord i en stue med 
store vinduer og bøger på væggene 
fra gulv til loft. Når arkivarerne 
havde fundet ud af, hvad vi skulle 
gøre for at komme videre og tålmo
digt havde forklaret os fremgangs
måden ved slægtsforskning, så blev 
arkivbetjenten sendt ud for at hente

de kirkebøger og protokoller, vi 
skulle bruge. Ofte kneb det for den 
lille mand - ikke meget over en me
ter i højden - at svinge de store bø
ger op på bordet, men han var altid i 
godt humør og meget hjælpsom.

Mine bedsteforældre var blevet gift. 
Men først kort tid før de ventede 
barn nr. 2.

Formål
Hvad er formålet med en slægts
bog? Ja, der findes vel flere svar, 
men er det ikke ret afgørende for, 
hvorledes en slægtsbog skal skri
ves?

Den omtalte ret mangelfulde slægts
bog havde gjort sin gerning: den 
havde skabt interesse for mine for- 
fædre og født en slægtsforsker.

En rigtig slægtsforsker stopper ikke, 
så længe sanserne kan bruges. Det 
betyder, at slægtbogen faktisk aldrig 
bliver afsluttet Men alligevel er 
man i stand til at præsentere sit 
værk på et hvilket som helst tids
punkt af sin forskning, hvis man gri
ber det rigtigt an med udformning af 
bogen - mener jeg.

Er det det, vi vil med en slægtsbog? 
At præsentere vor viden om slægten 
til familie, efterkommere og venner, 
som måtte være interesseret, eller 
som vi kan gøre interesserede gen
nem slægtsbogen?

Hvis det er formålet, så må vi er
kende, at ikke edb-skærmen, men 
papiret er det rette medium. Vi kan 
jo ikke trække moster Ellen hen 
foran skærmen og så give en lang 
forklaring om, hvad det er, hun ser 
på skærmen. Det får hun snart ondt 
i ryg og ører af. Men en bog kan

hun læse og forstå, hvis den er lo
gisk udformet. (Jeg er begyndt at 
eksperimentere med at skabe en 
slægtsbog på video, da fjernsynet jo 
nu om dage i nogen grad supplerer 
bøger. Det kan godt lade sig gøre).

Anebog
Jeg vil påstå, at det er nysgerrighed 
om ens eget ophav - at skabe sin 
identitet - eller for at vide noget om 
forfædrenes liv, der får langt de fle
ste mennesker til at interessere sig 
for slægten og eventuelt læse en 
slægtsbog eller begynde på slægts
forskning. Det er nok også den sø
gen, der giver slægtsforskeren de 
største glæder. Som en begyndelse 
er det derfor anebogen, der er det 
primære objekt. Efterslægten kom
mer først til senere. Og jo nærmere 
dig selv, du vælger probanden, des 
større vifte af dine egne aner får du, 
og jo færre i efterslægten. Traditio
nen med at tage en oldefar som pro- 
band skyldes nok slægtsbogs-fabri
kanternes lyst til at få så mange 
efterslægtere som muligt til at be
tale for bogen.
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Her er mine erfaringer om anebogen

Udformning
For snart mange år siden begyndte 
jeg at undervise i slægtsforskning 
på aftenskoler. Jeg fandt ret hurtigt 
ud af, at der ikke fandtes noget sy
stem, som en slægtsforsker kunne 
benytte til at præsentere sin viden 
om slægten på en overskuelig måde. 
Og de slægtsbøger, jeg kendte, var 
ikke egnet som model, for kun 
drevne slægtsforskere kunne finde 
rundt i dem og nummersystemerne 
var ganske forfærdelige. Der måtte 
ske en forenkling i opstilling og bo
gen måtte udformes, så den altid 
kunne blive og være ajourført. Jeg 
besluttede selv at skabe et system.

Løsningen var enkelt: Et ringbind, 
hvor bladene kunne udskiftes, efter
hånden som flere oplysninger blev 
fundet. Der findes også andre ind
bindinger, hvor bladene med større 
besvær kan udskiftes.

Og for at kunne finde rundt i bogen: 
forrest en anetavle (eller flere) med 
anenumre, udformet så alle kan for
stå den (dem). Jeg udformede og 
lod trykke anetavler med 6 genera
tioner (A3-format) og 7 generatio
ner (A2-format) foldede og med 
huller til indsætning i ringbindet.

I dag udskriver de fleste program
mer anetavler med 4, 5 eller 6 gene
rationer i A4-format.

Efter anetavlen følger familie
skemaer opsat i anenummerorden 
og med de genealogiske oplysnin
ger. Jeg bryder mig ikke om at 
blande genealogien med biografien. 
En sammenblanding kan sløre 
troværdigheden.

Bag hver familieskema anbringes 
sider, hvorpå man har nedskrevet 
selve historien, altså alt det, man for

øjeblikket ved om den familie for
synet med fotos, tegninger, kopier 
fra arkiverne m.m. (Plastomslag, 
originale fotos og dokumenter m.v. 
bør selvfølgelig ikke findes i en 
slægtsbog, og i dag er det jo ikke 
noget problem at scanne disse ting 
ind).

På anetavlen kan man se slægts
linier og sammenhænge mellem 
probandens aner. Vil man vide no
get om et anepar og deres børn, så 
bladrer man om til familieskemaet, 
hvor alle genealogiske oplysninger 
tillige med levnedsskildringen fin
des. Et familieskema bør omfatte 
bedsteforældre, forældre, børn og 
disses ægtefælle. Så har man et til
strækkeligt overblik over familien. 
Også disse skemaer udskriver de 
fleste programmer, (jeg bruger selv 
Ancestral Quest 2.0 med danskspro
gede udskrifter og fotos). Dog kun 
få programmer skriver skemaer så 
smukt udformet, at de er tilfredsstil
lende - mener jeg.

Det sidste afsnit i bogen kalder jeg 
navne og steder. Her kan man an
bringe index af enhver art: navne
fortegnelse i navne- eller nummer
orden, sognefortegnelse, årstals
register, ja kun fantasien sætter 
grænser for de indgangsnøgler til 
bogen og finurligheder, som her kan 
lægges frem. Og efter enhver oplys
ning henvisning til det familieske
mas nummer, hvor personen eller 
stedet findes.

Ingen kan blive nævnt i en slægts
bog uden relationen far+mor+barn. 
Altså en familie. Det er familien, 
der har skabt slægten og formet den 
enkeltes liv - som regel. Derfor bør 
historieskrivningen som hovedregel 
være om familier og ikke om enkelt
personer - mener jeg.

En sådan udformning kan enhver 
læser finde rundt i, og bogen kan 
påbegyndes og være ajourført med 
blot én anetavle og ét familieskema. 
Hen ad vejen kan forfatteren altid 
have slægtsbogen ajourført ved 
nemt at tilføje nye skemaer m.v. el
ler udskifte de skemaer og tekster, 
der er forældede. Hvis flere skal eje 
slægtsbogen, er det nemt at lade alle 
være med fra starten og derefter di
stribuere papirerne samtidig med, at 
man ajourfører sit eget eksemplar.

Salgstallet på dette system af ring
bind og skemaer er gennem årene 
blevet firecifret, så der må være en 
del slægtsforskere, der har fundet 
denne opbygning af en anebog for 
velegnet.

Nummersystemet
Jeg har efter edb-programmemes 
indførelse mødt kritik af at benytte 
anetavlen og dens numre som ind
gang til slægtsbogen. Det skyldes 
programmernes evne til at udpege 
enhver registreret person som pro- 
band med deraf følgende forandring 
af anenumre. Jamen, så brug identi
fikationsnummeret som indgangs
nøgle. Men bevar anetavlen, der kan 
udskrives med identifikations
numre, som overblik over og ind
gang til forslægten. Også familie
skemaer kan udskrives med 
identifikationsnummer. Derfor an
bring familieskemaeme med livs
skildringer i identifikations-num
merorden, så gangen fra anetavlen 
til familieskemaet sker logisk.

Teksten
De fleste programmer kan udskrive 
levnedsskildringer på hver person. 
Det må nødvendigvis ske efter 
samme mønster for alle personer. 
Det giver en stereotypt og ensfor
mig tekst. Disse tekster kan være
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gode nok, hvis informationer blot 
skal udveksles mellem forskere.
Men til slægtsbogen er de næsten 
ubrugelige, hvis bogens formål skal 
fastholdes - mener jeg.

Disse tekster kan som regel udskri
ves til fil, hvorfra de kan hentes ind 
i et tekstbehandlingsprogram. Først 
efter en grundig samkøring, redige
ring og indsætning af grafiske ele
menter, som de nyere tekstbehand
lingsprogrammer mestrer, er tek
sterne klar til at indgå i slægtsbogen 
som læseværdigt stof.

Personligt bryder jeg mig ikke om 
den megen generalisering om gene
rationers eller erhvervs levevis, som 
mange forfalder til at indlede en 
slægtsbog med. Det kan man jo 
læse om i fx Dagligliv i Danmark. 
Så hellere bruge lidt tid på Dan
markshistorien og lokalhistorien, 
hvorfra begivenheder med betyd
ning for familien hentes ind i den 
enkelte families levnedsbeskrivelse. 
Så bliver familien meget mere le
vende. Men det tager tid.

Mangler du inspiration til grafik og 
afveksling i dine tekster, så kast et 
blik i Elo Harfots bog: Trævlerød
der. Men vær forsigtig. Det er jo 
dine anen der skal skrives om, og 
ikke om almenheden. Det gør intet, 
at noget bliver gentaget fra familie 
til familie, for det vækker blot 
læserens genkendelsesglæde og 
fastholder, at disse familier levede 
på samme tid.

Prøv også at gå ind på Frederiks
berg Bibliotek og spørg efter Chri
stiansens håndgjorte slægtsbog. Den 
er et klenodie til inspiration og en 
fryd for øjet.

Efterslægten
Efterslægtens uregelmæssighed har 
altid givet problemer, både med op

stilling og nummere ring. Den kræ
ver derfor en hel beskrivelse for sig 
selv, hvilket ligger udenfor mit for
mål med denne artikel. Dog vil jeg 
påpege, at jeg finder beskrivelsen 
generation for generation, således 
som de fleste programmer er i stand 
til, overflødig, hvis man kun har 
probandens opadstigende slægt
linier i databasen, og man benytter 
sig af familieskemaer i slægtsbogen. 
Har man mange sidegrene i databa
sen, bliver efterslægten uoversku
elig, hvis man kun holder sig til pro
grammets kunnen, selv om nogle 
programmer udskriver udmærkede 
efterslægtstavler. Er efterslægten 
meget stor, bliver man nødt til selv 
at udforme tavler opdelt på slægts
linier - mener jeg.

Skrivekrampe
Når alt dette er sagt, vil jeg gerne 
opfordre alle slægtsforskere til ikke 
at lade deres viden om slægten ligge 
som notater eller skemaer i en 
skuffe for en dag at blive smidt ud 
af arvingerne, eller som dødt mate
riale i en computer, der intet er 
værd, hvis strømmen svigter eller 
harddisken strejker.

Så skriv af hjertets lyst med de ev
ner, du har, og med de tekniske 
hjælpemidler, der måtte være til din 
rådighed. Få din viden ned på papir, 
for gennem århundreders erfaring 
ved vi, at papiret kan bevares til 
vore efterkommere.

Henning Kiilerich 
Bjældevej 5 
4000 Roskilde

Verba Volant, Scripta Manent =  Ord flyver bort, det skrevne forbliver
v _____________________ ___________________ _______________

Mange ville have skrevet denne bog anderledes. 
Nogle kunne gøre det bedre.

Jeg har gjort det på min egen måde.
Hvis jeg  ikke havde skrevet denne bog, 

så var den ikke blevet skrevet
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Nyt om Hvem Forsker Hvad 1997
Disketteudgaven af „Hvem Forsker 
Hvad“ (HFH), som DIS-Danmark 
siden 1991 har solgt på diskette 
med et læse-/søgeprogram, overta
ger HFH selv produtionen af fra og 
med 1997-udgaven (med nyt læse-/ 
søgeprogram). Dette virker kun un
der Windows (3.1x eller 95). 
Disketten kan købes hos DlS-ekspe- 
ditionen: Arne Julin, Hovedgaden 
75, 4050 Skibby 
Der vil fremover være følgende 
valgmuligheder:

Trykt udgave alene 60 kr.
Diskette udgave alene 60 kr.
Trykt udgave+diskette 90 kr
sammen.

Priserne er for HFH 1997 incl. for
sendelse og moms i Danmark.

Ønskes ændring/bestilling af et 
abonnement bedes dette meddelt 
HFH-ekspeditionen senest 1. maj 
1998.

Frist for indsendelse af 
indlæg
Indlæg kan indsendes hele året, men 
HFH-redaktionen garanterer at føl
gende indlæg kommer med i årets 
udgave:

Håndskrevne indlæg modtaget se
nest 1. februar.

Maskinskrevne indlæg modtaget 
senest 1. marts.

Indlæg på diskette eller via e-mail 
modtaget senest 1.april.

Alle indlæg modtaget efter disse 
datoer vil imidlertid også - så vidt 
muligt - komme med i årets udgave.

Indsendere af indlæg får tilsendt kor
rektur af deres indlæg sammen med 
evt. fremsendt diskette. Senere rettel- 
ser/tilføjelser mod indsendt manu
skript vil blive foretaget, så vidt det 
er teknisk muligt.

Disketten kan købes hos DIS
DIS har som tidligere år fået aftale 
med HFH om at kunne distribuere 
diskette-udgaven af Hvem Forsker 
Hvad og henvendelse kan ske til: 
DIS-Ekspeditionen: Arne Julin, Ho
vedgaden 75, 4050 Skibby

HFH er nu på internettet
HFH har en flot præsentation på 
internettet med homepage på adres
sen: www.hvemforskerhvad.dk 
e-mail adresse: 
info@hvemforskerhvad.dk 
Her kan man læse om de sidste nyhe
der, oplag, regler, priser, bestille 
abonnement m.m.m.

www.hvemforskerhvad.dk

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til:
HFH-Ekspedition:
John Bison Tlf. & Fax: 32 97 11 22
HF „Elmebo“ 33, Røde Mellemvej 152, 2300 Kbh. S.

Redaktør:
Elsebeth Paikin ^  Tlf. & Fax: 39 27 24 33
Kildevænget 37, 2100 København 0. e-mail: elsebeth@paikin.dk
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Læsekredsen
V________________________

Slægt & Data______________________

Bent Pilgaard
Randersvej 29, 8800 Viborg

Tlf. 86 67 55 12

GENEALOGICAL COMPUTING
Det er med beklagelse, at det ikke trods gentagende forsøg på kontakt ikke er lykke
des at få GENEALOGICAL COMPUTING fremsendt til tiden ved dets udgivelse. 
DIS har aldrig modtaget nr. 3 for 1997 på trods af at det har været lovet både på e- 
mail og telefon. Nr 4 fra 1997 modtog vi i slutningen af februar 98. Det er baggrun
den for at læsekredsen længe ikke har modtaget nye blade.

COMPUTERS in GENEALOGY dec. 1997
I bladet omtales flere folketællinger bl. a. på CD-ROM, brugen af database ved ind
tastning af folketællinger m.v. Interesserede kan prøve: http://hds.essex.ac.uk/ 
scripts/abstract.idc?study_number=3643. Forskellige programmers udbygning og 
fornyelser omtales, bl.a. REUNION, GENI, GSP Family Tree (UFT) samt program
mer til MAC. En ny samling af Internetadresser kan ses hos den nye hjemmeside 
Britannica Internet Guide på: http://www.ebig.com. Vivienne Dunston efterlyser 
mere flexibilitet i slægtsforskningsprogrammer. Cyndi Howell og Elizabeth Powell 
Crowe har begge skrevet en bog om genealogiske søgning på nettet. GENMAP UK 
er et program, der giver mulighed for at bruge kort over England i slægtsforskning. 
Mulighederne beskrives udførligt. løvrigt findes mange internetadresser rundt i hæf
tet.

DIS PLAY 4/97
Fra dette nummer skal nævnes et indlæg fra Peter Heimbiirger, der fortæller med „et 
gram salt“, hvorledes hans slægt kan føres 119 generationer tilbage. Indlægget kan 
vække interessen for kildetroværdigheden.

DISKETTEN 1/98
Bladet bringer bl.a. en artikel om intemettet med omtale af forskellige erfaringer og 
søgninger.

„Mededelingen Central Bureau 
voor Genealogie“ fra Holland 

„Gens Humana“ fra Holland 
„Genealogical Computing“ fra USA 
„Computers in Genealogy“, England 
„Dis-Play“ fra 0st-Sverige 
„Slasgtshistorisk Forum“ fra Sverige 
„Diskologen“ fra Sverige 
„Computergenealogie“ fra Tyskland 
„Sukutieto“ fra Finland 
„Slckt og Data“ fra Norge

Fra England har foreningen modtaget et eksemplar af David Hawgoods 48 siders 
A5 hæfte „IGI ON COMPUTER“ The international Genealogical Index from CD- 
ROM. Hæftet koster £ 2,93 incl. porto og kan bestilles hos: Family Tree Magazine, 
61 Great Whyte, Ramsey, Hintingdon, cambs PE 17 1HL. England.

Ved returneringen af Genealogical Computing volum 16 nr. 4 har et medlem af 
læsekredsen anført:

"Det forekommer unødgt forsinkende at sætte et blad for 2. kvartal i 
omløb den 29/9. Hvis nogen i DIS's bestyrelse eller andre ønsker at se 
bladet bør de vel indgå i læsekredsen på lige fod  med os andre!

Desværre er det ikke muligt at se hvem afsenderen er, derfor bringer vi vores kom
mentarer her. Det skal bemærkes, at ingen i bestyrelsen eller andre nyder fortrin, 
hvilket også af den kritiske læser kunne se, idet Jens Verner Nielsen - sekretær i be
styrelsen - ses på listen som nr. 9.
Da vi ikke selv har indflydelse på hvornår bladene er til rådighed, må 
læserne tage imod dem i forhold til det tidspunkt de fremkommer.
Kommer bladene ikke hurtigt nok ud til de enkelte, er der da mulighed for 
at tegne et selvstændigt abonnement.
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Nyt fra GEDCOMP
af Lars Kr. Lundin

Samlet antal personer i GEDCOMP 
pr. 21/2-98:528.330 
Observeret gevinsthyppighed ved 
indsendelse af GEDCOM-fil med X 
personer:

X Gevinst
Mindst Højst %
3503 86799 100
1660 3502 94
960 1659 89
525 959 67
362 524 61
149 361 61
9 148 17

V___________________ J

Tallene i tabellen er fremkommet på 
følgende måde: De indsendte filer

til GEDCOMP er inddelt efter antal 
personer i 7 lige store grupper. 
%-satsen i hver gruppe er andelen 
af filer i denne gruppe, hvor indsen
deren har fået mindst een medde
lelse om personsammenfald med en 
fil indsendt af en anden slægts
forsker.

Flere af GEDCOMP's brugere har 
udtrykt ønske om en oversigt over 
de slægtsprogrammer GEDCOMP's 
brugere anvender.

For indsendere fra Danmark ser den 
sådan ud:
63% Brothers Keeper 
24% WINFAM 
4% Family Tree Maker 
3% Cumberland Family Tree 
2% Family Origins 
4% Andre programmer

Du kan læse om GEDCOMP i 
Slægt Data nr. 4 1997.

Du kan besøge GEDCOMP på 
internettet: http://www. i mm. dtu. dk/ 
~lkl/gedcomp/

GEDCOMP har fået ny E-mail 
adresse siden sidste nummer af 
Slægt Data: lkl@runge.uni-c.dk

På grund af den store interesse for 
GEDCOMP kan jeg ikke længere 
garantere at GEDCOM-filer tilsendt 
med almindelig post bliver behand
let.

Lars Kr. Lundin 
Lundtoftegade 86, 1. tv.

2200 KbhN 
Tlf. 21 75 17 46

Ejendomsmæglernes historie
„Niels Munch i Gilleleje“ anbefaler: Kender du en Ejen
domsmægler? så prøv om du kan låne den netop ud
sendte bog „Fra fortid til 1945“. Det er det første bind af 
Ejendomsmæglernes historie. På et let sprog omtales her 
en række oplysninger om handel med fast ejendom op
gennem tiderne. Måske er forholdene allerede kendt. Al
ligevel er det en fornøjelig læsning.“

Læsekreds fortsat
Som tidligere har DIS modtaget den Hollandske årbog fra 
Centraal Bureau voor Genealogie. En meget fin indbun
det bog på 314 sider med mange ilustrationer. Bogen er 
selvfølgelig på hollandsk. Særlig interesserede kan ved 
henvendelse få bogen til gennemsyn.

Gratis
annoncer

Fra Medlem til Medlem

Jeg ønsker kontakt med en indehaver af kirkebo
gen (mikrokort) over Fåborg, på Sydfyn.

Verner Meier 
Ved Skellet 12 

6400 Sønderborg 
Telf. 74 42 03 09

e-mail: v-meier@post9.tele.dk
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Släktforskare! 
Du är

välkommen tili

I S A M A R B E T E  M E D

3-4 oktober 1998

SfOXtöCMiXl S ®  har som tema "Släktforskning i Norden -  då, nu 
och i framtiden", och konferensprogrammet är späckat med intressanta 
föreläsningar på detta tema. Vi har lyckats värva en rad goda föreläsare: 
Thord Bylund, Olof Cronberg, Tobias Gjedde Dahl, Ola Holst, Erik Kann, Bir
git Løgstrup, Jyrki Paaskoski, Harald Runblom och Hans Worsøe.

SVOFAGtoXIi S S  åger rum på konstfyllda Gård i Saltsjöbaden, 
bara en kortare tågresa från Stockholm -  Europas Kulturhuvudstad '98.

SfOPClCMfeXI S S  år en tvådagarskonferens, och att deltaga i denna 
upplevelse kostar 2500 SEK inkl. logi och mat. Lägre priser för dig som 
inte övernattar eller bara vill komma en dag.

Du kan anmäla Dig direkt, eller begära mer upplysningar om  
M©l?,Cl€i%Iii S S  genom att kontakta

DIS-Danmark, c/o Kann, Johan Jepsens vei 1,2830 Virum, eller via e- 
post <genealog@genealogi.se>

Bindande anmälan sker senast 31 maj 1998! Forst till kvarnen galler dock, 
då platsantalet är begränsat.

år ett arrangemang av Sveriges Siaktforskarforbuml, Foreningen for Datorhjalp i SI Akt forskningen, StorStocJdiolms Genealogiska 
Forening och Genealogiska Fdreningen. Våra samarbetspartners år Genealogiska Samfundet i Finland, Datateknik for siakt forsk
ning r.f, Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistoria, Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, DIS-Danmark, 
Norsk Slektshistorisk Forening och DIS Norge.
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Nyt fra
Af Georg V. Jensen

(D
>

■

RIGSARKIVET meddelelse nr. 19 
Danicasamlingen Danica fra Rusland
Film og kopier fra russiske arkiver. Med enkelte undtagelser er de kommet 
til RA som resultat af tre danske initiativer, der blev finansieret af særlige 
statsbevillinger.

Fra arkiverne i Moskva indkøbtes film af arkivalier fra årene 1633-1886, 
som blev forstørret eller afskrevet i 1930’erne. De blev suppleret med af
skrifter eller fotokopier af det beslaglagte arkiv efter det russiske gesandt
skab i København 1820-1913.
I 1965 og 1966 gennemgik 10 af RA’s arkivarer arkiver og samlinger i Mo
skva og Leningrad. Samtidig arbejdede tre russiske arkivarer i RA. 
Arkivalier fra årene 1500-1917 blev registreret. De mest relevante blev 
mikrofilmet, og i de følgende 25 år blev der udvekslet mere end 153.000 
optagelser i hver retning..
Efter sovjetstatens fald i 1991 tog RA initiativ til at lette danske historike
res adgang til arkiverne fra den sovjetiske periode. I efteråret 1993 gennem
gik en arbejdsgruppe udsendt af RA relevante arkiver i Moskva og 
Leninggrad. Der blev indkøbt ca. 12.000 papirkopier fra årene 1915-80.

Folderen indeholder 6 A5 sider med oplysninger om „Danica-numre“ og 
oplysninger om indholdet under hvert nummer.

Interesserede henvises til at selv at rekvirere folderen fra Rigsarkivet.

RIGSARKIVET meddelelse nr. 20 
Ministermøder 1900-1971
Efter 1848 er Danmark blevet regeret af ministre. Ifølge grundloven fra 
1849 til 1953 ligger den udøvende magt hos kongen, som udøver den gen
nem sine ministre. Samarbejdet mellem kongen og ministrene er lagt i for
melle rammer. Kongen og ministrene i forening udgør Statsrådet.
I Statsrådet træffes de formelle beslutninger. Nye love underskrives af ma
jestæten og kontrasigneres af ministeren for det pågældende sagsområde. 
Hvis kongen ikke kan være til stede i Statsrådet, kan der holdes en 
ministerkonference. Dette er kun sket et par gange siden 1849.

I de første år efter 1849 foregik regeringens interne politiske drøftelser i 
vidt omfang i Statsrådet. Men fra omkring 1870 er det i stigende grad kun 
de formelle forretninger, der efter grundloven kræver majestætens medvir
ken, der finder sted i Statsrådet. Regeringens diskussioner om politiske 
spørgsmål sker i ministermøder.

Folderen indeholder 7 A5 sider med diverse oplysninger om minister
møderne.

Interesserede henvises til selv at revirere folderen fra Rigsarkivet.
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Spændende nyt fra Frederiksberg
Det er ikke hver dag, der åbnes et nyt arkiv.
Men at det alligevel sker en gang imellem, er efterfølgende bevis på:

Frederiksberg Stadsarkiv

Frederiksberg Kommunebibliotek med dets store genealogiske samling 
og sine seddelkartoteker er kendt af mange.

Mindre kendt er Frederiksberg Stadsarkiv oprettet i 1953 i forbindelse 
med åbningen af det nuværende rådhus og har siden modtaget kommunens 
arkivaler helt tilbage fra begyndelsen af forrige århundrede. Samlingerne 
har et omfang af ca. 16 hyldekm., og er anbragt i et stort kældermagasin og 
ijemarkivlokaler på rådhuset.

Stadsarkivets opgaver er at indsamle, registrere og bevare arkivalier fra 
Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse, udvalg, forvaltning, institu
tioner samt arkiver efter private institutioner, foreninger, virksomheder og 
personer med tilknytning til kommunen.

Stadsarkivets samlinger omfatter:
en gruppe arkiver fra 1700-tallet, bl.a. arkivet efter Frederiksberg Bys gård- 
mænd
arkiverne efter Fattigkommissionen 1802-1842 og Skolekommissionen 
1808-20
sogneforstanderskabets arkiv med tilhørende arkiver for fattigvæsen og sko
levæsen 1842-1857
kommunale forvaltningsarkiver fra tiden efter 1858, hvor kommunen blev 
selvstændig, fik egen forfatning og efterhånden opnåede fuld købstads
status.
en række kommunale institutionsarkiver, fx fra nedlagte skoler.
en gruppe private arkiver.
en samling af fotografier, kort og tegninger.
mikrofilmede arkivalier, fx mandtalslister og meldings-protokoller.

Efter gældende tilgængelighedsregler kan samlingerne benyttes på 
Stadsarkivets læsesal af enhver med interesse for lokalsamfundets historie. 
Læsesalen er indrettet med arbejdsborde til 12 personer, læseapparat til 
mikrofilmede arkivaler, publikums PC samt en mindre håndbogssamling. 
Foran læsesalen er der opsat garderobeboxe og caféborde, der kan benyttes
af læsesalens besøgende. Der er adgang til læsesalen fra rådhusets forhal.

Læsesalens åbningstider er: 
mandag-onsdag: 10-14 
torsdag: 14-18 
fredag: 10-13

Frederiksberg Stadsarkiv 
Rådhuset
2000 Frederiksberg 
tlf. 31 87 21 21 tast 2225
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Landsarkivet for Sønderjylland
Af Hans-Ole Mørk

Nye arkivregistraturer
Det har været et længe næret ønske 
fra landsarkivets side at få en bedre 
ordning og registrering af de sles
vigske amtsarkiver. En del af arkiv
materialet har været helt uordnet, 
mens en del har været utilfredsstil
lende ordnet, hvilket har medført en 
begrænset udnyttelse af forsknin
gen.

Med udgivelsen af en registratur 
over Aabenraa og Løgumkloster 
amter indtil 1867/68 er opfyldelsen 
af landsarkivets ønske nu indledt.
Og som det gælder for amtsarkiver
ne nord for Kongeåen, viser regi
straturen, at der er virkelig meget at 
finde for slægts- og lokalhistorikere 
med interesse i dette område. Mate
rialet omfatter 1173 numre, og nog
le af pakkerne går så langt tilbage 
som til sidste halvdel af 1500-tallet.

Landsarkivet udtrykker i forordet 
et lønligt håb om, at der også på et 
tidspunkt vil blive mulighed for en 
ordning og registrering af de andre 
amtsarkiver i Sønderjylland. Det er 
et håb, mange deler!

Aabenraa og Løgumkloster amter 
indtil 1867/68. Ved Hans Kristian 
Steffensen og Hans Schultz Hansen. 
1997. 108 s., 80 kr.

Hvis man skal have lidt ekstra kolo
rit på de genealogiske og lokal
historiske data, må man som regel 
gå uden for standardkildeme. Og 
her er der mange muligheder. Et af 
de mere upåagtede områder må 
posthistorien siges at være, og her 
kommer Landsarkivet for Sønder
jylland nu dem, der interesserer sig 
for den sønderjyske postbeford
ringshistorie, til hjælp.

I samarbejde med Post Danmark 
har landsarkivet indsamlet de lokale 
postkontorers arkiver indtil ca. 1986 
og udgivet en fin lille registratur 
over dem. Registraturen indledes 
med en kort gennemgang af postvæ

senets organisation i Sønderjylland 
gennem tiderne og arkivernes ind
hold og omfang. Selve registraturen 
viser, at der primært er tale om ma
teriale fra 1900-tallet, kun ganske 
lidt er fra før 1900. Er man mest in
teresseret i ældre tiders posthistorie, 
må man derfor især ty til købstæder- 
nes byarkiver.
Posthuse i Sønderjylland. En arkiv
registratur ved Niels Strandbjerg. 
1997. 106 s., 80 kr

Selvom den ikke er helt ny, er det 
nok værd at nævne den lille arkiv
registratur over „Det nationale Re
gister“, som landsarkivet udgav i 
1994. Det nationale Register inde
holder det materiale, der blev skabt 
i tiden umiddelbart efter Genfor
eningen for at fastslå, hvem der ef
ter loven om Erhvervelse af dansk 
Indfødsret i Anledning af de sønder- 
jydske Landsdeles Indlemmelse i 
Danmark fra 1920 havde ret til at 
blive anerkendt som danske stats
borgere.

Grundlaget for Det nationale Re
gister var de skemaer, der blev an
vendt ved folketællingen den 1. fe
bruar 1921, hvor der for Sønderjyl
lands vedkommende blev indføjet 
en særlig rubrik, hvor der skulle gi
ves oplysning om bopælen den 1. 
oktober 1918.

Materialet består af i alt 318 
foliobind med alfabetisk ordnede li
ster over hhv. optagne og ikke-op- 
tagne for de enkelte sogne samt 131 
pakker med bilagsmateriale. Det 
særlige ved Det nationale Register - 
der jo i sagens natur indeholder et 
omfattende Personalhistorisk mate
riale - er, at det er frit tilgængeligt, 
hvilket skyldes, at grundmaterialet i 
sin tid var fremlagt offentligt, hvor 
enhver havde adgang til at se det og 
evt. fremkomme med indsigelse. 
Hans Worsøe, der har udarbejdet re
gistraturen, har i Sønderjyske Årbø

ger 1994 givet en fyldig gennem
gang af Det nationale Registers til
blivelse og indhold.
Hans H. Worsøe: Det nationale re
gister 1921. 1994. 32 s., 20 kr.

Andre bøger om 
Sønderjylland
Gårdhistorie
Slægts- og lokalhistorien har mange 
seriøst arbejdende udøvere. En af 
dem er Bodil Clausen, Fynshav, 
som nu efter mange års grundig og 
imponerende indsats med studiet af 
især amtsregnskaberne har fået re
sultatet af sit arbejde med gård
historien i Haderslev og Tyrstrup 
herreder udgivet - ikke af lands
arkivet, men af Historisk Samfund 
for Sønderjylland, som har til huse i 
landsarkivets bygning (derfor med
tager jeg den her).

BC opstiller gård for gård lister 
over fæstere og ejere i et område 
omkring Haderslev Fjord, nemlig 
Fjelstrup, Grarup, Halk, Vonsbæk 
og Åstrup sogne samt dele af Aller, 
Hejls, Starup, Tyrstrup og Øsby 
sogne, i tiden 1531-1753, dvs. i en 
periode, hvor der kun findes få kir
kebøger. Udover navne og årstal in
deholder bogen også mange andre 
oplysninger for de enkelte gårde. 
1753 er valgt som slutår, da kilde
materialet efter dette tidspunkt er så 
fyldigt, at den videre forskning efter 
BC’s mening bør overlades til den 
enkelte med interesse i området. 
Bogen indeholder et stort navnere
gister, ordforklaringer og en omfat
tende kildeoversigt.
Bodil Clausen: Gårde i Haderslev 
og Tyrstrup herreder 1531-1753. 
Historisk Samfund for Sønderjyl
land. 1997. 419 s. 120 kr. for med
lemmer, 170 kr i boghandelen.
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Brugermøde på 
Landsarkivet i Aabenraa
Referat fra brugermødet den 18.11.1997 kl. 14.30 -16.00

Til mødet deltog 20 læsesalsgæster 
samt landsarkivets personale.

Dagsorden:

1 Landsarkivets situation netop nu, 
ved landsarkivaren.

2 Brugerundersøgelsen i foråret, 
ved arkivarvikar Jesper Thomas- 
sen.

3 Brugernes synspunkter i forlæn
gelse heraf.

4 Præsentation af Landsarkivets 
nye publikationer og arkiv
fortegnelser samt omtale af kom
mende, ved Hans Schultz Han
sen.

Landsarkivar Hans Schlutz Hansen 
indledte med at byde velkommen til 
Landsarkivets første brugermøde. 
Brugermødet er en forlængelse af 
brugerundersøgelsen, foretaget i 
marts 1997.

Landsarkivets situation 
netop nu
Landsarkivet i Aabenraa er, som 
alle arkiver i Statens Arkiver, un
derlagt resultatkontrakten med Kul
turministeriet for årene 1997-2000.

Vi har dog ikke fået del i større 
bevillinger. De ekstra midler, der er 
bevilget i forbindelse med resultat
kontrakten, er især gået til Rigs
arkivet til udbygning og udvikling 
af EDB og ansættelse af medarbej
dere til bevaring og kassation.

Flere projekter kører på tværs af 
arkivvæsenet. Landsarkivet i 
Aabenraa indgår i en tværgående le
delse under Statens Arkiver, hvor 
opgaverne er fordelt som vist i fig 1.

Vore egne magasinrammer er ved at 
være sprængt; vi har i år været nødt 
til at oprette et ijemmagasin ved 
Landsarkivet i Odense, hvilket har 
givet mere plads, men også har sine 
ulemper. Første skridt til en udbyg
ning af magasinplads i Aabenraa 
ligger hos Kulturministeriet; men 
udbygning vil formentlig først 
komme på tale nogle år ud i fremti
den.

Som nævnt har vi her i Aabenraa 
ikke modtaget ekstrabevillinger ved 
resultatkontraktarbejdet og altså 
heller ikke til læsesalen eller til øv
rig formidling. Vi er derfor i en si
tuation, hvor der ikke kan forventes 
initiativer på publikumsområdet, 
som koster ekstra arbejdskraft eller 
mange penge. Men der er også for
bedringer, som ikke koster særlig 
meget, eller som kan opnås gennem 
omprioriteringer. Vore bevillinger 
til øvrig drift er i øvrigt også yderst 
beskedne.

Brugerundersøgelse
Jesper Thomassen, arkivarvikar, 
havde udarbejdet en grafisk sam
menfatning af besvarelserne af

spørgeskemaerne. Et eksemplar 
blev uddelt til publikum.

118 læsesalsgæster havde besvaret 
skemaerne, og et resumé kan ses i 
fig 2.

Desuden var der ønsker om større 
grad af selvbetjening.

37 personer havde benyttet spørge
skemaets felt til kommentarer; her 
var det overvejende en positiv hold
ning. Ellers gik ønskerne mest på: 
Bedre læseapparater, mere bord
plads, bedre stole, folketællinger fra 
andre landsdele.

Brugernes synspunkter
Følgende emner blev bragt på bane 
og debatteret:

Flere kopier a f kirkebøger fra Syd
slesvig, herunder Flensborg by. Det 
er også et ønske fra arkivets side. 
Det lader sig dog næppe realisere, 
idet det ikke kun er økonomiske, 
men også juridiske begrænsninger, 
der forhindrer os i at få kopier af de 
tyske kirkebøger. Det tyske 
Datenschutz stiller hindringer i ve
jen med henvisning til tysk lovgiv
ning. Landsarkivet i Slesvig har in
gen beføjelser over for de kirkelige 
arkiver.

Landsarkivet i Viborg står for kopispredning. 
Landsarkivet for Sjælland tager sig af konservering. 
Landsarkivet i Odense: Vejledningspublikationer. 
Landsarkivet i Aabenraa: Forskningsledelse.
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74 % af vore gæster dyrker slægthistorie.

Utilfredshed med læsesalens overskuelighed:
Utilfredshed med garderobe- og toiletforhold: 
Utilfredshed med frokostrum:
Utilfredshed med flimlæsesalen:
Utilfredshed med flimlæseapparater:
Utilfredshed med arbejdsborde og stole:
Utilfredshed med indemiljø og varme:
Utilfredshed med computerfaciliteter:
Utilfredshed med modtagelse og indsknvning: 
Utilfredshed med vejledning og læsehjælp:
Utilfredshed med ekspeditionstiden:
Utilfredshed med guider, vedledninger, arkivfortegnelser: 
Utilfredshed med fotokopier:
Utilfredshed med mikrokortkopier:
Utilfredshed med vedledning i tilgængelighedsspørgsmål:

] %
2 % 
3 % 
3 % 
3 % 

13% 
1 % 
8% 
2% 
3 % 
2%  
3 % 
7% 
5 % 
2 %

Samarbejde med arkiverne i de øv
rige nordiske lande. Mulighed for at 
få kirkebøger fra Norge/Sverige på 
mikrokort. HSH svarede, at det nok 
blev for stor en mundfuld.

Møbler på læsesalen. Her var publi
kum godt tilfredse med de nye stole 
med vipperyg. Nogle gæster gav ud
tryk for, at der var rift om disse 
stole fra om morgenen. Ønske om 
flere nye stole. Forslag fremkom om 
anskaffelse af skumgummipuder el. 
lign. til at afhjælpe problemerne 
med de gamle stole.

Mikrofilmlæsesalen. Her gav man 
udtryk for god udnyttelse af læsesal 
og mikrorum.

Filmlæsesalen er meget benyttet. 
Ønske om flere mikroapparater på 
læsesalen. En del af gæsterne ud
trykte utilfredshed med kvaliteten af 
mikrofilmene og filmapparateme.

Problemet er, at materialet slides 
med tiden.

Brug af bærbar PC-er, database, 
internet, CD-rom. Ønske om el-stik 
i bordene på læsesalen.
Vore gæster vil i løbet afkort tid få 
mulighed for at søge på Landsarki

vets database. I første omgang for at 
se, hvilke arkiver der er på vore ma
gasiner med henvisning til registra
turer.

Ønske om nyoptryk af 
Landsarkivets guide fra 1944 samt 
fortegnelse over præstearkiverne. 
HSH svarede: Da guiden fra 1944 er 
forældet, kommer et nyoptryk ikke 
på tale. Landsarkivet vil gerne udar
bejde en ny ajourført udgave, men 
resourseme hertil mangler, og det 
bliver i hvert fald ikke før efter år 
2000. Præstearkiverne er p.t. under 
nyredigering. „Hvad finder jeg på 
Landsarkivet“ forventes at udkom
me i en ny udgave i begyndelsen af 
næste år og vil også blive lagt ind 
på Landsarkivets hjemmeside på 
intemettet.

Spørgsmål om tilgængelighed, ek
sempelvis, hvis en kirkebog begyn
der i 1875 og går til 1950. Her har 
vi i Sønderjylland mulighed for at 
benytte personregistrene, der er 
årgangsopdelt.

Folketællinger for det øvrige land 
er ved at blive kopieret; men præcis

hvornår vi får dem her i Aabenraa, 
vides ikke.

Selvbetjening a f originalbøger som 
på Landsarkivet i Odense: Svar: 
kommer formentlig ikke på tale her.

Ønske om selvbetjening ved fotoko
piering: HSH svarede: Det kan 
praktisk ikke indføres her. Der gæl
der visse regler for, hvad der må ko
pieres. Man blev i hvert tilfælde 
nødt til hver gang at fremvise, hvad 
man kopierede.

Flere registre til kirkebøgerne øn
skedes (Med gule tygge på læses
alen): Landsarkivet vil være tak
nemlig, hvis nogle af læsalsgæs- 
teme er interesseret i at udarbejde 
sådanne registre. I de tilfælde, hvor 
vi har dobbelte kopier af kirke
bøgerne (med blå rygge), vil disse 
kunne lånes med hjem til udarbej
delse af registre eller indlæggelse 
på EDB.

Landsarkivet er taknemlig for at 
modtage årbøger fra Lokalhistoriske 
Foreninger. Desuden vil vi gerne 
opfordre brugerne til at aflevere et
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Produktnyt
eksemplar af deres slægtstavle til 
Landsarkivets manuskriptsamling.

Gamle billeder kan afleveres til 
eget lokalhistorisk arkiv eller til In
stitut for Sønderjysk Lokalhistorie. 
(I Landsarkivets gi. bygning).

Landsarkivet i Aabenraa har et godt 
bibliotek, men det står forskellige 
steder i huset, og er vanskeligt at 
ekspedere i. Der findes et alfabetisk 
seddelkartotek på læsesalen, som 
man kan bede personalet om at låne. 
På sigt er det meningen, at bibliote

ket skal lægges ind på EDB. Emne
kartotek ønskes af flere opstillet på 
læsesalen.

Nye publikationer
Da Landsarkivet ikke blot skal op
bevare arkivalier, men også give 
brugerne mulighed for at bruge 
dem, fremstiller landsarkivets per
sonale hele tiden nye registraturer, 
publikationer og arkivfortegnelser.

Brugermøder vil efter planerne 
blive gentaget hvert år.

Besøg Arkiverne på internettet
Illustrationen er fra Statens Arkivers homepage på internettet 
Adressen er: www.sa.dk

Landsarkivet 
for Nørrejylland

Erhvervs arkivet

Rigsarkivet

Landsarkivet 
for Sjælland

Landsarkivet ¡Dansk
tor Sønderjylland Data Arkiv Landsarkivet for Fyn

| Introduktion til 
I Statens Arkiver

¡Statens Arkivers 
Filmningscenter
Publikationer

FamDex nyt:
SOGNEBASEN som indtastnings- 
macro for sogn og herred, overfører 
nu også herreder i parentes, (dem 
der ikke rigtig er herreder) I vis bil
ledet vil de vises uden efternavn 
herred. I bogen undlades de.

HOVEDMODULET er nu slået 
sammen med TRÆ og ALT-X. I 
indtast af årstal er det blevet muligt 
at taste årstal fra år 800 og opefter.

I 0: Familie (den øvrige familie) er 
det blevet muligt, at skifte listernes 
sorteringsmåde. Nu kan du vælge, 
at sorterer efter for- eller efter
navne, en hjælp, når man søger efter 
navnemønster eller fadder. I 0  - og 
Æ familie er der nu påsæt-ningen af 
en eventuel KONKORDANS-TA- 
BEL, ved Familie kontrol (F3). Her 
vises også erhverv, gade og by.

KONSANGVINITET eller blods- 
beslægtethed kan nu medtages, når 
du fremstiller en KONKORD ANS
TABEL. Det er så muligt at se kon- 
sangviniteten mellem TABELPRO- 
BANDEN og de personer denne er i 
familie med. Konsangviniteten kan 
udtrykkes som brøk eller procent.

I BOGENS KIRKE APPENDIKS 
er det nu muligt, at medtage kirkens 
oplysninger fra SOGNEBASEN.

LISTER (BOGEN). Der er kommet 
8 nye ‘filter’ muligheder. Mængden 
af opsætnings muligheder er nu 
103.
På KORTET er det blevet muligt at 
bruge LISTERNE som indsætnings 
base.

Få SHAREWARE ved at sende 40 
kr. på check eller i 5.kr.s frimærker 
til: Leif Høgh Pedersen, Kildebuen 
4, 2740 Skovlunde.
Ring 42 84 19 16 for DEMO.
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Hvad er vigtigt ?
Af Henning Christensen

Når man som slægtsforsker skal til 
at vælge edb-program, lytter man til 
andre, der allerede er i gang, man 
hører om utallige programmer, men 
oftest støder man på navnet BK5 el
ler Winfam.

Købte først BK5
Jeg købte først BK5 i den gamle ud
gave og startede indtastningen og 
opdagede, at det gik jo egentlig me
get godt, men når jeg indtastede no
get forkert, så var løbenumrene 
brugt én gang for alle. Det er selv
følgelig ikke det store problem, da 
disse numre ikke betyder andet end, 
at antallet på din skærm ikke stem
mer med antallet af dine indtastede 
personer.

Prøvedisk på Winfam

en smule langsommere i alle opda
teringer end BK5.2.

I det daglige er der ikke megen for
skel på indtastning af nye personer 
og sammenkædningen af diverse fa
milier, og nu, hvor der i BK5.2 er 
åbnet mulighed for “pop-up”, er 
indtastningen af stednavne lettere 
og mere sikker her end i Winfam.

Der er et par linier mere til rådig
hed i Winfam end i BK5.2, men det 
gør ikke den store forskel, for der er 
i begge programmer masser af mu
ligheder for notater om kilder og 
lignende, ligesom der er mulighed 
for tekstbehandling i begrænset om
fang. Jeg har valgt helt at undlade 
tekstbehandling her og i stedet 
lægge al tekstbehandling over i 
Works.

Udskrivning
Men forskellene i de 2 programmer 
kommer rigtigt frem, når du skal til 
at skrive ud på papir. Familie- 
skemaerne er meget forskellige, og 
her anbefaler jeg så afgjort BK5 
frem for Winfam. Det er måske ikke 
ligeså smukt, men der er mange 
flere oplysninger til rådighed (dette 
gælder også, hvis du bruger dette 
skema til enkeltstående personer).

Men derefter går man så til 
Winfam for næsten alle andre ud
skrifter. Her er mulighederne for re
digering til rådighed i næsten uhørt 
omfang. Du kan få tavler og kasser

På et tidspunkt var der så i et PC- 
blad en prøvedisk på Winfam. Jeg 
lagde nogle få navne ind i dette pro
gram, som også var let at arbejde 
med. Der manglede dog program
met til udskrifter. Derfor registre
rede jeg og opdagede så, at der var 
en enorm forskel i udskrifterne fra 
Winfam til BK5.

Sammenligning
Dette er så anledningen til denne 
sammenligning, hvor jeg, efter at 
jeg nu i 2 år har lagt alle mine per
soner ind på begge programmer, er 
nået til, at hvis disse to programmer 
kunne kombineres, havde vi et næ
sten perfekt program for slægts
forskere. Om man skal bruge mus 
eller taster er vel kun et tempera
mentsspørgsmål, og det er vel også 
ligegyldigt, om man taster i vinduer 
eller på linier. Winfam er dog nok

21-Sep-1997 FAMILIEGRUPPE
Christen Kragh #1134 alder: 65

Født: omk.1698 i:
Død: 1763. i: Herrestrup Huse
Begr: 21 Aug 1763 i: Nordrupvester
Udd: Stilling: Gårdmand
Far:
Mor:

Ved begravelsen i Nordrupvester, 12 søndag efter trinitatis 1763 står en
anmarkning om at der er betalt 2 mark sølv.

i 1 M Peder Christensen Krag #1157 1 Født: 1714 Herrestrup, Sønderup 1af. Karen Pedersdatter #1158 1 Viet: 28 Feb 1742 Nordrupvester kirke i! Død: 1
. _ . 1 Bear: i

2 H Christen Christensen Krag #28 alder: 79 | Født: 1717 Herrestrup, Sønderup 1
af. Karen Larsdatter #979 1 Viet: 11 Jun 1745 Nordrupvester kirke 1

Født: oak.1698 
af. Anne Ibsdatter #29

Død: 1777 1
i Viet: 19 Dec 1777 Nordrupvester kirke

!
iFødt: oak.1758 Død: ! Død: 1796 Herrestrup 1

L i Begr: 28 Mar 1796 Nordrupvester i3 F Maren Christensdatter #1145 ! Født: oak.1724 ? Herrestrup 1
af. Oluf Mortensen #1161 i Viet: 10 Aug 1749 Nordrupvester kirke 1

i Død: 1
. .. . . . ... ! Begr: l

4 F Sidsel Christensdatter #1143 ! Født: oak.1730 !
af. Lars Sørensen #1162 i Viet: 14 Okt 1750 Nordrupvester kirke i1 Død: i

i Begr: i
5 F Ellen Christensdatter #1144 j Født: oak.1730 Herrestrup i

i Død: ii B.egr_;. !
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med bogstavtyper, farver og størrel
ser efter eget valg, du kan se ud
skrifterne, før du udskriver, tage 
enkeltsider og stoppe præcis, hvor 
du ønsker det. Du kan kombinere 
aner og efterkommere på samme 
tavle i det antal generationer, du øn
sker

Special-lister i BK5
Til gengæld er der en del special
lister mere i BK5, som er nemmere 
at arbejde med og vel også giver et 
bedre overblik. Men problemet er, 
at du ikke kan se eller redigere ud
skriften, før den udskrives, og det er 
nok den største mangel i BK5.

Søgeprogrammet
Søgeprogrammet efter ord er tilsy
neladende også bedre i BK5 og så 
har jeg konstateret, at opdatering til 
disketter (red. Her menes vist sik
kerhedskopiering) foregår betyde
ligt hurtigere i BK5.

Konklusionen må være: Vælg selv, 
men prøv først programmerne. Det 
er ikke noget problem, da de begge 
fås som shareware til en rimelig be
taling, og synes du så om dem, sy
nes jeg, du skal registrere, det ko
ster ikke en hel herregård.

Christen Kragh (1134)
* Omk 1698
f Aug 1763 - Herrestmp-Huse

Peder Christensen Krag (1157)
* Jul 1714 - Herrestrup-Huse 
D 29 Jul 1714 - Sønderup kirke 
~ Karen Pedersdatter 
^ ^ e M 7 4 ^ J ^ o r d r u j ^ ^

Christen Christensen Krag (28)
* Omk 1717 - Herrestrup, Sønderup 
D 17 Jan 1717 - Sønderup kirke
t  Mar 1796 - Herrestrup-Huse 
B 28 Mar 1796 - Nordnipvester 
S Gårdmand 
~ Karen Larsdatter 
~ 11 Jun 1745 - Nordnipvester kirke 
~ Anne Ibsdatter
^ ^ D e ^ 7 7 ^ ^ o id n ig v e s te n d rk ^

Maren Christensdatter (1145)
* Omk 1724 - ? Herres trup
K 24 Apr 1740 - Nordnipvester kirke 
~ Oluf Mortensen
;^^A u j^7 4 ^^o rd n i£ v este^ irk e

Sidsel Christensdatter (1143)
* Omk 1730
K 09 Apr 1747 - Nordnipvester kirke 
~ Lars Sørensen
M ^OkM 75^^brdm gve$te^uk£^

Ellen Christensdatter (1144) i
* Omk 1730 - Herrestrup 
K ^^A gM 74^^ordrugvrate^drke|

Rasmus Krag (970)
* 1742 - Skaftclev
D 18 Mar 1742 - Nordnipvester kirke 
t  1742 - Skallelev 
B 01 Apr 1742 - Nordnipvester

Jens Christensen Krag (65)
* Omk 1734 - Ilenrestrup 
K 09 Apr 1752 - Nordnipvester kirke 
S Indsidder
~ Margrethe Enevoldsdatter 
~ 19 Okt 1755 - Nordnipvester kirke

Karen Christensdatter Krag (969)
* 1740 - Herrestrup-Huse 
D 12 Jun 1740 - Nordnipvester kirke

Rasmus Christensen Krag (33)
* 1743 - Herrestrup 
D 11 Apr 1743 - Nordnipvester kirke 
S Gårdmand 
~ Maren Hansdatter 
-  10 Okt 1766 - Nordnipvester kirke 
~ Kirstine Jørgensdatter

Peder Krag (41)
* Omk 1745 - Nordnipvester 
S Hugger og fæstemand 
~ Kirstine Jensdatter

Jacob Krag (971)
* 1746 - Herrestrup 
D 07 Sep 1746 - Nordnipvester kirke 
K 10 Apr 1763 - Nordnipvester kirke

Ole Krag (736)
* 1749 - Herrestrup, Nordnipvester 
D 13 Apr 1749 - Nordnipvester kirke 
S Gårdmand
~ Eva Cathrine Hansdatter

Karen Christensdatter (30)
* 1778 - Nordnipvester 
D 26 Apr 1778 - sø.eft.påske i kirken 
K 07 Apr 1793 - Nordnipvester kirke

Christen Christensen Krag (31)
* Omk 1782 - Nordnipvester 
t  Omk 1794 - Herrestrup-Huse 
B 07 Nov 1794 - Nordnipvester

Jens Christensen Krag (32)
* Omk 1786 - Herrestrup-Huse 
f  Omk 1788 - Herrestrup-Huse 
B 04 Maj 1788 - Nordnipvester

r >v
Henning Christensen 

Byvej 16D 
Avedøre landsby 
2650 Hvidovre 
Tlf. 36 77 86 84

----------------------- 1134-
QrøSTEN KRAGH 

f .  0 * .  1698 
d. 1763 Herrestrup H

---------- 1----- US?-!
PEDER C. ŒAG

f .  1714 Herrestrup,

g. 28 Feb 1742 fordr 
Karen Pedersdatter

------- 1----28—
CHRESTEN C. KRAG

f .  1717 Herrestrup, 
d. 17% Herrestrup

g. 11 Jun 1745 fordr 
Karen Lrsdatter

g. 19 Dec 1777 fordr 
Arme Ibsdatter

—U4S-i 
HAREN OWSTBHffirTffl
f .  o * .l7 2 4  ? Herres

g. 10 Aug 1749 fordr 
Oluf fortensen

------------1------- 1143-,
i. OWSTØGDATTER 

f .  oak.1730

14 Okt 1750 fordr 
Lars Sarensen

---------------1------- 1144-,
B IEN  CHŒSTENSDATTER 
f .  oak. 1730 Herrestr
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Min erfaring med Kildeindtastning og 
korrekturlæsning
Af Hanne Bjørn

Dette indlæg lovede jeg at skrive 
lige før Slægt & Data nr. 3 1997 ud
kom. Da Pia Sørensen skriver om at 
være kildeindtaster uden korrektur
læser, har jeg i mit indlæg taget ud
gangspunkt i at være indtaster med 
korrekturlæsere.

Jeg har i flere år fulgt med i 
kildeindtastningsprojektet, da jeg 
synes, det lød spændende, men da 
jeg ikke havde en PC, kunne jeg 
ikke rigtig tilbyde at indtaste noget. 
Da jeg så selv fik PC, måtte jeg jo 
så prøve at komme i gang.

For at starte rigtigt meldte jeg 
mig på et kursus på DDA i kilde
indtastning i april 1997. Dette var 
en god indgangsvinkel til at få star
tet, og samtidig fik vi et kendskab 
til de personer på DDA, som står 
for arbejdet med kildeindtastninger
ne.

Efter en dags grundig instruktion 
var det så med at komme hjem og få 
startet. Så kom jo så de første pro
blemer, som jeg var blevet advaret 
om. Jeg havde 32 Mb Ram i min 
PC, og det kan Kip-programmet 
ikke klare. Ved hjælp af Slægt & 
Data nr. 1 1997 og en Dos-bog blev 
problemet dog løst ved at ændre i en 
Bat-fil.

Da det så var gjort, kunne jeg 
starte på indtastningen. Jeg havde 
lånt en protokol med hjem fra DDA 
med 1845 folketællingerne fra Hat
ting herred. Herfra skulle jeg indta
ste Hatting sogn 1845. Da jeg var 
færdig, fik jeg et bestyrelsesmedlem 
fra Hatting sogns Lokalhistorie til at 
læse korrektur. Hans betingelse var 
bare, at han kunne få udskrift og 
protokol hjem til sig selv og sidde i 
fred og ro med det.

Heldigvis havde jeg ingen proble
mer med at udskrive fra Kip. Men 
det har jeg hørt, at andre har haft, 
fordi deres printere er til Windows 
og ikke til Dos. Og Kip er ikke et 
Windows-program.

Nu var jeg godt i gang med ind
tastningen, så jeg kiggede på, hvilke 
sogne i protokollen, hvor jeg kendte 
lokalarkiver eller lokalhistoriske 
grupper, der kunne være interesseret 
i at få tastet ind, og som kunne læse 
korrektur på det. Mest nærliggende 
var Torsted og Ølsted sogne, hvor 
jeg selv bor og arbejder på at få no
get i gang. Her kunne jeg jo dog så 
ikke spørge i den gruppe, som ikke 
eksisterer, om at få læst korrektur, 
så det blev en dame jeg har gået til 
slægtsforskning og gotisk læsning 
med, der fik jobbet.

Men ellers kiggede jeg rundt om 
Torsted og fik fat i gruppen i Sten
derup og den i Tyrsted-Uth sogne. 
Sidstnævnte gruppe ville meget 
gerne, om de også kunne få Uth 
med, men den var ikke i den proto
kol, jeg havde, da sognet lå i Bjerre 
herred. Så da jeg var færdig med de 
første sogne og alt var korrekturlæst 
og rettet, blev protokollen derfor 
byttet til den fra Bjerre herred.

I Bjerre herred gik jeg så igen i 
gang med at kontakte nogle gruppe
medlemmerjeg kendte. Så foruden 
Uth blev det til Hjarnø, Homum og 
Klakring.

Det tager selvfølgelig længere 
tid, når indtastningen skal ud af hu
set og korrekturlæses. Jeg har set en 
god løsning på dette, hvor ægtepar 
skiftes til at indtaste og korrektur
læse for hinanden. Her er det mest 
smart, at det er forskellige årstal, 
der bliver indtastet, da Kip kun kan

have et sogn for samme arstal inde 
ad gangen. Ellers skal man have 
lagt indtastningen ud på diskette og 
så senere have den ind igen til ret
telse.

I øvrigt vil jeg rette en stor tak til 
personalet på DDA, der er tilknyttet 
Kildeindtastningsprojektet. Uanset 
hvor travlt de har, prøver de at løse 
de problemer, vi som kildeindtastere 
løber ind i.

Al den kritik, der lyder fra dem, 
der KUN bruger, det vi andre ind
taster, finder jeg ikke helt berettiget. 
Hvis man kigger på, hvor stærkt det 
i øjeblikket går, og der kun er de 
samme personer til at ekspederede 
indtastningerne, er det forståeligt, at 
de ikke kan følge med, og at det 
somme tider går lidt galt. Men de 
gør jo alt for at få det rettet hurtigst 
muligt.

Projektet med kildeindtastningen 
er jo også enestående og interessen 
for det giver jo et vældigt pres på 
Dansk Demografisk Database. Ef
terkommere af de 300.000 udvan
drede danskere kan jo sidde på hele 
kloden og finde deres forfædre både 
udvandrede og i folketællingerne 
forudsat selvfølgelig, at de er regi
streret, og at der ligger en folketæl
ling, hvor de er på.

Dejligt; at det man laver bliver 
brugt til noget. Hvis der så er et 
sogn, man kan se er indtastet, hvor 
det tager lidt tid, inden det kommer 
på nettet, er det jo stadig muligt at 
få det på diskette.

Hanne Bjørn 
Bregnevej 6 

Torsted 
8700 Horsens

E-mail: hannebj@vip.cybercity.dk

mailto:hannebj@vip.cybercity.dk
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Generalforsamling 1998
Dis-Danmarks ordinære generalforsamling afholdes

Lørdag d. 25. april 1998 kl. 13.00 - ca 17.00
på Rigsarkivet i Harsdorffs sal med indgang ved siden af Tøjhusmuseet.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet for 1996/97
4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
5. Fremlæggelse af budget for 1998/99, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen 

På valg er:
Erik Kann, Virum 
Hanne Marie Rud, Ballerup 
Jens Verner Nielsen, Høruphav, Als 

Herudover ønsker følgende at udtræde:
Bent Pilgaard, Viborg 
Martin Bjarklev, Taastrup 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Svend-Erik Christiansen, Aarhus 
Henning J. Madsen, Kolding

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Erik Helmer Nielsen, København
Torben Devantie, Mørke
Jette Stoltenberg, Brøndby Strand (Suppl.)

8. Eventuelt

Foredrag
Landsarkivet for Sjælland har gennem det sidste par år gjort en målrettet indsats for 
at udarbejde bedre vejledningsmaterialer, dels på læsesalen, dels på internettet. 
Landsarkivar Inge Bundsgaard vil i sit foredrag gøre status over landsarkivets 
situation i dag og give sit bud på fremtiden, når det gælder brugerservicen både på 
læsesalen, via internettet og i den kommende arkivbygning i Ørestaden.


