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Hollufgård

Af Ole G. Nielsen
Forsiden: Hollufgård ved Odense.

I 1556 arvede Jørgen Marsvin
Hollufgård, som han først begyndte
at interessere sig for, da han i 1576
blev lensmand på Odensegård. Han
flyttede faderens gård og lod den
prægtige bygning opføre på kanten
af det faste land og engen, på et
nyanlagt voldsted, hvor bygningen
stadig kan beundres.

Der er ingen kældre, men til gen-
gæld en kraftig sokkel, skabt til den
prægtige bygning.

Materialerne skaffede Jørgen Mar-
svin bl.a. fra Hjallelse Kirke, som
han fik tilladelse til at rive ned.
Hollufgårds hovedbygning fik mod
gårdsiden tre kraftige tårne og til

havesiden/sydsiden to karnapper
indrettet til „hemmeligheder“ samt
to hængetårne. Disse er fjernet og
set fra parken virker hovedbygnin-
gen ret trist.

Hollufgårds hovedbygning bærer
over en portal slægterne Marsvins
og Gyldenstjernes våbener samt tek-
sten „Dette Hus er bygget Anno
1577. Iøren Marsvin“.

Hollufgårds hovedbygning er et in-
teressant byggeri fra den periode,
hvor man skifter fra borgen til boli-
gen.
Tårnene og voldgraven blev beva-
ret, men tårnene blev placeret uden
forsvarsmæssige hensyn, og vold-

graven var værdiløs, da kanonerne
var kommet i brug. Skulle man for-
svare sig mod kanonild, skulle det
gøres med jordvolde.

Hovedbygningen fik store vin-
duer, der gav lyse og venlige stuer,
men forsvarsmæssigt var de uhel-
dige.

Bygherren til Hollufgård - rigs-
råd, lensmand Jørgen Marsvin er
forblevet ukendt, mens hans datter -
Ellen Marsvin, der blev svigermo-
der til kong Christian den Fjerde -
stadig huskes som en betydelig
godssamler.

Redaktionen har ordet

Dette nummer af Slægt & Data ad-
skiller sig på flere måder fra de tid-
ligere numre af bladet. Det mest
iøjenfaldende er naturligvis forsi-
den, som denne gang er prydet af et
smukt fotografi.

Inspirationen til en anderledes
forside kom umiddelbart fra Norge,
hvor „Slekt & Data“ fra 1997 gik
over til at anvende fotografi til for-
siden. Tanken har rumlet længe,
men nu skal det bare være!

Den nye forside skal nu ikke
alene ses som udtryk for et pludse-
ligt indfald! Forandringen er også

sket med baggrund i, at dette blad er
en art jubilæumsnummer for Slægt
& Data. Det synes vi også var værd
at markere!

Det har været vanskeligt at sætte
dette blad sammen - først og frem-
mest fordi der i katastrofal grad har
manglet bidrag! Ved deadline havde
vi ikke modtaget én eneste regulær
artikel fra kredsen uden for besty-
relsen.

Det har været gjort før - men vi
gør det igen: Opfordrer læserne til
at sende bidrag, lange eller korte!

Kunne man godt tænke sig at bi-
drage, men er i tvivl om emnet, kan
man trygt ringe til Erik Kann eller
Hanne Marie Rud. Vi vil hellere
end gerne komme med forslag og
inspiration.

Der lægges i dette nummer op til
en „debat“ om slægtsbøger.

Ved at forsøge en „styring“, hå-
ber vi, at der vil komme lidt mere
gang i  blyanterne rundt om på skri-
vebordene.

Vi henviser til vores specielle
„efterlysning“ på side 39.

Redaktionen
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KalenderenKalenderen

Tilmelding til alle møder kan enten ske på DIS’ hjemmeside
www2.dk-online.dk/users/DIS-Danmark
eller til én af nedenfor anførte personer

Møder i København

1.11.1997 kl. 13-17
Fra idé til virkelighed. Hvordan laver jeg en slægtsbog - sådan helt fra bun-
den?
Med computeren som hjælpemiddel har langt flere fået mulighed for at af-
slutte deres slægtsforskningsstudier i form af slægtsbøger. Men hvordan gør
man - hvordan overfører man data til et tekstbehandlingsprogram, hvordan
redigerer man osv. En eftermiddag, hvor en række eksperter på forskellige
områder vil give deres bud på løsningsmuligheder.

13.12.1997 kl. 13-17
Gedcom
Gedcom er næsten uundværligt - men giver ofte anledning til en række prak-
tiske vanskeligheder.
Der vil blive givet en generel introduktion til de vigtigste problemer omkring
Gedcom, og der vil blive forsøgt afviklet en række „praktiske øvelser“.

Hvor intet andet er anført afholdes møderne
Medborgerhuset, Danasvej 30B, Frederiksberg
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 14 dage før mødets afholdelse.
Tilmelding til Martin Bjarklev,  Søndertoften 115, 2630 Taastrup
Tlf 43 99 17 52
E-mail:Bjarklev@post6.tele.dk
Der gives besked ved aflysning

27.09.1997  kl. 12-13
Introduktion for nye medlemmer.
Inden dagens foredrag indbydes nye medlemmer (og andre interesserede) til
en orientering om foreningens arbejde m.m.
27.09.1997 kl. 13-17
Internettet
Hvad koster det, hvordan bliver man koblet op, hvad kan man finde.
Praktiske råd og vink krydret med spændende eksempler fra nettet.
Specielt tilrettelagt for „nybegyndere“

11.10.1997 ca. kl. 8 - 16
Udflugt til Landsarkivet i Lund. Der bliver givet en introduktion til arbejdet
på arkivet, og der bliver mulighed for at arbejde selv bag efter. Nærmere op-
lysninger i næste nummer af Slægt & Data.
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Kalenderen

Møder på Sjælland

Møder i Jylland

6.9.1997  kl. 11-16
Mødested: Åby Bibliotek, Ludvig Freilbergsvej 7, Åbyhøj.
I samarbejde med Århus’ og Rys Slægtshistoriske foreninger arrangerer
DIS et møde og demonstration af slægtsforsknings programmerne: BK5W
- FamDex - Hazadan - PAF -  Winfam. Eksperter og programmører sidder
klar ved maskinerne.
Medbring selv frokost. Øl og vand kan købes på stedet.
Tilmelding til Bent Sørensen tlf. 86 24 44 41 eller e-mail
byoffset@post2.tele.dk senest den 28. august.

8.11.1997  kl. 10-16
Vi besøger Dansk Udvandrer Arkiv i Ålborg , hvor arkivets leder Henning
Bender fortæller os om arkivet, og hvilke muligheder der er for os slægts-
forskere at finde oplysninger om de personer, der er udvandret.
Reserver dagen allerede nu, og læs mere i næste nr. af Slægt & Data.

Der vil blive arrangeret yderligere møder i Jylland.
Nærmere oplysning i næste nummer af Slægt og Data

11.11.1997  kl. 19-22
Grønnegades Kaserne Næstved
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland arrangerer DIS
møde i Næstved.
Slægtsforskning og EDB.
Hvordan vælger jeg program, hvilke programmer findes der overhovedet
m.m. Der bliver også praktisk demonstration af programmer.
Nærmere oplysning til DIS eller
Henning Ballegaard , tlf.53 72 95 24

12.11.1997  kl. 19-22
Holbæk bibliotek, Nygade 9-11, 4300 Holbæk.
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for Vestsjælland arrangerer DIS
møde i Holbæk.
Databehandling i slægtsforskning.
Hvordan vælger jeg program, hvilke programmer findes der overhovedet
m.m.? Der bliver også praktisk demonstration af programmer.
Nærmere oplysning  hos DIS eller Bjarne Petersen, Wessels Have 4, 4300
Holbæk. Tlf. 59 44 12 40

 1
9

9
7

 1
9

9
7



Slægt & Data

6 DIS-Danmark -  juni 1997

Kalenderen

Møder på Fyn

20.9.1997 kl. 13.00-17.00

Svendborg Handelsskole, Skovsbovej 43 5700 Svendborg

Internettet
Eftermiddagen byder på generel orientering om internettet for nybegyndere
samt orientering om databaserne i Dansk Data Arkiv og Udvandrerarkivet.
Der bliver også mulighed for praktiske øvelser i søgning på nettet.

Tilmelding senest 12. september 1997 til:
Jørgen Rasmussen
Erik Skeels Vej 24A
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 98 34
E-mail: svant@inform-bbs.dk

Der planlægges yderligere et møde på Fyn i efteråret. Nærmere oplysning i
næste nummer af bladet.

Afbud til møder
Som allerede nævnt i sidste nummer af Slægt og Data er der til tider meget stor pres på tilmeldingerne til møderne,
og vi beder derfor alle om at melde afbud, hvis man af den ene eller anden grund bliver forhindret i at komme til et
møde, hvortil man har meldt sig.

Det giver planlæggerne en mulighed for at rydde lidt op på ventelisterne.

Ydermere har bestyrelsen nu besluttet, at give nye medlemmer fortrinsret til de pladser, der bliver ledige ved afbud.
Nye medlemmer, der er indmeldt i løbet af året, har ofte vanskeligt ved at komme med til møderne, fordi de ikke
var med, da tilmeldingerne åbnede ved sæsonstart.

Så derfor gør en god gerning - meld afbud, hvis du bliver forhindret !
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10 år er vel ingen alder!
Af Erik Kann

For ti år siden - sommeren 1987 -
udkom det første nummer af
Slægt & Data med  i alt 8 sider.
DIS-Danmarks bestyrelse har
besluttet at markere 10-års
jubilæet - og det er det, der sker i
form af efterfølgende uhøjtidelige
tilbageblik.

Baggrunden
Det allerførste nummer hed ganske
vist “Informationsblad. Databe-
handling i Slægtsforskning”, men
allerede fra og med blad nr 2  fandt
bladet sit nuværende navn  (efter en
konkurrence vundet af Arne Julin).

Udsendelsen havde baggrund i et
møde afholdt den 21. Maj 1987 på
Landsarkivet for Sjælland. Mødet
havde til formål at samle interesse-
rede til en drøftelse af muligheden
for “at lave en afdeling under Sam-
fundet, der beskæftigede sig med
databehandling i slægtsforskning”
 (1. årgang nr.1 s. 3).

Mødet resulterede bl.a. i nedsæt-
telse af  3 arbejdsgrupper - en plan-
lægningsgruppe, en programgruppe
og en redaktionsgruppe. Det blev
redaktionsgruppens opgave “at ud-
give nærværende informationsblad
og derigennem varetage medlems-
kontakten”(1. årgang nr. 1 s.4). Der
var endnu ikke tale om en selvstæn-
dig foreningsdannelse - stiftende ge-
neralforsamling var ikke afholdt, og
der betaltes ikke kontingent - de tre
arbejdsgrupper virkede endnu for-
melt under Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie.

Men det siger sig selv, at der med
arbejdsgrupperne var taget et stort
skridt mod dannelse af en egentlig
selvstændig forening. Historien om

Forsiden på det allerførste blad
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den fuldstændige udskillelse fra
Samfundet skal ikke fortælles her.

Her er det fødselsdagsbarnet -
BLADET- der skal være i centrum!

Hvorfor nu denne artikel?
For de, der besynger historiens
muse, er det helt naturligt og i sig
selv relevant at sætte focus på en hi-
storisk udvikling.

Men faktisk mener jeg også, at en
analyse af bladets indhold og udvik-
ling kan være relevant på andre må-
der:

For en redaktion kan det eksempel-
vis være nyttigt at samle sammen, at
vurdere fordelingen af behandlede
emner: Er det godt nok, skal der gø-
res forsøg på at fremme skrivelysten
om bestemte emner osv.?

Tilsvarende kunne læserne have
glæde af at vide, hvorledes spalte-
pladsen havde været anvendt.

Endelig kan man til en vis grad få
en fornemmelse af udviklingen in-
den for “vores” område ved at gen-
nemgå alle 10 årgange: Hvornår
introduceredes BBS, hvornår hørte
vi første gang om en eller anden be-
stemt teknik osv. Men naturligvis
kun til en vis grænse.

Det, at man begynder at skrive
om modem i Slægt & Data er ikke
ensbetydende med, at det var det
tidspunkt, hvor denne kommuni-
kationsform blev taget i anvendelse.
Langt fra.  Men et vist fingerpeg sy-
nes jeg dog, man kan få.

Hvad enten det nu er med eller uden
bagtanke, håber jeg, læserne vil  få
fornøjelse af at stifte bekendtskab
med de iagttagelser, jeg gengiver i
det følgende.

Problemstillinger
Med baggrund i de anførte overve-
jelser finder jeg det interessant at
opstille følgende problemstillinger:

1.Hvorledes er stoffet i Slægt &
Data fordelt inden for nogle hoved-
grupper i de 10 år, bladet er udkom-
met, og hvorledes har behandlingen
af stofffet udviklet sig?

2.Hvorledes fordeler forfatter-
gruppen sig. Er der lige mange
mænd og kvinder, der skriver, er der
mange forskellige forfattere eller er
det “Tordenskjolds soldater”?

Lidt statistik
Analyserne i denne artikel er foreta-
get på grundlag af 1. til og med 10.
årgang (1996).

Der er i alt udgivet 968 sider, til og
med 8. Årgang(1994) i A5 format,
derefter i A4 format. Analyserne ta-
ger ikke hensyn til sidernes format.

1 årgang bestod af 2 numre, alle ef-
terfølgende har bestået af 4 numre.

Bladet har ændret forbavsende lidt
udseende gennem de 10 år. I forbin-
delse med Hanne Marie Ruds over-
tagelse af redaktørhvervet (3. år-
gang nr 3) blev opsætningen ændret,
fra og med 8. årgang nr 2 kom et
helt nyt forside-design og endelig
blev der fra 9. årgang anvendt A4
format.

Denne sidste ændring er uden
tvivl den, der har haft størst betyd-
ning for bladets udseende. Der kom
fotografier med, opsætningen af si-
der blev langt mere varieret osv.

Redaktørerne
Hele første årgang og første num-
mer af 2.årgang blev redigeret af
Niels H. Frandsen.

Resten af 2. årgang og 2 numre af 3.
årgang blev styret af Jørgen Papsøe.

Fra og med 3. årgang nr 3 har re-
daktøren heddet Hanne Marie Rud.

Jeg har regnet lidt på tallene, og
det viser sig, at Hanne har redigeret

ikke mindre end 856 sider! Det er
vel ikke så ringe!

Emnemæssig fordeling
Alle indlæg i bladet er registreret,
hvad enten det er egentlige artikler,
kommentarer, læserbreve mm. Und-
taget fra registreringen er alene an-
noncer, indkaldelser til møder,
generalforsamlinger mm.

Når der er “samlet” så bredt grunder
det i, at registreringen først og frem-
mest skal vise noget om fordelingen
af den samlede aktivitet.

Det havde været en mulighed at
foretage en optælling af antallet af
skrevne sider. Men dels ville jeg stå
med probemet omkring A5 og A4
sider, dels ville der straks komme
problemer i forbindelse med illu-
strationerne. Så jeg har valgt den i
mine øjne enkleste måde, nemlig at
foretage en registrering, hver gang
et emne er blevet taget under be-
handling. Om det så er sket kort el-
ler langt, bliver i denne forbindelse
ikke vurderet.

Kategorierne er valgt dels ud fra
sund fornuft, dels ved, at der først
er foretaget en løsere gennemgang
af de 10 årgange, hvorefter den en-
delige opdeling i kategorier er ble-
vet valgt.
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Emne Antal % af samlet antal
 indlæg   indlæg

Ren slægtsforskning 27 6,6
EDB-teknik 23 5,6
Anvendelse af EDB 55 13,4
Bestyrelsen 97 23,7
Om slægtsforskningsprogrammer 67 16,4
Orientering om arkiver 16  3,9
Orientering om litteratur 38  9,3
Om BBS 20  4,9
Internet  9  2,2
Kildeindtastningsprojektet 34  8,3
Diverse 22  5,3

I alt 408 99,6

Forklaring til de enkelte
grupper

Ren slægtsforskning: Her under er
placeret indlæg hvor hovedformålet
har været at behandle et emne ud fra
en ikke EDB-mæssig synsvinkel.
Eksempelvis en artikel om tingbøger
hvor hovedsigtet har været at for-
tælle noget om tingbogen som f.eks
kilde til slægtsforskning.

EDB teknik: Her under er placeret
indlæg, hvor hovedformålet har væ-
ret at behandle et emne ud fra en
egentlig EDB-mæssig synsvinkel.
Eksempelvis en artikel om hard-
diske , processorer etc.

Anvendelse af EDB til løsning af
(forsknings)opgaver: Her under er
placeret indlæg hvor hovedformålet

har været at behandle EDB som
værktøj i (først og fremmest)
slægtsforskningen. Eksempelvis
et indlæg om, hvordan man an-
vender tekstbehandling til at op-
bygge en slægtsbog.Det er en
meget stor og navnlig bred
gruppe, hvor man måske nok
kunne forestille sig en yderligere
opsplitning. På den anden side
viser mine gennemgange, at man
så vil komme til opgørelser i så
små grupper, at der ikke ville
tegne sig et signifikant billede.

Bestyrelsen: Her under er placeret
indlæg hvor enten bestyrelsen ori-
enterer medlemmerne om dette og
hint eller medlemmerne ytrer sig i

et foreningsanliggende, eksempel-
vis et læserbrev. Der skal være tale
om et foreningsanliggende. Der må
ikke være tale om et medlemsind-
læg om f.eks. Brothers Keeper.
Omtale af det nordiske samarbejde
er også placeret her.

Om slægtsforskningspro-
grammer: Her under er placeret
indlæg hvor hovedformålet har væ-
ret at viderebringe viden om
slægtsforskningsprogrammer, såle-
des anmeldelser, produktinforma-
tion etc. Det er afgørende, at ho-
vedformålet har været information
om programmerne.

Oversigt der viser fordelingen af indlæg i Slægt & Data 1.  til og med 10. årgang
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Orientering om arkiver:
Her under er placeret indlæg hvor
hovedformålet har været at videre-
bringe information om arkiverne og
deres samlinger. Der er ikke skelnet
mellem type af arkiver.

Orientering om litteratur:
Her under er placeret indlæg hvor
hovedformålet har været at videre-
bringe information om trykt littera-
tur. Det er underordnet, om det er
litteratur i eller uden for det offi-
cielle biblioteksvæsen.

BBS: Her under er placeret indlæg
hvor hovedformålet har været at ori-
entere om BBS ( modem). I denne
gruppe er både placeret indlæg, som
giver information om tekniske
spørgsmål og om anvendelsesmulig-
hederne af denne kommunikations-
måde. Rettelig burde de her katego-
riserede indlæg været placeret dels i

den EDB-tekniske gruppe, dels i
gruppen med anvendelsen af EDB.
Jeg har valgt denne opsplitning for
at sætte focus på nogle emner, jeg
tror det har manges interesse at få
specifik information om. Det
samme forhold gør sig også gæl-
dende i den næste gruppe om
internettet.

Internet: Her under er placeret ind-
læg hvor hovedformålet har været at
viderebringe information om
internettet og dets muligheder. Jfr.
iøvrigt anmærkningerne under
BBS.Det registrerede antal (9) sy-
nes ikke af meget. Men det bør hu-
skes, at der kun har været skrevet
om emnet i halvanden årgang!

Kildeindtastningsprojektet : Her
under er placeret indlæg, hvor ho-
vedformålet har været at orientere
om Kildeindtastningsprojektet

med tilknytning til Dansk Data Ar-
kiv. Indlæg, der behandler indtast-
ninger af kilder i andre sammen-
hænge, eksempelvis folketælllin-
ger fra Århus amt 1845, er placeret
i gruppen: anvendelse af EDB.
Denne skelnen er søgt gennemført,
fordi jeg tror, det er interessant for
mange netop at stille skarpt på det
„officielle“ kildeindtastnings-
projekt.

Diverse: Her under er placeret
indlæg som ikke logisk har kunne
placeres i de øvrige grupper. Ek-
sempelvis indlæg om etik .Place-
ringen i denne gruppe er naturlig-
vis ikke udtryk for en vurdering af
betydningen af disse indlæg.

Alle indplaceringer er udtryk for
min fortolkning. Tit har det været
vanskeligt, men jeg har til stadig-
hed forsøgt at orientere mig ud fra,
hvad jeg har anset for at være ho-
vedformålet med det pågældende
indlæg.
Det er glædeligt, at det er gruppen
„Bestyrelsen“, der er den største.
Fra allerførste færd blev der jo
netop lagt vægt på, at Slægt & Data
skulle være et kontaktorgan mellem
medlemmerne og bestyrelsen. Man
må sige, at der er blevet levet flot
op til denne målsætning!

Det skal dog i samme åndedrag
bemærkes, at kommunikationen i
væsentligste omfang foregår fra be-
styrelsen til medlemmerne og kun i
stærkt begrænset omfang den anden
vej.

I mine øjne er det også tilfredsstil-
lende at kunne konstatere, at indlæg
om slægtsforskning er en domine-
rende gruppe. Det har altid været og
skal altid være en markant del af
DIS’ virksomhed at udbrede infor-
mation om slægtsforskningspro-
grammer.

Den trediestørste gruppe er an-
vendelsen af EDB. Den er stor bl.a.
fordi den som antydet ovenfor s.9
 er meget bred. Men det er rimeligt
nok, at denne gruppe også placerer
sig helt i top.

Set i sammenhæng med de øvrige
grupper forekommer det fuldt rime-
ligt, at det netop af disse tre grup-
per, der er de største. Helt præcist
udgør de 53,5 % af det samlede an-
tal af indlæg. Alt i alt er ihvertfald
jeg af den opfattelse, at bladet langt
hen ad vejen er blevet „fyldt“ af det

rigtige stof. Det er da en meget god
ting.

Ser man på restgrupperne falder
det umiddelbart i øjnene, at „Orien-
tering om litteratur“ er større end
både „Ren slægtsforskning“ og
„EDB-teknik“. Det er specielt ori-
entering om indholdet af tidsskrif-
ter, der altid har haft en domine-
rende plads i bladet. Der er set un-
der ét tale om så små grupper, at det
kan være tilfældigheder, der giver
udsvingene. Men alligevel er det
faldet mig i øjnene, at der er så lille
andel af indlæg om EDB-teknik og
om ren slægtsforskning. Faktisk
havde jeg forventet, at disse to
grupper var større.

Der har da været bragt f.eks.
„købsguider“-hvad skal man huske,
når man køber en computer (således
i 2. og i 6.årgang), men man kan ro-
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ligt sige, at Slægt & Data ikke har
været stedet, hvor man har kunne
erhverve sig elementær EDB-viden.
Man kan selvfølgelig diskutere,
hvorvidt det er Slægt & Data’s op-
gave at give elementær EDB-viden.
Store bredt anlagte indføringer -
næppe. Men mine erfaringer fra
hold i slægtsforskning og fra drøf-
telser ved bl.a. DIS-møder fortæller
mig, at der er mange for hvem Ram
og Processorer stadig er lidt af et
mysterium. Om ikke andet fortæller
tallene mig, at vi roligt kan anvende
lidt mere spalteplads på EDB - tek-
nik uden at komme bare i nærheden
af en skæv fordeling. Jeg har det
lidt på samme måde med de rene
slægtsforskningsindlæg. Jeg for-
nemmer, at det er de mere specielle
indfaldsvinkler, der finder vej til
bladets spalter. Det er nok også ri-
meligt, at det forbliver sådan. Der er
mange andre „organer“, der kan
tage sig af slægtsforskning som så-
dan.

Tekst 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ren slægtsforsk 1 2 5 7 8 4
EDB-teknik 3 2 3 6 4 2 3
Anv. af EDB 1 8 11 5 5 4 5 5 3 8
Bestyrelsen 6 6 6 11 12 18 9 19 4 6
Programmer 1 3 2 4 6 6 10 10 15 10
O om Arkiver 1 1 2 2 2 4 4
O om Litt. 1 3 7 6 4 4 6 6
BBS 1 5 4 5 2 1 2
Internet 1 8
Kildeindtastning 7 6 7 7 7
Diverse 2 1 11 2 6

Udviklingen i behandling af
emner
I skemaet nederst på denne side har
jeg fordelt de 408 indlæg på blad -
årgang. Der er ikke skelet til, hvor-
vidt et decembernummer først er
udkommet i januar måned.

Tallene kunne give anledning til
endeløse kommentarer og vurderin-
ger. Lad mig nøjes med nogle
hovedindtryk.

Ser man først samlet på tallene,
er det tydeligt, at flere og flere em-
ner gradvist er blevet taget under
behandling . De to første årgang
dækkes af henholdsvis 3 og 4 em-
ner, i 1989 er er 5 emnegrupper re-
præsenteret og endelig i 1992 - 6.år-
gang- kan man sige, at hele spektret
er foldet ud. Dette gælder resten af
de analyserede årgange. De mest
markante forandringer i disse sene
årgange falder ikke overraskende i
grupperne BBS og Internet. BBS
topper i 1992 for derefter at ebbe
langsomt ud, medens Internettet
introduceredes i bladet i 1995.

Netop disse to grupper kan på en
måde fortælle noget tror jeg karak-
teristisk om udviklingen. Den aller-
første gang BBS (og modems) bli-
ver omtalt i bladet var i 3. årgang nr
1 i en artikel af Jens Finderup Niel-
sen. „Find din slægt med PC og mo-
dem“ Det hedder i denne artikel
bl.a: „Et andet fristende område er
de mange bulletin boards (BBS),
der drives af nogle ret varierende
interessenter, lige fra foreninger til
enkeltpersoner. Der er her mulighed
for at udveksle erfaringer, meninger
og andre udgydelser på diverse ni-
veauer...“

Det kan naturligvis skyldes forfatte-
rens måde at udtrykke sig på, men
jeg fornemmer noget tøvende, noget
respektfuldt (ærefrygtigt) over dette
indlæg: Man nærmer sig forsigtigt -
men naturligvis nysgerrigt.

Helt anderledes lød det, da Inter-
nettet for allerførste gang blev intro-
duceret i Slægt & Data. Det skete i
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Sådan så det ud - det første num-
mer med navnet Slægt&Data
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artiklen „Internettet og den genealo-
giske syge“, skrevet af Eli Hagerup
i 9. årgang nr 3. Her er Internettet
ikke noget nyt, noget man nærmer
sig forsigtigt. Her er det lige på og
hårdt: “..Medicinsk behandling er
nyttesløs. Sygdommen er ikke døde-
lig, men bliver stedse forværret. Pa-
tienten bør deltage i slægts-
historiske arbejdsgrupper, abonnere
på genealogiske tidsskrifter og bør
have et stille hjørne...“ Jeg  må sige,
at det stemmer meget godt overens
med min opfattelse af, hvordan ud-
viklingen er gået:Vi er blevet mere
og mere dus med EDB.

Ret beset er forholdet for de to
grupper ikke overraskende. Langt
mere overraskende er det -
ihvertfald for mig - at gruppen EDB
- teknik kommer med i bladet så
sent.

Tre indlæg i 1988 (i hovedsagen
behandlende udveksling af person-
data/standardiseringer), men deref-
ter først indlæg igen i 1992! Bortset
fra den noget specielle forside-
illustration 3 årgang nr. 3 tror jeg
ikke, bladet har haft et eneste ind-
læg om, hvordan en computer fun-
gerer. Ganske vist har Knud
Spangsø haft en række indlæg (8.
årgang) om DOS, men man leder
forgæves efter vejledning i, hvad
Windows/Windows95 er.

Interessen har tydeligvis i langt hø-
jere grad ligget på spørgsmål om
anvendelsen af EDB. Det er formo-
dentlig ikke rimeligt at gå så vidt at
tale om en sammenhæng mellem
gruppen EDB-teknik og gruppen an-
vendelse af EDB. Men påfaldende
er det trods alt, at når der er stigning
i den ene, er der (tilsvarende) fald i
den anden.

Det kan være vanskeligt på få linier
at sammenfatte ti års udvikling.
Men lidt firkantet udtrykt kan man
sige, at udviklingen i bladets indlæg

om EDB/EDB-teknik/Slægtsforsk-
ningsprogrammer stort set afspejler
udviklingen på EDB-området i det
hele taget. Respekten for det nye
store vidunder er  efterhånden lagt
på hylden, de basale standardise-
rings-problemer er overvundet. Vi
er blevet dus med EDB’en.

Man kan sige, at i starten hand-
lede det om at omsætte/oversætte
vores manuelle registreringsmetoder
til EDB-teknologien. Bemærk ud-
trykket EDB-teknologien. Selvføl-
gelig brugtes også i de tidligste år-
gange udtrykket „slægtsforsknings-
program“.

Men i den tidligste udvikling var
det ikke indlysende, at tingene
skulle foregå ved hjælp af et spe-
cielt tilrettet „slægtsforsknings-
program“. På dette „stadie“ arbejde-
des med et bredt spekter af mulighe-
der.

Der var slet og ret brug for at få
teknologien til at gøre det, vi alle-
rede kendte fra vores daglige (ma-
nuelle) registreringsarbejde. Alt an-
det lige har vi nu fået disse ønsker
opfyldt. Og nu: Nu handler det i hø-

jere grad om at inddrage/indarbejde
en mængde nye teknologiske mulig-
heder i registreringsarbejdet. Det er
der overskud til nu, hvor det funda-
mentale er på plads. Nu vil vi gerne
scanne og redigere billeder, illu-
strere ved hjælp af kort og meget
mere.

Man kan sige, at noget af pionér-
ånden er forsvundet. Indlæggene af-
spejler en udvikling, fra at frem-
lægge som muligheder til i højere
grad at konstatere, at noget nu kan
lade sig gøre. Jeg tror ikke, det er
helt tilfældigt, at der stort set ikke
forekommer debat i bladet længere.
Det var noget man ihvertfald i et
vist omfang mødte i de tidligere år-
gange. Jeg tænker f.eks. på debatten
om standardisering etc.

Ad problemstillingen: Hvorledes
fordeler forfattergruppen sig.

Analysen af forfattergruppen ta-
ger udgangspunkt i opgørelserne
over det samlede antal af bidrag,
nemlig ialt 408.

68 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
35 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
22 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
16 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
14 bidrag afgivet af 2 bidragsydere
13 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
12 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
10 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
8 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
7 bidrag afgivet af 1 bidragsyder
6 bidrag afgivet af 3 bidragsydere
5 bidrag afgivet af 6 bidragsydere
4 bidrag afgivet af 2 bidragsydere
3 bidrag afgivet af 4 bidragsydere
2 bidrag afgivet af 15 bidragsydere
1 bidrag afgivet af 52 bidragsydere
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Af disse er 340 navngivne (indlæg
afgivet under pseudonym medregnet
i denne gruppe). Med de retningsli-
nier der er for bladet betyder det, at
de resterende 68 er forfattet af og
repræsenterer bestyrelsens opfattel-
ser. Bestyrelsen er af praktiske
grunde opfattet som én samlet
bidragsyder.

Man kan roligt sige, at der er tale
om en gevaldig skæv fordeling. I
den ene ende af skalaen (fra 1 til og
med 5 bidrag) er det således, at 79
bidragsydere, dvs 84% af samtlige
bidragsydere tegner sig for 132 bi-
drag, dvs 32% af alle bidrag.

I den anden ende af skalaen (fra 16
til og med 68 bidrag) er det således,
at 5 bidragsydere, dvs 5,3% af alle
bidragsydere tegner sig for 180 bi-
drag, dvs 44% af samtlige bidrag.

Med andre ord. Det typiske er, at
man enten skriver meget lidt, oftest
kun én enkelt gang, eller også skri-
ver man rigtig meget. Var der no-
gen, der sagde Tordenskjolds solda-
ter?

Kønsfordelingen
Kønsfordelingen er nærmest kata-
strofal. Bortset fra to markante
kvindelige bidragsydere med hen-
holdsvis 35 og 14 bidrag, optræder
kun 7 kvindelige bidragsydere med
bare 16 bidrag ialt!

Det er ikke godt! På den anden
side må jeg blankt indrømme, at jeg
ikke aner, hvad man kan gøre ved
det.

Bestyrelsens indsats
Det kan også være interessant at se
på, hvor stor en del af bladets ind-
læg, der er produceret af bestyrel-
sen. Her har jeg dels medtaget de
ovenfor anførte 68 unavngivne bi-
drag, dels bidrag fra navngivne per-
soner, der på et eller andet tidspunkt
har haft sæde i bestyrelsen. Der er

ikke skelnet imellem, om indlægget
er afgivet medens vedkommende
havde sæde i bestyrelsen eller ej.

Opgjort på denne måde er der tale
om, at der er bragt i alt 192 bidrag
fra bestyrelsen, dvs 47% af samtlige
bidrag. Næppe heller overraskende.
Det må så være op til det enkelte
medlem (uden for bestyrelsen) at
vurdere, om det også er rimeligt.

Der er nok en tendens til, at man er
mere skrivende, medens man har
sæde i bestyrelsen. Men helt gene-
relt kan dette ikke siges.

Det bør måske for god ordens
skyld anføres, at den største
bidragsyder aldrig på noget tids-
punkt har haft sæde i bestyrelsen.

Afslutning
I mit indlæg har jeg leget en smule
med tallene. Mange andre synsvink-
ler kunne have været valgt. Der er
vel når det kommer til stykket ingen
ende på mulighederne.

Efter at have gennemlæst alle 10 år-
gange sidder jeg tilbage med en ty-
delig fornemmelse af, at vores blad
har været i stand til på alle måder at
følge med udviklingen og  at samle
og videregive ajourført information
om EDB og slægtsforskning. Det er
ganske godt klaret, når man tænker
på, hvor stærkt udviklingen går i
verden.

Lad os håbe, at bladet også frem-
over vil være istand til at præstere
fleksibilitet og sund dømmekraft.

Erik Kann
Johan Jepsens Vej 1

2830 Virum
Tlf. 45 85 18 02
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Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder igen i år til weekendkursus på Snoghøj Folkehøjskole.

Det bliver 10.-12. oktober 1997 med temaet „Skab liv om slægten“.

Fredag den 10. oktober
15.00-17.00 Ankomst, indkvartering, kaffe.
17.30 SSF’s formand Ulla Nørskov åbner kurset.

Kursuslederen introducerer kurset.
Lederen af spørgecentralen introducerer denne.

18.15 Middag.
19.15-21.10 Jytte Skaaning: En speget forsørgelsessag.

Vi følger Ane Kirstine Jørgensens liv og levned 1834-? og går i hendes arkivspor.
21.15 Aftenkaffe/the.

Lørdag den 11. oktober
8.00-9.00 Morgenmad.
9.00-10.55 Arkivar Knud Højrup: Metode til at arbejde med efterslægten.
11.00-12.00 Anton Blaaberg og Birgit Øskov: Spørgecentralen.

DIS med programmer.
12.00 Frokost.
13.30-15.25 Arkivar Ole Degn: Retsbetjentarkivernes muligheder udover ejendomshistorie og

skifter.
15.30-16.00 Kaffe/the.
16.00-16.55 Arkivar Henning Bender: Orientering om udvandringens historie.
18.30 Middag.
20.00-20.55 Hvor slog de danske udvandrere sig ned i Nordamerika - og hvilke bygninger og

mindesmærker efter danskerne kan man se i dag i USA og Canada.
21.00 Aftenkaffe/the.

Søndag den 12. oktober
8.30 Morgenmad.
9.30-10.55 Arkivar Hans Christian Bjerg: Forsvarets arkiver i slægtsforskningens tjeneste.
11.00-12.00 Spørgecentralen ved Anton Blaaberg og Birgit Øskov.

DIS med programmer.
12.00 Frokost.
13.00-14.55 Erik Kann: Etik i slægtsforskningen.
15.00-15.15 SSF’s formand Ulla Nørskov afslutter kurset.
15.15 Kaffe/the og farvel til hinanden. Afrejse.
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DisHjemmeSide / DisWeb

Den 24. marts i år blev på flere
måder en mærkedag for mig - og
måske også for vores forening.
Den dag kunne jeg med spændin-
gens  krymlen i maven efter
måneders læsning og hidsig
surfen på Internet og ugers
programmeringspilleri i HTML
lægge den nye udgave af DIS-
Danmarks hjemmesider ind på
adressen hos foreningens interne-

Af Jens Verner Nielsen

tudbyder, DK-Online. Umiddel-
bart efter rundsendte jeg - meget
stolt over min nyerhvervede titel
som WebMaster - et introduk-
tionsbrev til de medlemmer, hvis
e-mail-adresse jeg kendte. Det
brev vil jeg hermed sende til alle
vore medlemmer og efterfølgende
uddybe i  artiklen her.
Brevet lød:

Kære venner.

Så er der nyt om DIS-Danmarks „DisHjemmeSide“.

Efter i trekvart år at have fungeret i en foreløbig udgave er sættet af sider nu fuldstæn-

digt omstruktureret efter de retninglinier, bestyrelsen fastlagde i efteråret.

De retninglinier siger, at siderne både skal præsentere foreningen, formidle oplysninger til

medlemmerne og ikke mindst være et redskab i slægtsforskningen for både vore egne medlemmer

og for fremmede, der søger oplysninger om genealogiske forhold i Danmark.

Det er ikke meningen, at det skal være bestyrelsens hjemmesider og slet ikke den lille

WebMasters. Det skal være medlemmernes hjemmesider! Det skal være et værktøj til

informationsformidling for alle med interesse for genealogi.

Nu er struktur og lay-out fastlagt. Skelettet er der med en lille smule kød på. Og så er det

op til os alle sammen at få kød på skelettet, så det kan blive stedet, hvor erfaringer de-

les.

Den elektroniske informationsformidling er ny for de fleste af os, men hvis vi deler de ube-

hagelige erfaringerne vi erhverver os, altså: telefonregninger, vil det blive nemmere for

de, der efterhånden kommer til.

For det gør de! Jeg er overbevist om, at det, vi er ved at bygge op, inden længe vil være

helt selvfølgelig hverdag for os alle sammen.

Men opgaven er erfaringsdeling. Derfor:

Meld tilbage. Kom med forslag til udbygning. Find de fejl, jeg har lavet. Gør erfaringer og

fortæl om dem.

Men vær forberedt på, at jeg er tung at danse med! Jeg hopper ikke med på det første det

bedste indfald. Gode ideer er gode nok. Kom bare med dem! Men erfaringer er bedre!

Vi har jo lov til at tænke os om, og jeg opfatter det som en del af min opgave at sikre, at

vi ikke øger det kaos, der er på vej på nettet, men stille og roligt skaber overblik og

struktur, så informationerne kan flyde frit uden at drukne i støj og snak og ligegyldige

gentagelser. Men Klik og kig på : http://www2.dk-online.dk/users/dis-danmark

Og meld så tilbage med dine erfaringer og oplysninger, så vi alle  bliver en lille smule

klogere for hver gang, vi er „på nettet“.

God fornøjelse.

Jens i Høruphav
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Der er nu gået et par måneder med
den nyopsatte kommunikations-
kanal, og der kan derfor være grund
til at præsentere den også for de
medlemmer, der endnu ikke har haft
mulighed for at se den „on-line“.

Jeg tror på, at Internet - eller noget
der ligner - vil blive lige så almin-
deligt for os alle sammen, som tele-
fonen er blevet. Derfor kan der være
grund til at fortælle lidt om for-
historien til den DisHjemmeSide,
der nu er etableret. Vi er vel en
slags historikere?

Forhistorien
I løbet af 1995 eksploderede medie-
omtalen af det tilsyneladende nær-
mest mirakuløse Internet. Compu-
ter-tidsskrifter og avisernes edb-til-
læg var fulde af lovprisninger og
faldbyden af profetiske udtalelser
om den helt eventyrlige indflydelse,
Internet ville få på alle sider af vo-
res tilværelse. Det var specielt efter
fremkomsten af de grafikbaserede
værktøjer til håndtering af nettet,
som efterhånden blev opfattet som
identisk med den hypertekstbase-
rede http-protokol og den grafiske
adgang til Internet via WWW-ser-
vere.

Som skolebibliotekar havde jeg
gennem nogle år haft adgang til
Internet via protokollerne Gopher
med tekstbaserede servere og via
Lynx, der er en slags tekstbaseret
bagdør til WWW. Det rodede jeg en
del med uden helt at kunne få øje på
det snedige deri.

Jeg oplevede det oftest som en me-
get ustabil tidsrøver med en masse
tilretten og justering af log-filer, in-
den der kom information ud af det.

Jeg gik med en fornemmelse af, at
det vist var en meget lille fis i en
meget opreklameret hornlygte. Jeg
var nysgerrig, men skeptisk.

I septemberudgaven af „Slægt &
Data“ havde Eli Hagerup en artikel
om brug af e-mail til udveksling af
genealogiske oplysninger. Det var
vist den første omtale af Internet i
bladet, og det var før Eli Hagerup
eller ret mange andre medlemmer
havde WWW-adgang.

Men samtidig kunne vi se, hvordan
ikke mindst de amerikanske genea-
logiske tidsskrifter var fulde af ar-
tikler om Internet som redskab for
slægtsforskningen, men også hvor-
dan søsterforeningerne i både Sve-
rige og Norge gav sig i kast med alt
det nye med hjemmesider og e-mail
og links og alle de andre frække ord
og begreber, der optrådte stadigt
hyppigere. I bestyrelsen begyndte vi
også så småt at diskutere, om det
var noget, vi skulle se nærmere på,
og hvordan vi i så fald skulle gribe
det an. Det begyndte at rumle.

Jeg var i efteråret 95 startet på et
edb-kursus, hvor jeg havde mulig-
hed for at lave et lille speciale om
Internettets anvendelsesmuligheder
for undervisningen i Folkeskolen
med masser af lejlighed til surfen
rundt på nettet. Der var godt nok
ikke meget at finde til dansk under-
visningsbrug, men så meget desto
mere om genealogi på amerikanske
servere. Jeg downloadede og ud-
skrev i store stakke og var vildt im-
poneret over alle de muligheder, der
her måtte være for at blive klog og
dygtig, for at finde guldgruber af
oplysninger og for at udveksle erfa-
ringer og ideer med begavede men-
nesker overalt på kloden. Men sta-

dig med den skeptiske nysgerrighed
som grundholdning, for dels var der
jo rent faktisk ikke nogen af de
mange oplysninger, jeg lige stod og
manglede, og dels tog det stadig en
forfærdelig tid at få forbindelse og
finde rundt - og fristelserne til forta-
belse var større end tilbøjelig-
hederne til fordybelse.

Den første udgave
Så i foråret 96 begyndte det at gå
stærkt.

Udveksling af overvejelser og er-
faringer bestyrelsesmedlemmerne
indbyrdes var intensiveret, og i årets
første nummer af Slægt & Data op-
fordrede redaktøren medlemmer
med Internet-erfaringer til at skrive
til bladet herom. Det resulterede i et
juni-nummer med flere vægtige ar-
tikler om brug af og erfaringer med
Internet. Fælles for artiklerne var
opfordringer til andre om også at
komme i gang med at bruge de nye
kommunikationsmuligheder til
slægtshistorisk arbejde. Omtrent
samtidig med at bladet kom på ga-
den var den første DisHjemmeSide
blevet tilgængelig på Internet.

På generalforsamlingen i april var
bestyrelsen blevet opfordret til at
„gå på nettet“, og efter forhandlin-
ger i bestyrelsen tog vores vakse re-
daktør en rask beslutning og købte
adgang hos DK-Online med e-mail
adresse til foreningen og ret til 5
Mb til websider. Hanne Rud satte
sig derefter ind i HTML-program-
mering og fik lavet er serie
websider, der dels præsenterede for-
eningen og dels gav nyttige henvis-
ninger til andres websider. Siderne
var ment som en første prøveudgave
for at samle erfaringer både med op-
sætning og vedligeholdelse af web-
sider, men også for at få indtryk  af
behovet for en sådan kommunika-
tionskanal. Det viste sig hurtigt, at
der var interesse for DIS’s hjemme-
side. Den blev lige fra starten dag-
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ligt læst af 8-10 besøgende og e-
mail-postkassen fik et stigende antal
henvendelser. I bestyrelsen var det
besluttet, at sommeren skulle bruges
til indsamling af flest mulige oplys-
ninger om brug af Internet, så vi alle
på bestyrelsesmødet i august kunne
være bedst muligt rustede til den
egentlige planlægning af forenin-
gens brug af det nye medie.

Bestyrelsens retningslinier
Til bestyrelsesmødet sidst i august
havde formanden udarbejdet et
skriftligt oplæg, der blev grundigt
gennemgået og suppleret med den
viden og de erfaringer, vi havde er-
hvervet i de forløbne måneder. For-
handlingerne resulterede i både for-
mulering af nogle overordnede ret-
ningslinier for opsætningen af
DisHjemmeSide og i en disposition
for indholdet på siderne.  Det over-
ordnede formål blev formuleret som
det dobbelte, dels at præsentere for-
eningen i både en dansk og i en in-
ternational sammenhæng og dels at
stille værktøjer og hjælpemidler til
informationssøgning til rådighed
både for medlemmer og for ikke-
medlemmer. Med afsæt i denne
formålsformulering blev der beslut-
tet en disposition for siderne.

Der skulle være en indledende
del, der præsenterede foreningen i
stil med den præsentationspjece, vi
deler ud på arkiver og biblioteker.
En anden del skulle præsentere be-
styrelsen  med links til evt. e-mail
adresser. „Slægt & Data“ skulle
præsenteres f.eks. med årsregister
for de seneste år og evt. udvalgte ar-
tikler og med e-mail-link til redak-
tøren.  Desuden skulle mødekalen-
deren fremlægges evt. med mulig-
hed for tilmelding og med korte re-
ferater af mødernes indhold. Yderli-
gere skulle der være generelle hen-
visninger med korte beskrivelser
først og fremmest til informations-
kilder her i landet. Og endelig
skulle det forsøges at lave et slægt-

sarkiv, hvortil interesserede kunne
henvende sig med anetavler ordnet
efter efternavn. Der kunne også
være henvisninger til danske
hjemmesider med slægtsoplysninger
og der kunne evt. være en gæstebog
til spørgsmål og kommentarer. Men
udarbejdelse af en egentlig spørges-
ide til efterlysning af aner ville vi
udsætte til afklaring af HFHs planer
med deres nyopsatte hjemmesider,
idet der jo ikke var nogen grund til
at gå i hinandens bede eller til at
lave dobbeltarbejde.

Endelig blev det besluttet, at John
Thomsen, der som mere erfaren
Internet-bruger havde deltaget i be-
styrelsesmødet, og undertegnede
skulle udgøre et internetudvalg, der
skulle fremstille den nye udgave af
DisHjemmeSide.

Fremstillingen
Nu var det så op til John Thomsen
og undertegnede at stå for det vi-
dere arbejde med fremstillingen af

DisHjemmeSide efter bestyrelsens
retningslinier.
Vi var helt på det rene med, at vi
begge nok var brugere, men ikke
webdesignere eller html-program-
mører. Vi aftalte, at vi havde brug
for at lære værktøjet at kende helt
fra bunden af, finde hjælpemidler
og programmer til fremstilling af
kode, til håndtering af grafik og til
trafik på og vedligeholdelse af si-
derne. Vi blev enige om, at vi kunne
begynde med at fremstille vore egne
privatehjemmesider for der at gøre
de grundlæggende erfaringer,  inden
vi kastede os ud i det større projekt
med DisHjemmeSider.

Det blev et spændende efterår med
meget helt nyt at sætte sig ind i for
en halvgammel skolelærer. Det kom
til at tage noget længere tid, end jeg
havde forudset. Dels er det jo
hobby-arbejde i fritiden, og nok har
lærere jo altid fri, men alligevel ...!
Først sidst i november havde jeg
mine private sider på Nettet - en del
erfaringer klogere, men også med
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I uge 10 skulle jeg aflevere en større
opgave, der havde taget det meste af
min frie tid i et par måneder - og
derefter kunne jeg endelig gå i gang
med at skrive html-koden dels efter
bestyrelsens retningslinier og dels
efter de tanker og ideer, jeg  havde
samlet sammen i vinterens løb.

Opbygningen
Og hvad kom der så ud af det?  Ja i
første omgang blev det til 14 sider
ordnet efter emne i to forskellige
opsætninger, et lay-out til de over-
ordnede sider og et andet uden den
karakteriserende blå venstre margin
til mere underordnede informatio-
ner. Overordnet kan sættet af sider
deles i en præsentations- og en
kommunikations- og informations-
del.

Forsiden indleder præsentations-
delen. Det er siden, nye besøgende
bliver henvist til. Der er en vel-
komst med forklaringer af og korte
henvisninger til de øvrige sider.

Det er et hovedprincip, at der skal
være korte forklaringer til alle hen-
visninger. Masser af hjemmesider er
lange samlinger af indsamlede
links, der ukommenteret bare vidner
om, at ingen har gidet tage dem al-
vorligt. Lange forklaringer kan

ny opmærksomhed på mange små
og store problemstillinger, der
skulle afklares og tages stilling til
inden udformningen af det større
projekt med DisHjemmeSider. Det
blev en tid med et stort telefon-
forbrug - ikke bare til surfen rundt
efter gode ideer, men nok så meget
til samtaler med mange venlige og
hjælpsomme mennesker til afkla-
ring af en masse små og store pro-
blemer.

Men stadig var der ikke skrevet en
eneste linie html-kode til den nye
udgave af hjemmesiderne.

På et bestyrelsesmøde i februar
havde vi igen DisHjemmeSide på
dagsordenen. Her blev flere tvivls-
forhold sat på plads og det blev be-
sluttet, at som „Slægt & Data“
havde en redaktør, skulle DisHjem-
meSide have en webmaster, der stod
med det endelige ansvar for opsæt-
ning af siderne og for den efterføl-
gende vedligeholdelse.

Undertegnede blev webmaster og
kunne i den egenskab selv aftale
samarbejde med de medlemmer, der
havde tilbudt at medvirke ved udar-
bejdelse og drift af hjemmesiderne.

sløve, men slet ingen forklaring er
netop ingen forklaring eller oplys-
ning.

Mere garvede brugere vil sikkert
have den næste side som deres
introduktionsside, den side, de har i
deres egen bookmarks-liste. Det er
siden med „Sidste nyt“. Den vil
blive brugt til små oplysninger og
nyheder om foreningens virksom-
hed  og om opdateringer på Dis
HjemmeSide. Der er tre måneder
mellem hvert nummer af „Slægt &
Data“, så der kan være brug for en
sådan nyhedskanal i perioderne
imellem bladudgivelserne. Siden er
forsynet med en såkaldt URL-rem-
inder-mulighed.

Hvis det ønskes, kan brugere melde
sig til, så de automatisk modtager et
e-mail, når der er ændringer på
netop denne side. Og det er der jo,
når der er større ændringer på nogen
af de øvrige. Det er en ganske fiks
finesse, der sparer tid til at kigge in-
denfor for at se, om der skulle være
noget nyt.

Siden til præsentation af vores for-
ening har en del tekst fælles med
præsentationspjecen. Den er udfor-
met med mulige kommende med-
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lemmer i tankerne. Her kan interes-
serede læse om DIS-Danmark og de
aktiviteter, der udfoldes i og om-
kring foreningen. Skulle de blive
fristet til et medlemskab - og hvem
vil ikke blive det? - kan de på
samme side udfylde en formular,
der bliver sendt som e-mail til
webmasters postkasse med anmod-
ning om et girokort til indmeldelse.
I den første tid er der faktisk kom-
met 1-2 sådanne henvendelser hver
eneste dag.

En yderligere side til præsentation
af foreningen fortæller om bladet og
indeholder faktuelle forhold om-
kring redaktion, annoncer og ekspe-
dition. Endelig afrundes præsen-
tationsdelen af en side med
bestyrelsesmedlemmernes adresser
med links til deres e-mail-postkas-
ser.

Kommunikationsdelen har sider til
såvel medlemmer som til andre med
interesse for slægtsforskning. Den
indledes med „Mødekalenderen“,
der er omtrent identisk med de til-
svarende sider i „Slægt & Data“,
men med den fikse mulighed straks
at melde sig til et af møderne via e-
mail ved blot at  skrive et par oplys-
ninger og klikke med musen.  Ingen
porto eller opringninger til en tele-
fon, der alligevel altid er optaget.

Noget af det mest spændende har
været siden med „Medlemmernes
hjemmesider“. Her kan medlemmer
af foreningen få anført henvisninger
til deres private hjemmesider og
derved opnå kontakter med andre
slægtsforskere med samme interes-
seområder. Da siden blev lavet,
havde jeg fundet 7-8 medlemmers
sider, men allerede nu er der 30
henvisninger på siden.

Igen gælder det, at den nøgne hen-
visning ikke har den store interesse,
men de medlemmer, der har fulgt

opfordringen til at lave en kort be-
skrivelse af det slægtshistoriske ind-
hold på deres hjemmesider, er både
med til at øge kommunikations-
mulighederne og højne informa-
tionsniveauet på DisHjemmeSider.
Jeg vil ikke hævde, at jeg har fået
mange henvendelser på oplysnin-
gerne på min egen hjemmeside,
men jeg har faktisk kunnet hjælpe
slægtsforskere både her i landet og i
udlandet, efter at de er stødt på
mine sider.

Jeg regner med, at antallet af private
sider vil vokse betragteligt i den
kommende tid og finder det egentlig
naturligt, at det bliver hos DIS, at
der samles oplysninger om alle
hjemmesider med slægtsindhold.

Et af Internets stærke egenskaber er
jo også den svaghed og ulempe, at
når det er så nemt at lægge oplys-
ninger ind og kopiere andres oplys-
ninger, vil der hurtigt blive uover-

skueligt mange gentagelser, der
dukker op ved søgninger.

Der er jo ingen grund til at alle pri-
vate hjemmesider har en side med
henvisninger til alle andre private
hjemmesider. Det vil reducere stø-
jen på nettet, hvis der overalt i ste-
det henvises til overordnede samle-
sider. Her kunne „Medlemmernes
hjemmesider“ være en sådan over-
ordnet samling, andre kunne hen-
vise til i stedet for at gentage oplys-
ningerne på egne hjemmesider.

Det samme gælder de næste sider på
DisHjemmeSider. Det er siderne
med henvisninger til web-adresser
af særlig interesse for slægts-
forskere. Her er det tilstræbt at lave
henvisninger til overordnede sam-
linger af henvisninger fremfor selv
at forsøge at få alt muligt med.

Til gengæld forsøges det at holde en
kvalitet i henvisningerne ved at
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knytte korte kommentarer og forkla-
ringer til ethvert link.

Ambitionen er ikke at få samlet de
længste lister over henvisninger,
men at samle henvisninger, der er
gode erfaringer med. Derfor opfor-
dres medlemmerne til at oplyse om
de steder, de selv har fundet nyttige
informationer på. Listen over
webadresser er underinddelt i en
dansk, en nordisk liste og en liste
over adresser i resten af verden.

Den danske henviser til institutioner
og foreninger, enkelte firmaer og
personer, der stiller information frit
til rådighed for slægts-og lokal-
historikere.

Siden er underopdelt i afsnit om ar-
kiver og samlinger, om foreninger,
om informationsteknologi og et
længere afsnit af blandet indhold fra

boghandlernes BogGuide til Stats-
biblioteket i Århus.  På den nordi-
ske liste er der ikke blot henvisnin-
ger til vore søsterforeninger, men
også til institutioner, foreninger og
privatpersoner, der bidrager med in-
formation af slægtshistorisk inte-
resse. Denne side er geografisk
underopdelt efter landene. Og på li-
sten for resten af verden - og det vil
stort set sige USA - er der først og
fremmest henvisninger til nogle helt
enorme samlinger af yderligere hen-
visninger ordnet efter emner. Des-
uden er der henvisninger til pro-
gramproducenter, at hvilke flere har
demo-versioner til download. Fra
alle tre lister er der desuden direkte
adgang til en række NyhedsGrupper
af genealogisk interesse.

Den egentlige informationsdel af
DisHjemmeSide har i første om-
gang kun været en oversigt over alle

de slægtshistoriske foreninger, der
er tilsluttet Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger (SSF).
Så snart Ulla Nørskov som formand
modtager oplysning om et for-
mandsskifte eller en adresseæn-
dring, sender hun et e-mail til mig.
Så bliver listen  opdateret og æn-
dringen er alment tilgængelig. Det
er da smart! Desuden er foreningens
grundlov, vedtægterne, lagt ind til
læsning eller download.

De oprindelige sider er løbende
opdateret, og der sker hele tiden til-
føjelser til og ændringer på de en-
kelte sider. Desuden er der kommet
et par sider mere til.

Der er kommet en side med omtale
af de medlemstilbud i form disketter
og særnumre, der er til salg for
medlemmerne. Der kan afgives be-
stilling direkte fra siden.
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Endelig er der nu lavet en oversigt
over de medlemmer, hvis e-mail-
adresse, jeg har kendskab til. Der er
ca. 40 medlemmer på listen. Godt
nok kan de adresser findes så mange
andre steder også, men her er de op-
stillet efter postnumre, så vi opnår
den geografiske opdeling, der er
planer om i andre sammenhænge
også.

Det var kort om indholdet på si-
derne. Det overordnede mål og me-
ningen med det hele er information,
og midlerne er kontakt og samvirke.
Det er medlemmernes sider. De er
lavet for medlemmerne og forventes
udviklet sammen med medlem-
merne. Jo flere medlemmer, der bi-
drager med nyttige og spændende
informationer til fælles bedste, jo
tættere kommer vi målet, det effek-
tive kommunikations- og informa-
tionsværktøj.

Med hensyn til opsætningen har det
været et mål at have et enkelt, ens-
artet præg over siderne. Det forven-
tes, at brugerne kommer for hurtigt
og effektivt at søge og læse infor-
mationer og ikke for at se på kulørte
lamper.

Der er mange overdådigt flotte
websider på Internet med masser af
film og lyd og flimmer i alle retnin-
ger. Det er godt nok, men det er
ikke DIS!  Der skal nok være plads
til sjov, men der er ingen grund til
pjat. Problemet er så bare at skelne
det ene fra det andet!

Erfaringer indtil nu
Den allerførste erfaring har været,
at det jo ikke ændrede verden i sær-
lig grad. Efter at have været så opta-
get af et emne gennem længere tid,
opstår der nemt en forventning om,
at der vil ske en hel masse, når det
engang er færdigt. Men sådan er det
ikke gået.

Der er stadig omkring en halv snes
daglige besøg på siden med „Sidste
nyt“. Det er faktisk nogenlunde det
samme antal, som ved starten for et
år siden.

I alt viser tælleren, at der siden star-
ten har været godt 7.000 besøgende
på DisHjemmeSider. Tallet er nok
lidt højere, for der har fra tid til an-
den været knas med tælleren. Et  par
daglige breve bliver det også til og
en hel del telefonkontakter.

Men til gengæld har det overrasket,
hvor langt omkring fra, siderne gi-
ver kontakter. Jeg har faktisk svaret
på en del henvendelser fra USA for-
trinsvis, men også fra det øvrige
Norden fra mennesker, der havde
hørt om DIS via Internet. Og jeg
ved, at andre har haft nytte af at
være opført på „Medlemmernes
hjemmesider“.

Så selv om livet går stille og roligt
videre, er jeg ikke i tvivl om, at
DisHjemmeSider vil blive et red-
skab for de mellemmenneskelige
kontakter, der jo ikke er den mindst
betydningsfulde del af den slægts-
historiske interesse.

Fremtidsplaner
Jeg har lavet en To-do-liste med de
forslag og ideer, jeg har fået. En del
af dem er realiserede siden 24
marts, men der er stadig nok at tage
fat på til en fortsat udbygning af
DisHjemmeSider.

Allerførst gælder det en oversæt-
telse af de dele af DisWeb, der er
mest af interesse for udlændinge -
og det vil sige amerikanere - med
interesse for slægtsforskning i Dan-
mark. GenWeb (The World
Genealogy Web Projekt), der vil
strukturere genealogiske Internet-
ressourcer på verdensplan, har an-

ført DisHjemmeSider som indgan-
gen til dansk slægtsforskning.

Det forpligtiger til at have en en-
gelsk oversættelse også. Indtil vi-
dere har vi ladet Hanne Ruds oprin-
delige engelske side ligge med korte
oplysninger om danske forhold.
Men da flere medlemmer med bedre
engelskkundskaber end mine har til-
budt deres assistance, tegner det
problem til at blive løst inden alt for
længe.

En anden plan på beddingen er et
DanGenWeb som en yderligere raf-
finering af ovennævnte GenWeb.



Slægt & Data

24 DIS-Danmark -  juni 1997

Tanken er at underinddele landet i
stadig mindre områder - f.eks. am-
ter, kommuner, sogne - og så vedli-
geholde henvisninger til de lokale
hjemmesider, personer og institutio-
ner, der indeholder slægtsrelevante
oplysninger om det pågældende om-
råde - en inddeling og indeksering
af informationer og henvisninger ef-
ter geografiske forhold og ikke -
som hyppigst på hjemmesider - ef-
ter emner. Kunne de afleverede
kildeindtastninger også knyttes til,
ville det blive et særdeles kraftfuldt
redskab for slægtsforskere og lokal-
historikere.

Også af hensyn til det verdensom-
spændende i Internettet er det hen-
sigtsmæssigt med en ensartet indek-
sering af hjemmesider. Der er nu
forslag til en standard for meta-be-
skrivelser af de enkelte sider, så de
kan indgå i overordnede bibliografi-
ske registreringer til effektivisering
af søgninger. Med sådanne meta-be-
skrivelser ville vore sider bliver

fantasien - og copyright-lovgivnin-
gen - sætter grænser.

Endelig er der den fysiske placering
af DisHjemmeSider. Det har været
meget utilfredsstillende med de dår-
lige forhold hos DK-Online og med
de aktuelle vanskeligheder ved
overgangen til CyberCity. Der er
bare for meget rod! Lige nu vil en
placering af DisHjemmeSider hos
Tele-Danmark nok være det sikreste
og mest stabile, men på længere sigt
kunne det være ønskeligt med et
eget domæne enten på egen server
eller på en institutionsserver. Der
har været drøftelser med DDA i
Odense om et serverfællesskab un-
der en eller anden form, men forhol-
dene er endnu ikke afklarede.

Ambitionerne
Sådan gik det til. Sådan kom DIS-
Danmark på nettet. Det er en første
spæd begyndelse, men jeg er over-
bevist om, at fremtiden bliver afgø-
rende præget af den digitale kom-
munikation, der udvikler sig eksplo-
sivt om ørerne på os lige nu.

Selv om der helt sikkert stadig er
meget omkring telekommunikation
og informationsteknologi, der er
præget af ønsketænkning på bag-
grund af teknologifascination, af
drømme og forestillinger mere end
af erfaringer og faktisk brug, er jeg
ikke i tvivl om, at den elektroniske
kommunikation og de store netværk
vil blive helt selvfølgelige redska-
ber for slægtsforskere også.

Men det forudsætter, at vi deler
vore erfaringer med hinanden, at vi
hjælper hinanden med at udbygge
netværket til gavn for os alle sam-
men. Derfor er det så vigtigt med
alle medlemmers forslag og ideer,
tilbagemelding og kritik - og erfa-
ringer og erfaringer og erfaringer.

For ambitionerne fejler ikke no-
get: Ved fælles hjælp skal DisHjem-
meSider være Internettets overord-
nede sted for slægts- og lokal-
historie i Danmark.

fundet og indekseret korrekt ude i
den store verden.

Jeg er i gang med at samle informa-
tioner af mere blivende værdi til
læsning på skærmen eller til down-
load. Jeg forestiller mig, at doku-
mentsamlingen vil blive underopdelt
f.eks. i
1) foreningsstof så som vedtægter
og generalforsamlingsreferater
2) hjælpemidler som f.eks. notatark,
undersøgelses-log og lignende til
udskrivning
3) oplysende artikler og håndsræk-
ninger om brug af teknikken, om
brug af Internet, om brug af kilder
og arkiver, og i det hele taget om at
få startet på slægtsforskningen
4) litteraturlister til forskellige em-
ner,
5) standardbrevmasker på forskel-
lige sprog
6) adresselister over foreninger og
organisationer uden egen hjemme-
side. Og hvilke informationer, vore
medlemmer ellers finder nyttige og
anvendelige at dele med andre. Kun
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Type År Antal materialer Folketal Antal personer Dækning Dækning Dækning Dækning
96 95 94

FT 1769 1 2.589
FT 1787 343 841.806 148.642 17.66 15.48 4.06 2.7
FT 1801 222 929.001 190.786 20.54 17.59 2.32 1.39
FT 1834 141 1.230.964 88.001 7.15 5.76 5.76 2.12
FT 1840 88 1.289.075 50.404 3.91 3.83 1.85 0.97
FT 1845 220 1.356.877 158.540 11.68 9.08 5.83 4.95
FT 1850 59 1.414.648 42.203 2.98 2.25 0.55 0.25
FT 1855 6 1.507.222 3.434 0.23 0.21 0.04 0.04
FT 1860 13 1.608.362 8.018 0.50 0.4 0.14 0.12
FT 1870 30 1.784.741 28.167 1.58 1.43 1.2 0.51
FT 1880 12 1.969.039 34.638 1.76 0.2 0.15 0.07
FT 1890 18 2.172.380 21.980 1.016 0.93 0.36 0.06
FT 1901 6 2.449.540 4.587 0.19 0.17 0.17 0.02
FT 1911 7 2.757.076 8.842 0.329 0.3 0.22 0.05
Total FT 1166 21.310.731 790.831 3.71 3.02 1.12 0.72
KB 16 17.816
Ialt samlet 1182 808.647

Kildeindtastningsprojektet 28.05.97
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Ny leder af
Dansk Data Arkiv

Pr. 1 maj er Hans Jørgen Mar-
ker, cand.mag. i historie og ma-
tematik udnævnt som leder af
Dansk Data Arkiv.

Han er  kendt af mange for sit
store og engagerede arbejde for
Kildeindtastningsprojektet, og
selv om han nu beklæder chef-
stolen, vil han fortsat “stå for”
kildeindtastningsprojektet.

DIS-DANMARK ønsker tillykke med udnævnelsen og ser frem til et fortsat
godt og positivt samarbejde med Dansk Data Arkiv.

Alle adresseforandringer
Alle adresseforandringer bedes
meddelt direkte til kassereren:

Bent Sørensen
Holmstruphøjvej 153b
8210  Århus V

Redaktøren er ikke udskiftet
Redaktøren er ikke udskiftet,
men redaktionen er udvidet og
hovedkraften til dette jubilæums-
nummer af Slægt & Data har været
Erik Kann.

Redaktøren er flyttet
Bemærk at
Hanne Marie Rud pr. 15.7.97 er
flyttet og nuværende adresse er:
Thøger Larsens Allé 48
2750  Ballerup
Tlf. 44 66 17 04

Hvis Slægt & Data
udebliver:

Meddelse herom bedes givet direkte
til:

Fyns Postcenter
Avispostkontoret
Dannebrogsgade 2
5090  Odense C
Tlf. 65 42 02 00
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Annoncer i Slægt &
Data
Fremover vil der kunne indrykkes kommercielle annoncer i
bladet efter følgende retningslinier:

* Annoncer bestilles separat til hver enkelt ny udgave af bla-
det.

* Annoncen skal leveres færdigopsat efter nærmere aftale
med redaktøren. Kun efter nærmere aftale kan der ydes assi-
stance til annoncens udformning mod betaling af omkost-
ningerne.

* Annoncen skal have direkte relation til slægtsforskning,
herunder brugen af EDB til slægtsforskning.

* Bladet forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer,
der enten ikke er relevante for bladets formål, strider mod
lovgivningen eller af redaktionelle årsager.

* Ved fejl i annoncen, der skyldes bladet, kan der gives ned-
slag i annoncens pris efter redaktionens skøn. Bladet påta-
ger sig intet ansvar for skader iøvrigt.

* Der betales kr. 200 excl. moms for hver påbegyndt 1/12
side.

* Sidste frist for indsendelse og betaling af annoncer er sam-
me dato som for øvrigt stof til bladet. (se s. 2)

* Annoncer aftales med bladets redaktør inden fristens udløb.

Nyt fra ekspeditionen
Alle særnumre er desværre udsolgt. Desuden udsendes DIS-kilde p.t i
en udgave, der ikke er opdateret siden 1994.

Hele spørgsmålet om DIS-disketterne tages op til samlet revision til
efteråret.
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I dagene 10.-11. maj 1997 afhold-
tes et „ordinært“ nordisk sam-
arbejdsmøde i Oslo.
Mødet havde to væsentlige
dagsordenspunkter:
1.  Diskussion af det nordiske
samarbejde i al almindelighed.
2. Drøftelse af og eventuel
planlægning af en nordisk
slægtsforskningskonference i
Stockholm 1998.

Det nordiske samarbejde i al
almindelighed
Tidsskriftsudvekslingen har ofte
været til debat på de nordiske mø-
der. Også denne gang.

Uanset hvor gode viljer der er til
stede, synes det ofte at have knebet
med at få udvekslingerne til at fun-
gere helt effektivt. Det gælder også
DIS!

Nordmændene påtog sig ansvaret
for udvekslingerne, og personligt
har jeg stor tillid til, at det kommer
til at fungere.

For DIS-medlemmer betyder det
konkret, at vi fra nu af skulle mod-
tage 3 eksemplarer af alle de tids-
skrifter, der udgives af de forenin-
ger i de øvrige nordiske lande, der
svarer til DIS, til Sammenslutnin-
gen og  til Samfundet.

Det vil give gode muligheder for,
at bl.a. Slægt & Data kan referere
og dermed inspirere. Og de nordiske
læsekredse skulle kunne blive sær-
deles velassorterede.

Mødet blev indledt med en art „si-
den sidst runde“, hvor de enkelte
foreningsrepræsentanter kort for-
talte om, hvad der er sket af nyt si-
den sidste møde.

Personligt synes jeg, at der i disse
runder er en masse spændende og
interessant at hente.

Det er selvfølgelig ikke muligt at
komme ind på alt, hvad der blev
nævnt. Men lad mig tage et par en-
kelte eksempler frem.

Sveriges Dödbok
Sveriges Släktforskarförbund har
udgivet en CD-rom med titlen: Sve-
riges Dödbok 1968-1996.

Denne CD rummer oplysninger
om alle svenskere, der døde i perio-
den 1968-96, i alt ca. 2,5 mio. sven-
skere.

Der rummes oplysninger om per-
sonernes fødsels- og dødsdato samt
fødsels- og dødssted.

Der kan (naturligvis) søges efter
alle tænkelige søgestrategier. Prisen
er for medlemmer af Sveriges
Släktsforskarförbund 495 sv.kr., for
ikke-medlemmer 595 sv.kr. (hvortil
kommer ekspedition og forsen-
delse).

Den kan bestilles hos:
Sveriges Släktforskarförbund
Boks 39222
104 25 Stockholm

Det nordiske samarbejde

Af Erik Kann

HisKi-projektet
HisKi-projektet  er finsk, et område
danskere ikke så ofte kommer i be-
røring med. Alligevel synes jeg, det
er relevant at omtale her.

Dels kunne der rent faktisk være
danskere med konkret slægts-
forskningsmæssig interesse i det
finske område, dels er projektet og
dets funktionsområde relevant at
kende til i disse tider, hvor mere og
mere lægges på - og gøres søgbart
på internettet.

HisKi-projektet drejer sig om ind-
tastning og tilgængeligggørelse af
finske kirkebøger.

Her er det nok nødvendigt med en
ganske lille baggrundsorientering:

Fortegnelser over fødte, viede og
døde samt flytninger til og fra sog-
nene kaldes i Finland historie-
bøgerne. Takket være Det Finske
Genealogiske Samfunds indsats er
historiebøgernes indhold renskrevet
for alle finske sogne frem til ca.
1850. Renskrifterne (også kaldet
„de svarta böcker“) findes tilgænge-
lige på det finske Rigsarkiv i Hel-
singfors.
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Det er disse renskrifter, der nu er
indtastet og gjort tilgængelige på
nettet.

Det er langt fra hele materialet,
der er indtastet, men man arbejder
støt og roligt fremad.

Man skal måske være klar over,
at renskrifterne ikke er fuldstændige
afskrifter, således mangler eksem-
pelvis oplysning om faddere.

Men som registre til de finske
kirkebøger, er indtastningerne na-
turligvis glimrende.

Der er mange søgemuligheder
både direkte på et bestemt navn og
ud fra forskellige kombinationer.

Jeg anbefaler alle at kigge med på
nettet:

http://www.genealogia.org.

Og til beroligelse:
Der kan søges på tre sprog!!!

Tanker om en nordisk fælles
database
Der blev fremlagt tanker om en fæl-
les nordisk database i stil med DIS-
Treff og Dis-Bytt.

Mange fandt, at mange mulighe-
der gik tabt, fordi disse baser var
nationalt begrænsede.

DIS-DANMARK har hidtil haft
den holdning, at Hvem Forsker
Hvad varetager denne art af opgaver
ganske glimrende.

Men det er klart, at der er tale om
et særdeles nyttigt projekt, som vil
blive drøftet på førstkommende be-
styrelsesmøde.

Hvad angår en mulig
nordisk konference
Spørgsmålet var nok det, der blev
diskuteret mest indgående på mø-
det. Der blev fremlagt præcise pla-
ner, budgetter m.m. og DIS havde
ingen betænkeligheder ved at støtte
det videre forberedelsesarbejde. Det
er endnu alt, alt for tidligt at sige
noget om indhold, pris o.s.v.

Men det er meget, meget sand-
synligt, at der vil kunne afholdes en
konference i Stockholm i oktober
1998.

Formodentlig vil det allerede i
det kommende nummer af Slægt
&Data være muligt at sige meget
mere konkret om planerne.

Det videre perspektiv
Ja, for det første tegner det positivt.
Der er mange konkrete ting at gå
videre med, og der er vilje til stede
til at føre tingene ud i livet. Men det
forekommer mig, at DIS’ medlem-
mer også har en vigtig rolle. Det er
nemlig medlemmerne, der i sidste
ende bør præge den måde, den nor-
diske energi bliver forvaltet på.

Dette indlæg skal derfor også
være en opfordring til medlem-
merne om at give sig til kende: Skal
vi have mere nordisk stof i bladet,
hvad er det for emner, vi skal satse
på ?

Et emne jeg personligt godt
kunne tænke mig at arbejde for var
at oparbejde gensidig viden om de
muligheder, slægtsforskere har for
at drive „fjernstudier“: Jeg er ek-
sempelvis dansk slægtsforsker og
har aner i Norge. Hvordan har jeg
mulighed for at studere disse aner
uden at skulle være nødt til at rejse
til Norge?

Kunne der udarbejdes en sådan
oversigt, ville man efter min mening
have anvendt „nordisk“ energi på en
fornuftig måde.
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Generalforsamlingen - 1997

Den 9. ordinære generalforsamling
blev holdt på Hollufgaard ved
Odense. Den var indkaldt ved op-
slag af dagsorden i „Slægt & Data“s
marts-udgave, hvori også bestyrel-
sens beretning og foreningens regn-
skab for 1996 var aftrykt.

Før generalforsamlingen bød for-
manden velkommen til de ca. 25
fremmødte medlemmer. Han be-
grundede flytningen af generalfor-
samlingen fra Århus til Odense og
fortalte lidt om Hollufgaards
bygningshistorie.

Efter bestyrelsens forslag blev Hans
Jørgen Marker, Odense valgt til ord-
styrer uden modkandidat. Han kon-
staterede generalforsamlingen lov-
ligt indvarslet og derfor beslut-
ningsdygtig efter vedtægterne. In-
gen i forsamlingen havde kommen-
tarer til dagsordenen.

Formandens beretning
Formandens beretning var en sup-
plerende gennemgang af den skrift-
lige i „Slægt & Data 1/1997“. Han
forklarede, at artiklerne i „Slægt &
Data“ afspejler medlemmernes inte-
resser, idet stoffet leveres af med-
lemmerne selv. Det var ønskeligt at
flere ville dele deres erfaringer med
andre gennem artikler i bladet, som
besvarelser af det udsendte spørge-
skemaet fortæller om tilfredshed
med.

Om det nordiske samarbejde kunne
han oplyse, at der er nu indbudt til
et forberedende møde i Oslo i maj
med henblik på afholdelse af en
Nordisk Konference. Vi vil sende
en repræsentant til dette møde.

Det forsinkede særnummer skulle
efter alt at dømme udkomme sam-
men med juni-nummeret af „Slægt
& Data“.

Foreningens hjemmesider på
Internet er nu efter knap et års prø-
vetid blevet nyopsat efter bestyrel-
sens retningslinier. Der er tanker om
at udbygge siderne med bl.a. kort-
materialet fra det kommende sær-
nummer evt. kombineret med
kildeindtastningerne hos Dansk
Data Arkiv.

Læsekredsene påtænkes udvidet
med en fordobling af det tyske blad
til efteråret.

Ca. en trediedel af medlemmerne
har returneret det udsendte spørge-
skema, men der indkommer stadig
skemaer. Et hurtigt overblik viser, at
Brothers Keeper er langt det mest
udbredte program blandt medlem-
merne, men der er mange andre pro-
grammer med 5-10 brugere. Knap
halvdelen af indsenderne har mo-
dem.

Kildeindtastningsprojektet fungerer
nu på femte år. Der er planer hos
DDA om udsendelse af en opdateret
CD til sommer.

Fremtiden synes at komme til at stå
i Internettets og den elektroniske
kommunikations tegn, men der er
stadig brug for bredde i foreningens
virksomhed fra DOS til Internet, fra
København til Bornholm.

Medlemsmøderne uden for Køben-
havn har været ramt af aflysninger
pga. manglende tilslutning. Besty-

relsen er interesseret i at høre me-
ninger om medlemsmøderne. Aflys-
ningerne skyldes ikke manglende
medlemmer, idet medlemstallet er
fordoblet siden 1993, og der kom-
mer dagligt nye medllemmer til.

Formandens kommentering af be-
styrelsens skriftlige beretning gav
ikke anledning til hverken spørgs-
mål eller kommentarer fra forsam-
lingen og beretningen blev herefter
enstemmigt godkendt.

Regnskabet for 1996
Kassereren gennemgik regnskabet,
der efter et overskud for året 1996
på ca. 44.000,- resulterer i en egen-
kapital på ca. 116.000,- kr. Regn-
skabet viser stigende kontingent-
indtægter, stigende udgifter til bla-
det og til telefonhold og faldende
indtægter fra salg af disketter og
særnumre.

Fra forsamlingen blev der opfordret
til at undersøge mulighederne for
kontingentbetaling via PBS. Heref-
ter blev årets regnskab enstemmigt
godkendt.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til
behandling.

Budget for 1998
Næstformanden fremlagde i form af
søjlediagrammer oversigt over bud-
getforslag for 1998. Der forudses
stigende udgifter til medlemsmøder,
idet det stadig hyppigere er nødven-
digt at leje videofremviser, og til
rejsegodtgørelser til bestyrelses-
møderne, idet det påtænkes at af-
holde flere møder på Fyn i stedet

af Jens Verner Nielsen
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for i København. Budgetforslaget
forudsætter uændret kontingent for
1998 på 100,- kr. Budgetforslaget
blev herefter enstemmigt godkendt.

Valg
På ordinært valg til bestyrelsen var
Lene Olsen, Flemming Maiborg og
Arne Julin. Lene Olsen og Flem-
ming Maiborg ønskede ikke at mod-
tage genvalg, mens Arne Julin var
villig til eventuelt at modtage gen-
valg. Der skulle desuden foretages
suppleringsvalg for Jens J.
Jerichow, der ønskede at forlade be-
styrelsen. Dette valg ville således
gælde for to år.

Valghandlingen foregik ved ind-
hentning af forslag til hver af de fire
bestyrelsespladser for sig. Efter for-
slag fra forsamlingen blev Arne
Julin genvalgt uden forslag om
modkandidat. Til erstatning for
Lene Olsen foreslog bestyrelsen
Martin Bjarklev fra Taastrup. Mar-
tin Bjarklev blev valgt uden forslag

om modkandidat. Til erstatning for
Flemming Maiborg foreslog besty-
relsen Jørgen Rasmussen fra Svend-
borg. Jørgen Rasmussen blev valgt
uden forslag om modkandidat. Til
erstatning for Jens J. Jerichow
havde bestyrelsen to forslag, Bent
Sørensen fra Århus og Palle Plet fra
Rødby. Forsamlingen valgte Bent
Sørensen for to år.

Suppleanter på valg var Svend-Erik
Christiansen og Henning J. Madsen,
der begge blev genvalgt. Reviso-
rerne Erik Helmer Nielsen og Tor-
ben Devantie blev ligeledes gen-
valgt. Og det samme med revisor-
suppleanten Jette Stoltenberg.

Eventuelt
Formanden lagde op til en debat om
den manglende tilslutning til
medlemsmøderne specielt i Jylland
og på Fyn. Det gav anledning til
flere korte meningstilkendegivelser.
Der var forslag om tættere kontakt
mellem medlemmer i mindre, lokale
grupper og om flere arrangementer i
samarbejde med de slægtshistoriske
foreninger.

Herefter kunne ordstyreren konsta-
tere dagsordenen gennemført og
takke for en rolig afvikling af gene-
ralforsamlingen.

Efter generalforsamlingen holdt ar-
kivar Jonny Wøllekjær, Odense
Stadsarkiv et særdeles levende og
medrivende lysbilledforedrag om
„Morderen fra Helvedshuset og an-
dre henrettelser.“

Jens Verner Nielsen
 Referent

Formanden takker Jens Jerichow (til venstre)

Illustration fra eftermiddagens glim-
rende foredrag

Flemming Maiborg (til højre) får
overrakt vingave
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Nyt om navne - nye i bestyrelsen

Bent Sørensen

Jeg er 55 år, født i Århuuuus gift og
har 1 barn, der forlængst er fløjet
fra reden.

Jeg er udlært inden for den grafiske
branche, og har været beskæftiget
der i 40 år, de seneste 10 år som
selvstændig med egen virksomhed i
Viby, hvor jeg har etableret Byens
Offset.

Har været medlem af DIS-Danmark
i 4 år, tidligere aktiv inden for fag-
bevægelsen og andre foreninger, og
som sådan mente jeg at min bag-
grund som kasserer i DIS-Danmark
var i orden, og at foreningens regn-
skab blev ført på regnskabspro-
grammet PC Plus som jeg har arbej-
det med i 8 år.

Martin Bjarklev

Jeg er 38 år og født i Kongens
Lyngby. Logistikchef i EDB-bran-
chen. Kirkesanger i Brønshøj kirke
om søndagen. Korsanger i Det Dan-
ske Kammerkor.

Har dyrket slægtsforskning i 10 år.
Har aner fra Fyn og Jylland, Sve-
rige, Tyskland, Østrig og Holland.

Bruger Brothers Keeper for
Windows (registreret bruger hos
John Steed). Egen internet home-
page og email adresse.

Ved generalforsamlingen i april blev Martin Bjarklev, Jørgen Rasmus-
sen og Bent Sørensen nyvalgt til bestyrelsen. Her bringes et billede og
en lille selvbiografi

Jørgen Rasmussen

Jeg er 56 år og pensioneret som of-
ficer fra forsvaret i 1992.

Forsker i både min kones og egen
slægt. Anvender hertil WinFam 4,0
som slægtsforskningsprogram.

Har siden 1993 undervist i
slægtshistorie på aftenskole under
AOF i Svendborg.

Er arkivleder ved Tved Sogns
Lokalhistoriske Arkiv. Har indtastet
og afleveret 5 folketællinger og 1
kirkebog til DDA.

Er medstifter af en nystartet bru-
gergruppe på Sydfyn under DIS-
Danmark.
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Slægtsbøger - et oplæg
til debat

af Erik Kann

Slægtsbogen har altid været noget
i retning af det forjættede land:
Det alle drømmer om, det alle
taler om - men meget få gør noget
konkret ved.

drag om slægtsbøger. Om proble-
merne med dette arbejde, gode ideer
o.s.v.

Efterfølgende bringes fire indlæg,
der hver på deres måde afspejler fa-
cetter af arbejdet med slægtsbogen.

Bent Sørensens indlæg fortæller
noget om, hvor mange forskellige
brikker, der indgår i arbejdet.

Agnete Buch-Andersens indlæg
fortæller bl.a. noget om, hvor vigtigt
det er at lave en plan for arbejdet,

Leif Høgh Pedersens berører
spørgsmålet om biografiens ind-
hold. Hans indlæg kan efter smag
og behag ses som supplement eller
modstykke til Jens Axel Nissens bi-
drag, der giver et måske mere tradi-
tionelt bud på, hvorledes en biografi
skal stilles sammen.

Slægt & Data har tidligere bragt
to indlæg om slægtsbøger (9. årg.
nr. 1 og 9. årg. nr. 2), men vil med
disse appetitvækkere opfordre læ-
serne til at fremkomme med deres
bidrag, vurderinger kommentarer.

Når enden er god

Der synes at være en ændring på
vej. Det er som om flere og flere
rent faktisk er nået dertil, hvor
slægtsbogen for alvor er sat på
dagsordenen. Det kan skyldes man-
ge ting, men det er nok  rimeligt at
pege på EDB - registreringen som
en væsentlig faktor.

Computeren klarer den overve-
jende del af de basale registrerings-
problemer, tekstbehandling giver
langt bedre mulighed for at arbejde
med stoffet osv. Der bliver ganske
enkelt bedre “overskud” til at give
sig i kast med en slægtsbog. Men
det er nu desværre én gang ikke så-
dan, at den blotte eksistens af en
computer skaber en slægtsbog.

Nok er alting meget lettere, men
det løser på ingen måde problemer-
ne. De største problemer ligger i
spørgsmål som opsætning, indhold,
rækkefølge, nummereringer, kilde-
henvisninger osv.

Der er derfor efter min mening
stærkt brug for grundige overvejel-
ser om alle disse spørgsmål.

Det vil næppe være ønskeligt, ej
heller muligt at nå frem til en be-
stemt formel, hvor over slægtsbøger
bør bygges op. Og alligevel må der
være mange ting, der kan siges ge-
nerelt. Sagen er bare at få dem sagt.
Redaktionen vil derfor gerne lægge
op til, at der her i bladet bringes bi-

Af Bent Sørensen

Den spæde start
I flere år havde jeg barslet med en
slægtsbog. Notater er blevet skrevet
ned på papirlapper samt indtastet i
Word Perfect, alt i alt ret uoversku-
eligt.

Overalt flød det med oplysninger,
ikke mindst de som ikke var blevet
skrevet ind, men som endnu var små
løse papirlapper med diverse hånd-
skrevne notater.

En sommerferie i Los Angeles
ændrede totalt min indstilling til mit
projekt. Medens min hustru og dat-
ter (som sædvanlig) skulle se og
ikke mindst prøve sko og tøj i det
forjættede land, gik min svigersøn
og jeg på oplevelse i et indkøbscen-
ter og fandt en computerforretning,
og ved een af maskinerne så jeg et
slægtsforskningsprogram blive de-
monstreret.

Jeg købte et eksemplar af dette
program (som var på engelsk) og
tænkte ikke på udskrifterne blot på,
at jeg kunne få lagt alle mine data
ind samt skrevet ned, hvad der be-
fandt sig på mine lapper og ikke
mindst i min hukommelse.

Straks efter hjemkomsten be-
gyndte jeg indtastningen, men
udskrifterne var jo på engelsk. Dette
var ikke tilfredsstillende og gode
råd var dyre: Alle mine lomme-
penge var gået til et slægtsforsk-
ningsprogram, som jeg ikke kunne
få den fulde glæde af. Et besøg på
det lokale bibliotek hjalp mig. Her
fandt jeg en pjece fra en forening,
der kaldte sig DIS-Danmark. En op-
ringning til den daværende formand
for at høre om medlemsskab satte
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mig rigtigt i sving med mit projekt
om slægtsforskning og ikke mindst
med, at der var hjælp at hente til mit
engelske program. Jeg skulle blot
ringe til Jens Finderup Nielsen, og
som sagt så gjort. Straks var proble-
met løst;  programmet kunne ganske
enkelt fås i en dansk udgave. Hvil-
ken lettelse, mine lommepenge var
alligevel ikke brugt forgæves.

Navn på navn
Som så mange andre startede jeg
med mig selv, min hustru og datter.
Dette medførte, at jeg  straks  havde
4 nye personer, der skulle registre-
res. Vores forældre voldte ikke pro-
blemer, ejheller deres forældre.
Men nu begyndte der at blive
mange alt for mange, for hver gang
jeg fandt en ny var der straks 2 nye,
der skulle findes.

Gode råd var dyre. Jeg startede
igen med mine papirlapper og rin-
gede rundt til familien for at få så
mange oplysninger som muligt til
senere registering, for en dag ville
de ikke være mere og arbejdet med
at finde familien ville blot blive
besværliggjort.

Et nyt program kom på tale, hvor
det ville være muligt at få alle op-
lysninger med og ved at læse DIS-
Danmarks særhæfte og Slægt &
Data faldt valget på FamDex, hvor
jeg til dato har registreret 2635 per-
soner i 673 parforhold.

Molsbibliotekets
lokalhistoriske arkiv
De sidste 3 år er torsdag aften som
regel tilbragt på Molsarkivet, Kne-
bel, hvor jeg nu arbejder på at fær-
diggøre en slægtsbog om min Tipol-

defar Peder Sørensen 1812 - 1884.
Til dato har jeg fundet efter ham:

16 Tipoldeforældre
  8 Oldeforældre
  4 Bedsteforældre
15 Børn
10 Svigerbørn
40 Børnebørn
56 Oldebørn
89 Tipoldebørn
  2 Ægteskaber
  7 Søskende
 12 Svogere og svigerinder

derudover nevøer, niecer, onkler,
tanter, fætre, kusiner, grandonkler
og tanter.

Besøg på Molsarkivet er en guld-
gruppe for slægtsforskere med aner
på Mols. Det lokalhistoriske arkiv
har alt, hvad en slægtsforsker kan
ønske sig af materiale om de gamle
Tved, Vistoft og Agri-Egens. Kirke-
bøger, folketællinger, skøder, fotos,

      Matrikel nr 8a af Tillerup by, Tved sogn
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lerede dagen efter kunne Carol
meddele, at Maren var død den 21
august 1910, og at Carl var blevet
gift 3 år senere med Thora Simon-
sen, Randers, med hvem han havde
fået 2 børn, og at den yngste lever
endnu, og at Carol i øvrigt kendte
hende, idet hun er nabo til Frieda,
som er født i 1915.

Carol Wilcox er selv en ivrig
slægtsforsker, mange breve og e-
mails har krydset Atlanten, med op-
lysninger om familien derovre, med
kopier af avisartikler, kirkebøger og
fotos.

Carol kunne efter 1 måned skrive
og spørge, om jeg havde kendskab
til Carls storesøster Mette Marie
gift med Jens Peter Petersen,  alle-

gamle skoleprotokoller, matrikel-
kort, skudsmålsbøger, afskrifter af
herredsdomme og meget mere.

Alt er nøje registreret, således at det
er muligt at søge på en enkelt per-
sogne: Helgenæs, Knebel-Rolsø,

son og se hvad arkivet rummer om
vedkommende. Endvidere har man
på arkivet indtastet over 8500 per-
soner i BK5, stammende fra slægts-
bøger som i tidens løb er tilgået ar-
kivet.

Slægtsbogen lige nu
Slægtsbogen om Peder Sørensen er
nu på ca. 500 A4 sider, og mere
kommer til ved hvert besøg på arki-
vet, senest 3 herredsdomme om Pe-
ders forfædre.

Ligeledes har jeg fundet fotos af
min slægts hus, skøde af huset som
Peder solgte i 1884 til sin datter
(min oldemor), og Peders køb af hu-
set fra sin far i 1845 med aftægts-
kontrakt.

På internettet
Som ovenfor nævnt havde Peder 15
børn, og i min søgen efter disse
måtte jeg også en tur på internettet,
idet jeg fik oplysninger om, at en af
hans sønner var emigreret til USA.

De sparsomme oplysninger jeg
havde var:

Carl Pedersen emigreret 1906,
hustru Maren f. Antonsen og 5 børn
emigreret 1908, Maren  død 1910 i
barselseng, og den ældste søn Mar-
tin Arnold konfirmeret 1914 i
Kenosha.

Jeg skrev til den kendte
mailingliste ROOTS-L for at få
hjælp, efter 3 ugers venten var der
stadig ingen respons, nyt brev
afsted igen, denne gang med fore-
spørgsel om der var slægtsforskere i
Kenosha, som var i stand til at
hjælpe. Efter et par dage blev jeg
kontaktet af Carol Wilcox, som bad
mig uddybe min eftersøgning, og al-

Kirkebog for byen Racine i staten Wisconsin

rede emigreret i 1892  til USA.
Carol havde taget kontakt til efter-
kommere af Carl for at fortælle
dem, at et familiemedlem i Dan-
mark var påbegyndt en slægtsbog!

DIS-Danmarks hjemmeside:
Flere af foreningens medlemmer har
deres hjemmesider linket til for-
eningen. Nysgerrig som jeg er, fandt
jeg på Jens Verner Nielsens navnet
Hvoll.

Nærmere undersøgelser har vist,
at jeg har samme Christen Hvoll i
mine aner.

Christen Hvolls far er min 7 tipol-
defar og Jens Verners 6 Tipoldefar.

Hvad er Jens Verner mon til mig ?
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Lidt om Biografi
af Leif Høgh Pedersen

Jeg sad en dag og læste i en slægts-
bog, jeg havde lånt. Det var en af
disse, der blev skrevet af en række
slægtsforsknings-“fabrikker”, der
havde deres storhedstid i tresserne.

Den havde en meget farverig
landmandskone Mette Pedersdatter
fra det midt jyske som proband.
Hun var fra engang i begyndelsen af
1800-tallet.

 Der var skrevet en udmærket
biografi om hende; dog kunne
denne biografi nok have passet på
en stor del af medsøstre på denne
tid.

Herefter var der en beskrivelse af
nogle få af Mettes forfædre. Biogra-
fierne var meget indholdsfattige, of-
test var der kun omtale af de gårde,
de havde besiddet eller slet ingen
biografi.

Så kom vi til efterkommerne. Her
var der ret hurtigt masser af tekst,
mere og mere des nærmere vi kom
vor tid. Jeg læste og læste og efter
et stykke tid kunne jeg mærke, at
der var et problem: Havde jeg ikke
lige læst denne biografi ved en an-
den person? Biografien startede
med en skolegang, med årstal for
start og slut, så en læretid med do.
Herefter en beskrivelse af den første
ansættelse osv. Det var utroligt ens-
artet og, undskyld, ret søvndys-
sende.

Jeg tog nu fat på min egen
slægtsbog, som jeg har skrevet på
gennem mange år, for at se, om det
var det samme mønster. Ja, en del af
mønstret skinnede også igennem
her. Dog skal siges, at jeg havde en
del kirke- og danmarkshistorie ind
mellem biografierne, og det fik det

Forord til en slægtsbog
Af Agnete Buch-Andersen

Dette lille skrift er udarbejdet i anledning af min mosters 90 års
fødselsdag.

Det giver sig ikke ud for at være en komplet slægtshistorie, men
er, hvad jeg indtil dags dato har fundet om vor fælles slægt.

Bogen er inddelt i 2 hovedafsnit:
1) En egentlig Slægtshistorie med biografier,
2) En konsangvinitetstavle (= en blodslægtskabstavle) over

Refnæsslægterne og over slægterne fra Fyn.

Om den egentlige slægtshistorie kan kort fortælles, at bortset fra
første afsnit “Slægten i Helsingør” er bogen inddelt efter man-
dens slægtsnavn, således at vore kvindelige aner gøres færdige
under ægtefællens navn. En hvilken som helst anes efterkom-
mere er dog ført op til tipoldebørnene, så vidt dette har været
muligt. Af hensyn til overskueligheden er det barn, der førte vor
slægtsgren videre kursiveret. Indenfor hver slægt er nummere-
ringen fortløbende.

Efter hver anes navn er yderligere tilføjet et nummer “# x ”, som
henviser til anetavlerne, således at det til enhver tid er nemt at
se, hvor anen hører hjemme.
Bagest i bogen findes aneoversigter, både som tavler og i liste-
form.

Det er mit håb, at slægten af i dag vil finde en og anden historie
om slægtens brogede galleri af mænd og kvinder spændende og
læseværdig.
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han først meget  varm, så meget
kold, og ud i fri luft måtte han, hvor
han  siddende på kældertrappen
havde det meget skidt. Det måtte
være et tilfælde, og en ny portion
snus kom i munden, hvorpå hele
proceduren blev gentaget med op-
hold på trappen. Nu blev der råd til
at sende hele fire pakker snus til
Sacharias, og i nogen tid hørte Peter
intet. Men en dag dukkede
Sacharias op i cykelkælderen og
hvæsede: Din  Satan, skal du for-
give din gamle onkel! Det forstod
Peter „naturligvis“ ikke et ord af, og
Sacharias måtte forklare, hvordan
han havde mødt postbudet i sin
grusgrav, derpå straks havde indta-
get en snus, var blevet varm, kold
og dødssyg, men dog havde beslut-
tet at vakle hjem til konen, inden
han himlede.

Således kunne jeg blive ved, og
det var, i mine øjne, meget mere un-
derholdende læsning end de lidt
stive biografier, som selvfølgelig
også har sin berettigelse.

Skal vi passe på, at vi ikke gør vore
slægtsberetninger til nogle meget
stive, men korrekte beretninger,
med masser af årstal og datoer? El-
ler skal vi forsøge at få lidt hverdag
og “sol” ind i bøgerne? Mine erfa-
ringer går på en blanding, der hel-
lere må veje lidt væk fra de stive da-
toer og medtage tekst, der måske
ikke direkte fortæller om perso-
nerne, men også om familien og ti-
den, hvor de levede.

Og så til sidst en lille ting fra min
søn og svigerdatter:

Anette skal ud med nogle venin-
der og John skal passe børnene. Ca-
sper, det yngste barn, har nyligt væ-
ret indlagt med lungebetændelse. I

til at virke mindre kedeligt. Men så
stødte jeg på noget, som var spæn-
dende, og som jeg egentlig havde
glemt var blevet skrevet. Det var en
lille fortælling om en af familie-
medlemmerne, den var blevet mig
fortalt af et andet medlem og havde
således vandret gennem tiden. Jeg
skal prøve at gengive et par af disse
fortællinger her:

Niels Ebbesen var en lille mand.
Han var engang til liegstovv (lege-
stue) og ville ved ankomsten hænge
sin hat til tørre på kakkelovnen. For
at nå så højt trådte han op på skødet
(en lille bakke som sidder under
askelågen på kakkelovnen). Herved
væltede kakkelovnen, og så råbte
man i salen: „Nå, der slog Niels
Ebbesen den kullede greve“
(henførende  til  manden af samme
navn, der den 1. april 1340  dræbte
den  holstenske greve Gert den 3.).

Da Else Marie boede i Stilling, kom
en dag en fin mand og bad om et
glas vand. Det kunne han gerne få.
„Ka’ do’ it sæt dej ind i stuen“
sagde Else Marie, og så hejsede hun
med vindeværket det dejligste kolde
vand op. „Her har du et glas!“. Den
fine mand tog glasset, men frabad
sig at blive tiltalt „du“, men Else
Marie mente da, at „A sæjer do til
Vorherre, a ved it om do er mer end
han er ?“  Herefter spurgte hun:
„Hva’ er do ?“ Han var da mormon.
„Ja det blyver a no ålle“, svarede
Else Marie.

Og så et par mere nutidige: Under
krigen  kneb det bl.a. med  Peters
yndlingsspise snus. Peter fik dog
sit, og troligt hver måned blev 2
pakker sendt til onkel Sacharias i
Stjær. Peter hørte aldrig et ord til
tak, endsige betaling. Engang kunne
Peter kun få et nyt mærke i snus, og
da han prøvede denne snus, blev

den anledning findes der et lille
brev som her skal gengives:

Til Far
Nå Far i dag skal du jo passe mig

og Christina, så her er en madsove-
medicinplan til mig. Christina spiser
jo som dig og går på WC. Min af-
tensmad vil jeg gerne have serveret
ved 17.30 - 18-tiden. Den skal bestå
af en skål grød, som Mor har stillet
frem + en flaske, som står i køleska-
bet. Det er den med blå top og sut-
ten sidder i, den skal bare varmes.
Hov Far du skal lige huske at jeg
bruger ble og vil gerne skiftes, en-
ten før eller efter maden.

Inden kl. 19.30 vil jeg gerne gøres
klar til natten, skiftes og have nattøj
på (som ligger i ble-skabet).

Nu kommer vi til det mindre
sjove. Kassen på køkkenbordet, den
hvide + en flaske, den med lilla top,
den skal varmes, men før jeg må få
flasken skal jeg pines. Rød maske, 5
indåndinger x 2 med ca. 1 min.
pause imellem. Så den anden, først
blå, 1 pust, 5 indåndinger, 1 min.
pause, så en gang til. Derefter brun,
1 pust + 5 indåndinger og lige der-
efter min flaske. Pas på at den ikke
er for varm. Når jeg har spist, så en
bøvs og så ind i seng. Jeg vil gerne
ligge på højre side, husk min sut og
klud. Tak og godnat.

Hilsen Casper (mor)

Alle disse historier får mig til at
minde om, hvor vigtigt det er at få
familiens ældste til at fortælle, me-
dens vi endnu har dem.

I mine øjne må det gerne være små
sjove historier, der fortælles.
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17. Nicolai Brandt f. 1628, Sønderborg, g. 10 Feb 1653, i Sønderborg, So-
phie Cathrine Thur , f. 1632, Sønderborg, d. 1664, Sønderborg, g. 25 Jan
1664, Cathrine Jacobsen, f. 14 May 1644, Sønderborg, d. 26 Feb 1698.  Ni-
colai død 23 Jan 1674, Flensborg.  Borgmester Nicolai Brandt nævnes 30 jun
1663 som gudfader hos Johannes Monrad i Ketting. PT 1961: Nicolai Brandt
var borgmester i Sønderborg fra 1653 til sin død. I sommeren 1650 nævnes han
flere gange i fadderlisterne som stud. juris. Ved universitetet i Rostock aug
1645, Kønigsberg 4 maj 1648, Orleans 4 maj 1651, 13 apr 1652 Rom (Achelis
2195, Helk). Dette  år omtales han i Skt Jørgens Hospitals jordebog i Sønder-
borg. Ved Michael Brandt død 1658 må han  have overtaget stillingen som
førsteborgmester i Sønderborg. Af hospitalets regnskaber ses det, at borgme-
ster Nicolaus Brandt i en længere årrække havde en halv gård i fæste mod en
årligt afgift af 16 hhv 18 rdl, og at arvingerne ved hans død skyldte 20 rdl. I en
skrivelse fra 1668 klagede han over, at  han havde mistet alt i krigstiden, og da
han havde flere små børn, bad han om at måtte beholde stillingen som ene-
borgmester for livstid,  han havde da haft embedet i henved 16 år. 4 feb 1657
købte Nicolai Brandt Asmus Jensen Svarrers gravsted, som lå under orglet på
sydsiden, 3 feb 1659 købte han ligeledes under orglet på sydsiden af Jens Vogt
den yngre og Cathrine. Den gravplads blev 20 år senere overtaget af borgme-
ster Jacob Jensen. Af Mariekirkens stolestaderegister ses det, at Nicolai
Brandts økonomiske forhold har været dårlige, og ved konkursen efter hans
død  købte Jacob Jensen to stolestader, af hvilke det ene havde tilhørt hertug
Hans Bugislaus. Cathrine: Det er forkert når Gether i sin bog side 457, skriver,
at Cathrine Jacobs er datter af Hinrich Jacobsens 2. hustru, hun er datter af
hans første hustru, ellers ville hun kun være højst 11 år ved vielsen.

Deres børn:
i _____ dødfødt søn.

ii           Jørgen Brandt.
Jørgen Brandt nævnes som told

Brandt-slægten

Af Jens Axel Nissen
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Skriver I Karle???

Redaktionen opfordrer til at skrive så meget som muligt til Slægt & Data

For at målrette skrivelysten rundt om ved landets skriveborde har
redaktionen besluttet at efterlyse bidrag om følgende emner:

Internet
Bestyrelsens medlemmer er nu alle gået på internettet, og I
kan skrive til dem på følgende e-mail adresser:

DIS-Danmark DIS-Danmark@dk-online.dk
Bent Pilgaard dko8330@vip.cybercity.dk
Jens Verner Nielsen Jens_Verner@dk-online.dk
Martin Bjarklev Bjarklev@post6.tele.dk
Ole Jensen Oje@danfoss.dk
Bent Sørensen byoffset@post2.tele.dk
Jørgen Rasmussen svant@inform-bbs.dk
Erik Kann erikkann@post7.tele.dk

 Har du prøvet at arbejde med
Ancestral Quest, omtalt i dette
blad?

Har du prøvet at arbejde med CD-
rom med Århus købstads kirkebø-
ger?

Har du fundet nogen spændende da-
tabaser eller lignende på nettet?

Hvordan er det at være kildeind-
taster, er det nemt at finde
korrekturlæsere?
Iøvrigt om alt andet - bare det er re-
levant!!!!!

Skriv-skriv-skriv!

Nordiske forhold

Det kongelige Bibliotek og brugen
af det. Har du fundet noget spæn-
dende, hvordan bar du dig ad osv.,
osv.

Slægtsbøger, jfr. omtalen andetsteds
i bladet.
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Ancestral Quest 2.0

Et af sidste års spændende nyhe-
der inden for slægtsforskning og
EDBer nu inden for rækkevidde
her i landet. Det nye computer-
program hedder ANCESTRAL
QUEST 2.0 (i forkortelse: AQ).
Med AQ har man nu fået flere
spændende muligheder, man ikke
har haft før. Et stort plus ved
programmet er, at det er et
Windows-baseret program,
hvilket betyder, at man kan gøre
brug af forskellige faciliteter fra
Windows.

Billeder
Som sagt har man med AQ fået en
række spændende nye muligheder.
Nogle af de største nyheder i AQ er
for det første, at man nu kan ind-
sætte billeder til hver enkelt person,
som er indtastet. Dette kræver dog,
at man enten har sine billeder af
personerne i form at billedfiler, eller
at man har adgang til en scanner til
samme formål. I denne forbindelse
kan man også sætte billederne sam-
men til et regulært diasshow. Hvis
man har lyst, kan man også redigere
i billederne. Noget andet er, at man
nu også kan indsætte Videoklips el-
ler for den sags skyld også Lydklips
ind i programmer. Så er man også
indehaver af  lydkort til compute-
ren, er det bare at komme i gang.

Udskrifter
Med AQ har man desuden også mu-
lighed for at udskrive en mængde
forskellige ting såsom: Anetavler,
Familiegruppeskemaer, Stamfader-
kort, Efterkommerkort, Individuelle
rapporter, Liste rapporter, Bøger i
form af enten anetavler eller modifi-
cerede registre samt Scrapbog.

Af John Gregers Hvidkjær

 Til hver eneste valgmulighed er det
bl.a. muligt at vælge, fravælge eller
justere flere forskellige ting man
skulle have ønsker om samt meget
mere. For hver enkelt person eller
begivenhed har man yderligere mu-
ligheder for at tilføje diverse noter
til forskellige emner såsom f.eks.
fødested, hvem der stod fadder ved
dåben, om ægteskabsindgåelse(r),
under hvilke omstændigheder en gi-
ven person er gået bort og meget an-
det. Jeg tror, jeg talte ca. 20 forskel-
lige punkter med notemuligheder
imod normalt kun én eller få for-
skellige notemuligheder.

Gedcom
Er man i begynderfasen med slægts-
forskning ved hjælp af en computer,

kan man bare begynde indtastnin-
gen.

Netop fordi AQ er et Windows-pro-
gram, kan man bruge de danske
bogstaver Ææ, Øø og Åå uden pro-
blemer. Er man bruger af Brothers
Keeper, Personel Ancestral File
(PAF) eller andre programmer med
GEDCOM-muligheder, kan man
oprette en såkaldt GEDCOM-fil,
som man så kan konvertere data til
Windows-format og så hente ind-
holdet af filen ind i AQ. Yderligere
er det sådan, at hvis man skulle
være indehaver af Personel
Ancestral File er disse data-filer
100% kompatible med AQ. Dog er
man stadig nød til at konvertere sine
data for at få Ææ, Øø og Åå frem på
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skærmen, eller man kan selv rette
sine Ææ, Øø og Åå “manuelt”. Til
konverteringen af data er der frem-
stillet et par programmer, der kan
hjælpe PAF2WIN,  CHARCONV
samt CHARCONV2, der alle kan
bestilles hos PAF’s brugergruppe
LIAHONA. (Se adresse m.m.  se-
nere).

I det hele taget bliver AQ til et rig-
tigt Multi-Medie-program, der gør
genealogi eller slægtsforskning
mere nærværende og levende, og
der er ikke langt fra, at man med
ANCELSRAL QUEST 2.0 har en
decideret „Slægtsbog“.

Systemkrav:  Windows 3.1 eller hø-
jere, 2 MB plads på harddisken +
plads til data, 4 MB RAM eller
mere. (Med Windows 95 anbefales
12  MB RAM eller mere), VGA op-
løsning på 350 x 640 eller større.

John Gregers Hvidkjær
Hybenhaven 111
5240 Odense Ø  Tlf. 66 10 66 52

ANCESTRAL QUEST 2.0 kan erhverves for kr. 335,- og CD-ROM-udgaven med
„Hammond Maps of the World“ for 375,- ved at henvende sig til:

Niels Ole Andersen
Guldbergsvej 31,5000 Odense C, tlf. 66 11 17 00,
fax  66 11 17 25,
E-mail:noa@post2.tele.dk
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FamDex nyt

KALENDEREN
I hovedmodulet og
redigeingsmodulet, er blevet tilført
regentens fødselsdag, de er blevet
markeret med et Dannebrogsflag.
(Kongens fødselsdag).
Ligeledes er der kommet et
flag på i hovedmodulet, hvis den
person du har valgt som PRO-
BAND, netop i dag ville have haft
eller har fødselsdag.

SOGNEBASEN har nu fået en
større del af kirkernes navne med og
er løbende blevet opdateret, så den
følger FamDex-klubbens snart 1000
kirkebeskrivelser.

I BOGEN er der blevet foretaget
nogle justeringer, så teksten nu ta-
ger sig endnu bedre ud.

NYT MODUL: „Kort“. Modulet ar-
bejder ud fra sognebasen og dine
personbaser. På et Danmarkskort
kan du få optegnet, hvordan slægten
har flyttet sig ud over landet. Du
kan med valg af en PROBAND
grafisk se, hvor forgængerne kom-
mer fra og således følge slægtens
„vandringer“ frem til en enkelt per-
son.
Du kan også se, hvor kirkerne i eks.
et herred er placeret  på kortet.

Dette modul er færdigt i sin beta-
udgave og er ikke indeholdt i
DEMO-disketten, som kan rekvire-
res på telefon: 42 84 19 16.

Leif Høgh Pedersen

Brothers Keeper for
Windows

John Steed sendte i februar-marts gratis
disketter med en ny version til alle
registerede brugere af BK Windows. En
opgradering af registrering fra DOS til
Windows koster 22 USD. Nogle af
Windows versionens funktioner er for-
beholdt registrerede brugere.
I løbet af marts-april er der kommet føl-
gende tilføjelser og rettelser:
Anetræ med ni generationer i “kasser”.
“Kasser” med ægtepar i linier fra to be-
slægtede personer tilbage til det fælles
anepar.
3x5 kartotekskort med data for hver en-
kelt person.
Liste med personer, der mangler oplys-
ninger i udvalgte felter.
Steder og Begivenheder. Hvad skete der
i xxxx sogn, person for person.
Generationsvis optælling af efterkom-
mere.
Grafer med levetid, børnetal og forde-
ling af vielser og fødsler over årets må-
neder.
Alle efternavne med antal af bærere,
fordelt på køn.
Tiny Tafel
Forudvalg af portræt/landskab for den
enkelte udskrift.
Afbryd en udskrift til printer uden at det
resulterer i programfejl.
Referencefeltet kan medtages i træer og
kasser.
Navneliste ved søgning på navn kan
sorteres efter fødselsår.
Udskrift til printer af en enkelt side af
en lang udskrift.
Sprogfiler på dansk, engelsk, fransk,
hollandsk, norsk, svensk og tysk. I
denne pakke er sprogfilerne af ældre
dato, og der mangler oversættelse af de
nyeste udskrifter.  Nye oversættelser er
undervejs, og de vil indgå i John Steeds
fremtidige pakker.  På mine disketter
ligger komplette danske oversættelser
som separate filer til kopiering.  Disse
filer kan også hentes på min hjemme-
side.
Jens Finderup Nielsen,
Vallerødgade 10
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 45 76 15 90
e-mail: finderup@post4.tele.dk

Tips og Nyt
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Lægdsruller
Efter en kort velkomst ved arkiv-
chef Birgit Løgstrupfortsatte hun
med en interessant gennemgang af
lægdsrullerne fra 1621-1788.
Udviklingen kunne vi følge på en
planche over en reserverulle fra
Clausholm Gods, hvorved vi blev
mindet om, at det er i gods-
arkiverne, vi skal søge disse tidlige
ruller (landsarkiverne). De er dog
kun bevaret plukvist. Planchen var
særdeles informativ og kunne må-
ske publiceres under en eller anden
form.

Derefter gennemgik arkiv-
sekretær Peter Buntzen lægds-
rullerne efter 1788, specielt den
vanskelige periode 1861-71. Der vil
komme en oversigt i vejlednings-
rummet om indgangen til denne tid.

Nye foldere
Efterfølgende fortalte Birgit Løg-
strup, at der også er foldere på vej
til hjælp ved udfyldning af bestil-
lingssedler, om Hædersmedaljer i
De Slesvigske Krige og om Rente-
kammerets journalsystem.

Debat med brugerne
Som sidste punkt på dagsordenen
var der debat med brugerne, også
ved Birgit Løgstrup. Et ønske om at

få et ekstra lag til brugeren i
bestillingssedlen blev lidt skeptisk
modtaget (økonomi! 70.000 sedler
på lager!), men næsten hele salen
støttede kraftigt forslaget, så vi hå-
ber, man vil tage det op til overve-
jelse.

Navneregistrene, der findes bl.a. i
Odense og Aabenraa, blev efterlyst
som mikrokort. Dette, lovede arkiv-
chefen, vil blive taget op ved næste
møde i Statens Arkivers Filmnings-
centers udvalg.

Næste brugermøde
Næste brugermøde vil blive afholdt
mandag d. 3. november d.å. Det er
planen, at det skal handle om
journalguiden, der er installeret på
en computer i vejledningsrummet.
Kun få havde afprøvet systemet,
men vi håber på, at lidt flere har
haft fingrene i tastaturet til næste
møde, således at vi også kan få bru-
gernes kommentarer om systemet.
Denne gang var der kun en enkelt,
der iøvrigt mente, at systemet ikke
svarede til de forventninger, ved-
kommende var mødt med.

Det nye arkiv i Ørestaden
Arkitektkonkurrencen til det nye ar-
kiv er afgjort til fordel for det tyske
arkitektfirma Behnisch & Partner,
men selve bevillingen til arkiv-
udflytningen er udsat, på grund af
regeringsrokaden omkring nytår,
idet den nye kulturminister må have
tid til at sætte sig ind i sagen.

Agnete Buch-Andersen

Referat af Rigsarkivets brugermøde

Landsarkivet  for Sjælland
Jagtvej 10
2200  København N  31 39 35 20

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

Landsarkivet for Fyn
Jernbanegade 36
5000  Odense C 66 12 58 85

Landsarkivet for Sønderjylland
Haderslevvej 45
6200  Åbenrå 74 62 58 58

Erhvervsarkivet
Vester Allé 12
8000  Århus C  86 12 85 33

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K 33 92 33 10

DDA  *  Dansk Data Arkiv
Islandsgade 10
5000 Odense C 66 11 30 10

Det Danske Udvandrerarkiv
Arkivstræde 4
Postbox 1731
9100  Aalborg 98 12 57 93
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Nyt fra Arkiverne

Under denne rubrik er det redaktionens tanke  frem over at
bringe omtale af væsentlige nyheder på de statslige
arkivers læsesale. Det kan være registraturer, ny alfabeti-
ske hjælpemidler, overførelse af bestemte arkivgrupper til
mikrokort, fotokopi osv.

Oversigterne tænkes udarbejdet dels ved et samarbejde
mellem DIS og arkiverne, dels ved at DIS forsøger at
“overvåge” de forskellige læsesale.

Første udgave er lidt spredt fægtning. Men den er heller
ikke tænkt til at være komplet, alene som appetitvækker og
illustration af, hvad der gerne fremover skulle blive en
spændende og informativ rubrik.

Landsarkivet for Fyn

Ny registratur over
kirkebøgerne
Gæster på det fynske landsarkivs
læsesal har længe kunnet glæde sig
over, at det stadig var muligt at be-
nytte de originale kirkebøger helt
tilbage til 1814. Her var ingen mi-
krokort i brug, det var den ægte
vare!
Nu er det også slut på Fyn.

Landsarkivet for
Nørrejylland

Ny og spændende CD-rom
udgivelse!
Landsarkivet for Nørrejylland har
sendt en meget spændende CD-rom
på markedet.

Der er tale om en “udgivelse” af
Århus købstads kirkebøger 1729-
1891, i alt 6293 sider fra ikke min-
dre end 32 bind kirkebøger.

Det er Vor Frue sogn og Dom-
sognet der er medtaget, og indtast-
ningerne omfatter afsnittene for vi-
ede og døde. Døde dog kun perso-
ner, der var fyldt 15 år. Op til 1814
er indtastningen sket på grundlag af
en afskrift, efter 1814 er kontra-
ministerialbogen anvendt.

At der kan søges i den indtastede
personmængde siger sig selv.

Det nye er, at det også er muligt
at arbejde med indscannede billeder
af de originale kirkebøger.

Med andre ord: Først kan man
søge og derefter gå den “originale”
kilde igennem.

Brugerne præsenteres her for en
anden måde at tilgængeliggøre kil-
der på, end tilfældet er i Kildeind-
tastningsprojektet.

Når det fynske landsarkiv har ventet
så længe, skyldes det udelukkende,
at man ikke ønskede at tage mikro-
kort af kirkebøgerne i brug, førend
man kunne tilbyde publikum en an-
vendelig registratur. Det skulle være
muligt for publikum hurtigt og præ-
cist at få oplysning om, hvilket mi-
krofiche kort man skulle benytte for
at se eksempelvis døde kvinder
1855 i x sogn.

I marts forelå resultatet af bestræ-
belserne, og det er blevet et usæd-
vanligt brugervenligt arbejdsred-
skab. Der er med tilladelse fra
Landsarkivet gengivet et eksempel
på næste side.

Det er prisværdigt, at man har lagt
så meget energi i at gøre benyttelsen
af netop kirkebøgerne så enkel. Det
her anførte er ikke skrevet for at an-
tyde, at man ikke kan orientere sig
på de øvrige landsarkiver. Men den
fynske løsning er usædvanlig bru-
gervenlig og fortjener derfor særlig
opmærksomhed.

Det bliver spændende at finde ud af,
hvordan den er at arbejde med!

Redaktionen påregner at anmelde
udgivelsen i næste nummer af Slægt
& Data.
Prisen for CD-rom’en er 450 kr.
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Side fra kirkebogsregistratur LAO
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Det Kongelige Biblioteks
Håndskriftafdeling

Brevbase søgbar på nettet

Det kongelige Biblioteks
Håndskriftafdeling er på lige fod
med andre håndskriftsamlinger en
guldgrube af oplysninger - også for
slægtsforskere.

I Det kongelige Biblioteks nyheds-
brev for maj 1997 kunne man bl.a.
læse, at Håndskriftafdelingen nu
havde fået egen hjemmeside, at der
her bl.a var vejledning i og link til
afdelingens brevbase.

Brevbasen er en elektronisk over-
førsel af den eksisterende brev-
registrant på kort.

I brevregistranten registreredes
både brevafsendere og brev-
modtagere manuelt på enkeltsedler.

Jeg kunne f.eks tænke mig at
vide, om personer med efternavnet
Kann havde skrevet breve til perso-
ner, hvis papirer befandt sig i
Håndskriftafdelingen. Det kunne
jeg få svar på i den “gamle” brev-
registrant,  og altså også i den nye
elektroniske brevbase.

Det afgørende er, at søgningerne
langt bedre kan kombineres nu, man
kommer ikke så let til at overse no-
get.

Uden diskussion er bibliotekets
håndskriftafdelingen blevet langt
lettere tilgængelig.

Håndskriftsamlinger har det med at
være lidt vanskeligt tilgængelige.
Samlingerne er ofte indholdsmæs-
sigt meget uensartede, de er ikke al-
tid  tilgængelige med én samlet re-
gistrering, ligesom betegnelserne
på samlingerne tit er uigennemsku-
elige - ingen er således født med at
vide, hvad Den Thott’ske Samling
rummer.

Nyt fra Det kongelige Bibliotek

Håndskrift-afdelingen på nettet

www.kb.dk/kb/dept/nbo/ha/

Nærmere oplysninger via links
fra afdelingens hjemmeside:
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Ajourføring af medlemskartoteket

Medlemskartoteket trænger til en
ajourføring. Dette kan du medvirke
til ved at sende kassereren et brev
eller e-mail, med oplysninger om te-
lefon, faxnummer og e-mail. Har du
hjemmeside hører jeg også gerne
om dette, angiv om vi må linke til
denne, for arkivers vedkommende,
hvem der er kontaktperson til DIS-
Danmark

En venlig hilsen
fra foreningens nye kasserer

Jylland 554 37,7 %
Sjælland m. øer 778 52,9 %
Fyn m. øer 123 8,3 %
Bornholm 14 0,9 %

Medlemsfordeling juni 97

554 medlemmer
778  medlemmer

123 medlemmer

14 medlemmer

Skriv til DIS-Danmark v/kasserer

Bent Sørensen
Holmstruphøjvej 153 B
8210 Århus V

eller send en e-mail:
byoffset@post2.tele.dk



DIS-Danmarks nye særnummer er nu endelig på vej

DIS-Danmarks meget omtalte særnummer om administrative inddelinger i
Danmark:SOGN, HERRED, AMT udkommer i eftersommeren. Særnummeret udsendes
gratis til alle medlemmer og kan iøvrigt købes ved henvendelse til foreningens ekspedition.
Se dette tidsskrift s 2


