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Kalenderen Sjælland
Vi vil i forårssæsonen som fast mødested benytte Medborgerhuset Danasvej 30 B, 
Frederiksberg; indgang gennem biblioteket. Deltagergebyr kr. 20,- pro persona betales 
ved indgangen. Tilmelding er nødvendig til Lene Olsen, Hallandsgade 6A, st, 2300 
Kbh S, Tlf. 31 57 74 15 senest 3 dage før mødet. Der gives besked, hvis mødet må af
lyses eller er overtegnet.

Gæster er velkomne. Dog har DIS-medlemmer prioritet, hvor der er begrænset delta
gerantal.

Tirsdag d. 16.01.1996 kl. 16.45 (Begrænset antal max: 25)
Institut for Navneforskning

Nj alsgade 80, København
Præsentation og gennemgang af Institut for Navneforskning ved Københavns Universi
tet. Instituttet rummer centrale og for slægtsforskere helt uundværlige samlinger om 
person- og stednavne.

Lørdag d. 10.02.1996 kl. 10.00-16.00
Om at vælge program

Medborgerhuset Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Hvordan vælger jeg mit slægtsforskningsprogram???
Der vil dels blive holdt en række oplæg om de mange problemer, der kan være forbun
det med at skulle vælge program, dels blive lejlighed til, gennem drøftelser/arbejde i 
mindre grupper at bearbejde problemerne yderligere.
Der vil ved mødet blive lejlighed til at „møde“ forskere, der for forholdsvis kort tid si
den har valgt program.

Lørdag d. 9.03.1996 kl. 14.00-17.00
Støder jeg nogen med min slægtsforskning ?

Medborgerhuset Danasvej 30 B, Frederiksberg
Nordisk Konference for Slægtsforskning 1996 har et hovedtema: Etik i slægtsforsk
ning. Som optakt til konferencens diskussioner om, hvad jeg skal overveje, når jeg øn
sker at videregive mine indsamlede oplysninger. Og husk at enhver familie har oplys
ninger, den ikke ønsker frem.

Fra slægtsforskere får vi en række bud på, hvad der kan indgå i slægtsforskerens etiske 
regler. Efter deres oplæg vil vi diskutere i grupper.

Lørdag d. 13.04.1996 kl. 13.00-17.00

Medborgerhuset Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Dagsorden i følge vedtægterne.

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil Hans Jørgen Marker, Dansk Data Arkiv, fortælle om 
Kildeindtastningsprojektet, dets status og fremtidsperspektiver. DDA har fået tipsmid
ler til projektet. Når slægtsforskere at have indtastet FKT 1845 i år 2000 ?

31.05.1996-2.06.1996
Nordisk Konference for Slægtsforskning og EDB for Slægts
forskere
Schæffergården, Gentofte

Ret til ændringer forbeholdes
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Kalenderen Jylland & Fyn
Lørdag d. 17. februar 1996 kl. 10-16 Åbyhøj ved Århus

Det vel nok mest brugte slægtsforskningsprogram i Danmark, Brothers 
Keeper, kommer inden længe i en Windows-version. Den har i de sidste 
par måneder været ude til afprøvning og fejlfinding. I skrivende stund er 
programmet endnu ikke frigivet, men det formodes at ske ved årsskiftet 
1995/96. Mødets første punkt er netop slægtsforskningsprogrammer, hvor 
vi bl.a. håber på at kunne demonstrere den nye Windows-version af 
Brothers Keeper.

Efter frokostpausen kommer historiker Bertil Larsen og fortæller om 
møllernes historie og livet omkring dem. Han har i over 30 år indsamlet 
materiale om møller og møllesteder i Danmark, og det er efterhånden ble
vet til mere end 12.000 registreringer. Bertil Larsen leder i dag “Den 
møllehistoriske Samling”, som er den største af sin art i Danmark.

Som sædvanlig slutter vi dagen af med „ordet er frit“, hvor eventuelle 
andre emner kan tages op. Undervejs plejer der også at være rig lejlighed 
til udveksling af erfaringer og drøftelse af problemer omkring vor edb- 
slægtsforskning.

Tilmelding til mødet i Åbyhøj skal ske senest d. 10. februar 1996 af hen
syn til planlægningen og udsendelse af deltagerlister (+kørselsvejledning) 
og således, at man har mulighed for at arrangere fælleskørsel.
Lrokosten sørger man selv for.
Deltagergebyret er som sædvanlig 20 kroner.
Tilmelding til bestyrelsesmedlemmerne:
Bent Pilgaard Tlf. 86 67 55 12 eller
Svend-Erik Christiansen Tlf. 86 25 22 52 senest den 10. februar 1996

Lørdag den 20. april 1996 A a l b o r g
Mødet afholdes i Aalborg på Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsgade 43. 
Om formiddagen taler vi om programmer, særlig om den forventede fri
givelse af BK5W. (Brothers Keeper for Windows)

Efter frokost fortæller museumsleder/pensioneret vagtmester Aage 
Egholm, Horsens om kriminalforsorgen og fængslet idag. På Statsfængs
let i Horsens findes en betydelig samling af effekter med tilknytning til 
tidligere fanger, bl.a. effekter forarbejdet af Dr. Best.

Museet er normalt kun åbent om sommeren.
Måske har Egholm også „ØKSEN“ med ??.

Tilmelding til
Bent Pilgaard tlf. 86 67 55 12 eller
Svend-Erik Christiansen tlf. 86 252 252 senest den 13. april 1996
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Grandniece - grandnevø
ordene findes i praksis på dansk

af Ib Brusendorff

I Slægt og Data nr. 2 i 1994 skri
ver Svend-Erik Christiansen i 
„Jeg - min halvfætters næstsøs- 
kendebarn“ om slægtsbetegnel
serne i Danmark, England og 
Norge. Artiklen er ledsaget af tre 
figurer, der meget instruktivt 
forklarer betegnelserne i forhold 
til probanden.

I forbindelse med forklaringen til de 
norske betegnelser anføres, at vi på 
dansk ikke har betegnelserne grand
nevø og grandniece. Det er rigtigt, 
at de ikke findes i Politikens Nu
dansk Ordbog, som grandtante og 
grandonkel gør, men de findes i 
praksis på dansk.

Jeg har selv et brev fra 1921, 
hvor en grandtante til min far skri
ver „Højstærede Hr. Grandnevø“ og 
afslutter med „Venligst Hilsen til 
Dem og Deres fra Grandtante NN“. 
Det må også være ganske naturligt, 
at betegnelsen grand- bruges begge 
veje.

Ifølge ordbøgerne
Nudansk Ordbog oplyser, at grand
tante og grandonkel kommer fra 
fransk; men jeg har ikke fundet, at 
grandniece og grandnevø skulle 
komme der fra. Det gør de nok hel
ler ikke, for børnebørn på fransk 
hedder petits-enfants (små børn) 
selv om bedsteforældre hedder 
grands-parents (store forældre).

På engelsk har jeg derimod i 
Webster’s Dictionary fundet, at man 
helt konsekvent har bygget et sy
stem op af betegnelser, der begyn
der med grand-. Der findes grand
mother, -father, -paient, -child, -

baby, -daughter, -son, -aunt, -uncle, 
-niece og -nephew.

Grand- på engelsk svarer åben
bart til den dansk sammenfattende 
betegnelse bedste-. Jeg kan i den 
forbindelse som et kuriosum nævne, 
at jeg i en dansk-fransk ordbog fra 
1909 er stødt på den danske beteg
nelse bedstesøn om et barnebarn af 
hankøn - så bedstedatter findes så- 
mænd nok også.

Den ovenfor nævnte brevskriver 
var i virkeligheden min mors køde
lige grandtante og ikke min fars, 
men denne udvidelse af brugen af 
betegnelserne er som nævnt i 
Svend-Erik Christiansens artikel 
meget almindelig, når betegnelsen 
ikke indeholder en entydig præci
sering af slægtskabsforholdet.

Udvidelse af figuren
I overensstemmelse med min be
mærkning om grandnevø og grand
niece mener jeg, at figur 1 side 6 i 
Slægt & Data nr. 2/1994 (denne fi

gur er gengivet her på siden) bør ud
vides med børn af nevø og niece, 
som så betegnes grandnevø og 
grandniece. Figuren er i øvrigt en 
god illustration af slægtskabs- og fa
milieforhold.

I figuren bruges betegnelserne 
onkel/(farbror) og onkel/(morbror), 
som efter min mening - af hensyn til 
logikken i betegnelserne i øvrigt - 
bør ændres til farbror/(onkel) og 
morbror/(onkel).

Det samme forhold gælder beteg
nelsen nevø/(brodersøn) og de tre 
andre tilsvarende betegnelser, hvor 
de mest sigende udtryk bør stå som 
de egentlige betegnelser - af hensyn 
til logikken.

Svend-Erik Christiansens be
mærkning om betegnelserne fik mig 
til at fundere nærmere over opstil
lingen af forholdet mellem beteg
nelserne.

Funderingerne førte mig til, at det 
er nødvendigt at være opmærksom 
på, at betegnelserne fortæller om

Fig. 1 Danske slægtskabsbetegnelser set udfra pr oband

DIS-Danmark - december 1995 5



Slægt & Data

forholdet mellem to parter (slægt
ninge eller familiemedlemmer) og 
ikke blot forholdet til en proband. 
Betegnelserne for begge parter skif
ter efter forholdene. Det er ikke 
alene slægtningens forhold til pro- 
banden, der er interessant, men også 
omvendt.

Betegnelserne kan ud fra disse 
betragtninger opstilles i to kolonner 
med samhørende betegnelser i hver 
sin kolonne. Gør man det, får man 
den viste opstilling, når man holder 
sig til de mest sigende betegnelser, 
vi har.

Bemærk at de ikke helt præcise 
betegnelser går igen i de to grupper 
af slægtninge.

Oldebørn kan uddybes med 
datterdatters søn og lignende, men 
det er mere en forklaring end en be
tegnelse.

Grandonklernes og grandtanter
nes børn er halvonklerne og halv
tanterne og deres børn er halv
fætrene og halvkusinerne - alt set i 
forhold til en proband, der på sin 
side skiftevis er grandnevø (-niece) 
og halvfætter (-kusine). Hvad pro- 
banden er i forhold til halvonklerne 
og halvtanterne har jeg svært ved at 
finde betegnelser for. Det skulle 
være halvnevø eller halvniece; men 
de betegnelser har jeg aldrig hørt el
ler set.

Når man begynder at spekulere 
over, hvad der findes af betegnelser, 
viser det sig, at der ud over de oven
for nævnte betegnelser, findes en 
række andre betegnelser med sær
lige formål.

Nedenstående er mere eller min
dre en gentagelse af Svend-Erik 
Christiansens bemærkninger om be
tegnelserne, men her opstillet i en 
lidt anden sammenhæng og uden 
den nærmere forklaring på selve be
tydningen.

For mand og kone findes der 
betegnelserne for konen: hustru, æg
tehustru, ægteviv og for manden:

Den ene part Den anden part

De „kødelige“ slægtninge
fader søn
moder datter

broder broder
søster søster
halvbroder halvbroder
halvsøster halvsøster

farbror brodersøn
faster broderdatter

morbror søstersøn
moster søsterdatter

fætter fætter
kusine kusine

farfar sønnesøn
morfar datterdatter

farmor sønnedatter
mormor dattersøn

oldefar oldebarn
oldemor oldebarn

grandonkel grandnevø
grandtante grandniece

halvonkel ?
halvtante

halvfætter halvfætter
halvkusine halvkusine

De „indgifte“slægtninge
mand kone

onkel nevø
tante niece

grandonkel grandnevø
grandtante grandniece
halvonkel 7
halvtante

svigerfar svigersøn
svigermor svigerdatter

svoger svoger
svigerinde svigerinde

stedfader stedsøn
stedmoder steddatter

ægtemand, og de fælles betegnelser 
i ental: ægtefælle, ægtehalvdel, æg
temage og i flertal: ægtefæller.

Betegnelserne ægtepar og ægte
folk findes ikke i ental, idet de præ
ciserer, at to mennesker udgør et par 
og i denne forbindelse ikke enkelt
personer.

Faderen og moderen er forældre 
til et barn eller flere børn, og disse 
børn kan betegnes som ægtebørn 
(ægtebarn) eller helbørn (helbarn).

Fællesbetegnelsen for børn er sø
skende eller halvsøskende, og 
fællesbetegnelsen for fætre og kusi
ner er søskendebørn. Den fælles be
tegnelse næstsøskendebørn, er også 
en samlende, beskrivende betegnel
se af slægtskabsforholdet mellem de 
pågældende personer, men fællesbe
tegnelserne definerer ikke enkelt
personerne, kun grupper.

Fætre og kusiner er søskende
børn, men når man taler om deres 
børn (halvfætrene og 
halvkusinerne), så er fætre og kusi
ner næstsøskende. Søskendebørn er 
lig med næstsøskende.

Bedsteforældre
Den fælles betegnelse bedste
forældre for bedstefar og bedstemor 
omfatter en gruppe på 4 personer i 
forhold til et barnebarn.

Men bruges betegnelserne far- 
forældre og morforældre, som jeg 
har oplevet, så omfatter gruppe
betegnelsen kun 2 personer for hvert 
barnebarn. Disse betegnelser er vist 
hjemmegjorte, men utvetydige og 
ganske mundrette.

Onkel og tante bruges både som 
angivet ovenfor og som fællesbeteg
nelse for farbrødre og morbrødre 
samt fastre og mostre, og det gør 
disse betegnelser usikre at anvende.

Til de samlende betegnelser hø
rer også stedforældre og de dertil 
hørende stedbørn (stedbarn).
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Skitse til skærmbillede for en slægtsrelations-funktion i et slægtsforskningsprogram. Slægtsrelations-tavler vil altid 
have et ægtepar for oven og er derfor begrænsede efterslægtstavler. I kolonnen til højre kan indgifte feks. vises med 
anden farve.

Anvend danske udtryk
Som det måske er fremgået af oven
stående, er jeg tilhænger af, at man i 
forbindelse med slægtsforskning an
vender de danske udtryk, som umid
delbart er mest sigende om forhol
det mellem personerne.

Nål'jeg har denne holdning skyl
des det, at slægtsforskere også skal 
kunne tale med andre, der ikke tæn

ker i slægtsforskerbaner, og det i 
den forbindelse er vigtigt at bruge 
ord og betegnelser, som så vidt mu
ligt er alment forståelige og samti
dig så entydige som muligt.

Hvad man i øvrigt bruger i daglig 
tale er en anden sag. Så vidt jeg har 
iagttaget, så veksler det fra familie 
til familie og fra situation til situa
tion, hvad man fortrinsvis brager.

Man retter sig i praksis ind efter for
holdene, for de fleste betegnelser 
kendes af alle.

Ib Brusendorff 
Kulsviervej 94 B
2800 Lyngby Tlf. 45 88 23 81

Fadder Søgning
Når man laver slægtsforskning, 
kommer man ofte, ved hjælp af 
kirkebogsopslag, et stykke tilbage i 
slægten, man forsker i.

Der vil efter et stykke tid komme 
personer, hvor det er svært at 
komme videre. Det kan da ofte be
tale sig at gå en generation frem, 
finde en dåb eller helst flere og se 
på fadderne. Der vil tit være fami
liemedlemmer blandt disse.

Det kan dog være svært at sam
menholde disse, ofte mange perso
ner, for undersøgelse og bearbejd
ning af data, men det lader sig gøre 
og er en glimrende hjælp på vejen 
bagud med slægten.

Jeg har i mit slægtsforsknings
program prøvet at tage denne ret
ning op, at medtage faddere som re
gistrerede personer. Det giver lidt 
flere personer i basen, men gør søg

ningen og oversigten en del lettere. 
Med tiden er det meningen, at pro
grammet i større omfang skal kunne 
lave denne søgning selv, så vores 
forskning bliver lettere.

Leif Høgh Pedersen Tlf. 42841916
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BK Windows
af Jens Finderup Nielsen

Det er nok for meget at sige, at 
BK er det allerbedste blandt de 
117 programmer, der findes i 
verden. Man har desværre ikke 
en målestok, der kan afgøre, om 
et program er det bedste.

Mange programmer er opstået ved, 
at en bruger har savnet en eller an
den funktion og så er begyndt forfra 
med at lave sit eget helt rigtige og 
derfor allerbedste program.

Der er programmer til forskellig 
brug og til forskellige brugere.
Nogle lægger vægt på, at der skal 
være frit valg med hensyn til at kob
le mange forskellige begivenheder 
til en person, men det kan gøre, at 
programmet bliver uhåndterligt fol
den gennemsnitlige bruger. Andre 
lægger vægt på at kunne indlægge 
billeder hvor som helst, men det er 
heller ikke uden problemer.

BK’s popularitet udenlands
BK har stor udbredelse, fordi pro
grammet er let at gå til og ligetil at 
bruge. Den tyske forening for 
slægtsforskning i Düsseldorf foretog 
for nylig en bedømmelse af 100 
programmer, der anvendtes i 50 lo
kale foreninger. Resultatet blev, at 
det hollandske program PROGEN 
kom ind som nr. 1 tæt fulgt af BK.

I USA er BK udnævnt til „The 
program to beat“. Det er her i 
jantelovens og H.C. Andersens 
hjemland somme tider blevet over
sat som „Programmet, der skal 
kanøfles“.

Nu kommer Windows
John Steed har fulgt med tiden og 

udviklet en version til Windows.
Den første BETA-version kom i maj 
i åi", og når dette skrives i november, 
er han nået frem til version 44. Når 
bladet udkommer, har han nok run
det version 50.

Han har ikke vendt bøtten for at 
begynde forfra. Man kan genkende 
de fleste funktioner og udskrifter, 
bortset fra Windows-miljøet. Han 
har holdt fast ved det solide 
BTRIEVE filsystem, og det betyder, 
at man kan gå lige fra BK5 til 
BK5W bortset fra en simpel konver
tering af tegnsæt, som foretages af 
en indbygget hjælpefunktion.

Beskrivelse af BKwin
Den følgende korte beskrivelse skal 
tages med det forbehold, at der 
sandsynligvis vil ske tilføjelser og 
ændringer i tiden indtil Slægt & 
Data udkommer.

Hele programmet ligger i to filer. 
BKSETUP.EXE opretter de nødven
dige biblioteker, kopierer filer til 
harddisken og etablerer en BK-ikon. 
BKUPDATE.EXE bringer opdate
ringer og tilføjelser og finder ud af 
at rette programmet på de rigtige 
steder.

Åbningsskærmen viser versions
nummeret og et antal menupunkter, 
hvor man kan klikke frem til mere 
detaljerede menuer.

Files
Her er følgende muligheder:
• Liste over databaser. Åbner et 
vindue med de eksisterende under
biblioteker med datafiler. Man kan 
her vælge et sæt datafiler eller op
rette et nyt, tomt bibliotek til et nyt 
datasæt.
• Kvalitetskontrol gennemsøger 
de aktuelle datafiler, finder fejl og 
ordner børn i den rigtige række
følge.
• Backup sikkerhedskopierer det 
aktuelle datasæt til diskette. Det er 
stadig en simpel DOS kopiering, 
men John Steed arbejder med at 
indbygge en arkiveringsfunktion, så 
der bliver plads til 10-15.000 navne 
på een diskette.

B r o t h e r ' s

K e e p e r

• Stednavne til globale rettelser af 
stavemåde.
• Kilder som stednavne.
• Konvertering af datoer til ge
nerel ændring af datobetegnelser, 
som 1 Jan 1996 til 1996.01.01
• Konvertering af database æn
drer tegnsættet i den aktuelle data
base fra Ascii (DOS) til Windows el
ler omvendt.
• GEDCOM-Eksport og import
kan importere Gedcom filer med 
ascii, ansi eller ansel tegnsæt.
• Opdeling og sammenlægning
af datafiler.
• Printeropsætning som kendt fra 
Windows med valg af printer, papir
størrelse, portrait/landscape, osv.
• Optioner, valg af datoformat, 
navn på selvvalgte felter og andre 
generelle valgmuligheder kendt fra 
BK5. Også valg af tekstprogram til 
tekstfiler.

Edit
Er programmets kommandocentral. 
Skærmbilledet kendes fra „Familie
gruppe“, og der kan søges på navn 
eller computernummer. Hoved
afsnittene er mand, kvinde, parfor
hold og fælles børn, og man kan fin
de en allerede indtastet familie eller 
oprette en ny. Man kan klikke sig 
frem til nye grupper baseret på et 
medlem af den nære familie som 
forældre, ældre/yngre søskende og 
børn. Man kan klikke sig direkte til 
et 5-generationers ane træ for den 
ene eller den anden af de to foræl
dre.

Ved søgning får man et vindue 
med en liste over alle tidligere ind
tastede personer af samme eller lig
nende navn. Sammen med navne vi-
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ses personnumre, og ved at klikke 
på en person kan man se alle oplys
ninger om vedkommende, inden 
man vælger den rigtige, eller man 
kan beslutte, at den indtastede er en 
ny person. Desværre viser listen 
ikke fødselsår, så det kan være be
sværligt at finde den rigtige Hans 
Pedersen. John Steed er blevet bedt 
om at gøre noget ved dette.

Skal der rettes eller tilføjes i en 
persons data, klikker man sig ind på 
en redigeringsskærm. Her er alle de 
kendte datafelter plus 7-linie noter, 
kildeangivelser og adresser. Ved re
digering af eksterne tekstfiler går 
man lige ind i det forvalgte tekst
program.

Billedfiler kan tilkobles via note- 
linier og medtages i visse udskrifter. 
Der er i modsætning til BK5 frit 
valg blandt et antal filformater.

Nye medlemmer af en familie 
kan tilføjes i vilkårlig orden, også 
forældre. Man skal ikke som i BK5 
først etablere et forældrepar, inden 
der kan tilkobles børn.

Efterkommere
Her er menupunkterne:
• Efterslægtstræ
• Efterslægt i Kasser

• Efterslægtsrapport
• Bogform
• Indrykningstavle

Disse udskrifter kan ses på skær
men, inden man sender dem til prin- 
tere. Der kan vælges skriftstørrelse, 
skrifttype og portrait/landscape.

Disse valg vises øverst på skær
men og gemmes separat for hver 
udskrift.

Ved udskrift af efterslægten i 
bogform, aner i bogform og 
indrykningstavle kan man, efter at 
kan man, efter at probanden er 
valgt, gå til Files og vælge at danne 
en RTF tekstfil til videre behandling 
med MS-WORD, WordPerfect eller 
AmiPro, inden udskrift til printer.

Aner
Her er menuens underpunkter: 
Anetræ med 5 Generationer, Kom
pakt Anetræ, Tidslinier, Aner i Bog
form og Lister i Selvvalgt Format.

I anetræet kan man klikke enhver 
vist person frem som ny proband, 
og man kan gå direkte til en Edit 
skærm, som beskrevet ovenfor, ba
seret på anetræets proband.

Anetræet kan udskrives til printer 
med enten 5 eller 6 generationer pr

side, og med referencer frem og til
bage, hvis der er flere sider.

Lister
Her står valget mellem lister i fast 
format med navn og computernum
mer eller som rapporter med selv
valgt indhold. Listerne kan ordnes 
alfabetisk , efter computernumre el
ler efter selvvalgte numre i referen
cefeltet.

Man kan få udskrevet personlister 
baseret på søgning på navne eller 
steder som f.eks. alle personer født i 
et givet sogn. Der er lister med fød
sels- og bryllupsdage. Endelig er 
der lister over alle stednavne og 
kildeangivelser.

Familiegruppe
Kan udskrive den kendte familie
gruppe med mand, kvinde, par
forhold, respektive forældre og fæl
les børn. Der er mange muligheder 
for typografisk opsætning og valg af 
de data, der skal med i udskriften.

Hjælp
Giver adgang til en menu over hjæl
petekster og udskrift af en formular 
til registrering.

Populære udskrifter
Under den her beskrevne liste af 
menupunkter øverst på hoved
skærmen er der en række illustre
rende ikoner, der giver direkte ad
gang til populære udskrifter som 
Efterslægtstræ, Efterslægt i Kasser, 
Bogform, Anetræ, Alfabetiske Li
ster, og Familiegruppe.

Dansk tekst
Selv om skærmteksten i skrivende 
stund er engelsk kan flere af de 
ovennævnte udskrifter fås med de 
faste betegnelser på dansk. Det gæl
der Efterslægt i Bogform, i Kasser 
og på Indrykningstavle samt Aner i 
Bogform.
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I BK5W vil tekster på „frem
mede“ sprog blive behandlet på 
samme måde som i BK5 ved et sæt 
LANGUAGE filer. En af disse filer 
fra BK5 er allerede nu i brug i 
BK5W, og andre vil følge, men der 
vil gå nogle måneder ind i det nye 
åi', før al tekst på skærm og i ud
skrift er på dansk.

Hjælpetekster er et kapitel for sig. 
Man kan generelt klikke en liste af 
emner frem, men derudover kan der 
kaldes aktuelle skærme med hjælp 
frem mange forskellige steder i pro
grammet. Alt dette er indeholdt i et 
filsystem af specielt format, og det 
gør en oversættelse lidt indviklet.

John Steed vil udsende en trykt, 
engelsk brugsanvisning, men der vil 
gå nogen tid med at oversætte den.

Hvad mangler i BKWin ?
I den foreliggende version savner 
man udskrifter som Statistiske Gra
fer samt Steder og Begivenheder.

For disse udskrifter henviser John 
Steed til at bruge BK5 parallelt med 
BK5W. Graferne er i orden, men 
ved udskrift med tekst vil vi euro
pæere få problemer med vore 8-bit 
tegn. Disse tegn har forskellige ko
der i DOS (ASCII) og i Windows 
(ANSI). Hvid man ikke vil undvære 
en meget nyttig udskrift som Steder 
og Begivenheder bliver man indtil 
videre nødt til enten at konvertere 
sine datafiler tilbage til DOS eller at 
udskrive til tekstfil, som så konver
teres, inden den sendes til printer.

Hvilken PC ?
Efter at have udvidet min RAM fra 
2MB til 8MB kan jeg godt køre 
BK5W på min 3 år gamle 386SX/ 
25, men nogle udskrifter tager lang 
tid. De værste er den meget lang
somme opdatering af de skærm
billeder, der breder sig over mere 
end en skærm, som f.eks. kompakt 
anetræ, efterslægtstræ og efterslægt 
i kasser. Jeg har prøvet BK5W på en

486DX2/66 med 24 MB RAM, og 
det går meget bedre.

Skulle jeg give mig selv en jule
gave, ville det nok blive en 486DX4 
/100 med 8 eller 16 MB RAM og en 
500-1000 MB harddisk, men sådan 
en maskine er vel forældet inden 
Jul. Mon ikke det skal være en 
Pentium 75 mHz med mulighed for 
ad åre at udskifte CPU til Pentium 
150!

Windows eller ej
Over de forløbne 10-15 år er jeg 
gået fra en Osborn „Portable“ med 
to 180 KB diskettedrev, 64 KB 
RAM, ingen harddisk og med CP/M 
som styresystem, og til ovennævnte 
386SX/25. Mine styresystemer har 
været MS-DOS 2.0, 3.0, 5.0 og 6.2, 
Med Norton Commander til fil
styring føler jeg mig godt tilpas i 
DOS, og umiddelbart var jeg ikke 
overbevist om, at Windows ville 
være bedre. Det minder for meget 
om pædagogernes pegeplader.

Efter at have brugt BK5W i et 
halvt års tid kan jeg nævne et par 
argumenter for og imod Windows.

FOR:
1) Den meget mere kontante 

printerkontrol med bekvemt valg 
af skrifttype, skriftstørrelse, mar
gin, portrait/landscape. Jeg får 
faktisk nydelige udskrifter på 
min 24-nåls matrix printer.

2) Den friere og nemmere bevæge
lighed rundt i systemet uden 
DOS kommandoer.

IMOD:
1) Behovet for en større, hurtigere 

og dyrere PC. Vi taler nok om en 
investering på omkling 10.000 
kr., hvis man sidder med en PC, 
der var det nyeste og bedste for 
blot nogle få år siden. Minimum 
før man overvejer en udskiftning 
bør nok sættes til en 486DX2/66 
med 8 MB RAM. I første om
gang kan man måske nøjes med 
at indsætte mere RAM.

2) De manglende funktioner i 
BK5W sammenlignet med BK5, 
men det får John Steed sikkert 
ordnet inden for det næste halve 
eller hele år.

3) „Bugs“ i et nyt program. Jeg for
venter, at John Steed finder det 
nødvendigt at foretage 
„UPDATES“ i det meste af ‘96.

Mit råd, hvis jeg bliver spurgt, vil 
være: Hvis du ikke kan leve uden 
Windows så skift til BK5W med det 
samme, men vær forberedt på nogle 
problemer og adskillige opdaterin
ger et godt stykke ind i 1996 

Hvis du har det godt med BK5 i 
DOS, så fortsæt blot med det. Hvad 
du indtaster går ikke tabt, det kan 
uden videre bruges i BK5W. Skulle 
du være nysgerrig, og har du en 
386SX/25 med 8 MB RAM eller 
bedre, kan du godt eksperimentere 
med BK5W uden at opgive DOS. 
Du vil sikkert finde, at dine udskrif
ter vil blive pænere, og alle proble
mer med at skrive Æ, 0  og A skulle 
være en saga blot.

Hvordan får man BK5W?
Programmet vil stadigvæk være 
Shareware, men John Steed vil ind
føre en spærring, der gør, at kun re
gistrerede bruger kan udnytte alle 
funktioner i BK5W. John Steed reg
ner med at frigive BK5W inden 
årets udgang, og jeg vil da, stille det 
til rådighed på samme måde som 
DOS versionerne.

Registrerede brugere vil i begyn
delsen af 1996 få brev fra John 
Steed om, at nu er BK5W her, og at 
det kan fås for 20 USD plus forsen
delse. Nye brugere vil kunne regi- 
stere og få tilsendt seneste version 
af BK5W for 49 USD. Ønsker man 
også den nyeste DOS version, ko
ster det 5 USD ekstra.
Jens Finderup Nielsen 
Vallerødgade 10 
2960 Rungsted Kyst 
Tlf. 42 86 25 90
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Nyt fra kildeindtastningsprojektet

Dansk Data Arkiv holdt i dagene 9.-10. oktober et kursus i kildeindtastning. 
Deltagere var interesserede slægtsforskere og deltagere fra forskellige lokal
historiske arkiver og museer. Kurset forløb med diskussion af kilder, kilde
læsning og afprøvning af indtastningsprogrammerne 1 og 2 (endnu ikke 
ganske færdigt, men lover godt) på DDA’s maskiner. Socialt blev der knyt
tet mange gode forbindelser. Næste kursus planlægges afholdt i weekenden 
2.-3. december 1995 og (på hverdage) medio april 1996.

Indtasterkorpset har nu indtastet godt 300 sogne (240.000 personregistrerin
ger j; hertil kommer den bunke, der endnu ikke er kommet igennem DDA’s 
papirmølle. Der går en del tid med servicering og telefon vej ledning af nye 
brugere af de indtastede data, hhv. nye indtastere. Den er dog som regel gi
vet godt ud, idet DDA naturligvis håber dels at kunne servicere indtasterne 
så hurtigt, at de ikke taber lysten til at bidrage med deres arbejde, dels at 
projektet bliver ved med at brede sig som ringe i vandet.

Deltagelse i kildeindtastningsprojektet kræver, at man har en computer med 
minimum en 386 CPU og 4 Mb RAM, at man kan læse gotisk håndskrift, 
og vigtigst, at man er interesseret i at bidrage til at gøre gamle kilder tilgæn
gelige på edb-form. DDA kan nu bistå indtastere med udlån af indtastnings
forlæg i form af protokoller for tællingsårene 1787-1850 eller papirkopier 
fra film eller fiche af øvrigt materiale, låneberretiget er man, når man har af
leveret en indtastning eller deltaget i et indtastningskursus.

Vi imødeser er rigtig råkold vintersæson med mange lange, gode aftener 
foran computeren.

Obs fejl i sidste 
KlP-bestillingsseddel.

KIP-1 (den gamle - kun til folke
tællinger) kan fortsat bestilles hos DDA 
og Elsebeth Paikin.

KIP-2 (windows-udgave) er ikke 
klar endnu og kan KUN bestilles hos 
DDA.

Om KIP og om aflevering af 
indtastninger
Dansk Data Arkiv har nu afsat personale, der udelukkende skal tage sig af 
Kildeindtastningsprojektet. Dansk Data Arkiv og jeg har derfor aftalt, at 
indtastninger fremover kan sendes direkte til:
Dansk Data Arkiv Att: Hanne Boye Petersen, Islandsgade 10, 5000 Odense C.
I øvrigt skal den nye version af kildeindtastningsprogrammet, som 
Morten Rasted er ved at lægge sidste hånd på, bestilles hos Dansk Data 
Arkiv. KIP version 1.0 kan dog stadig bestilles hos Dansk Data Arkiv eller 
mig. Jeg står naturligvis stadig til rådighed med hjælp vedrørende KIP ver
sion 1.0 og kan kontaktes pr. telefon eller fax på 39 27 24 33.

KOKI (Dansk Data Arkiv, Hanne Rud og jeg) stål' til rådighed med hjælp, 
vejledning, skabeloner og deslige vedrørende kildeindtastninger generelt, 
programmer o.a.

Jeg håber nu snart at kunne genoptage min egen slægtsforskning samt 
gøre mit historiestudium færdigt - begge har ligget gemt langt væk, siden 
jeg i 1992 fik nok at gøre med Kildeindtastningsprojektet. Jeg fortryder 
ikke, at jeg har brugt så megen tid på det. Det har været spændende, - ikke 
mindst fordi projektet har fået en så fin opbakning fra alle sider og så meget 
der allerede er nået.
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hveM forsKgr bvAt>
- en årbog for s læ gtsforskere  og lokalh istorikere

Udgives af: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhistorie, og DIS-Danmark.
Udkommer 1 gang årligt i september. Formålet er at skabe kontakt mellem for
skere i ind- og udland til gensidig hjælp/inspiration i den videre forskning samt 
udveksling af oplysninger.

Indlæg kan indeholde følgende:
'r Arbejdsområde med oplysninger om de slægter, emner eller lokaliteter, man 

forsker i og har oplysninger om.
r  Efterlysninger af oplysninger om personer, emner eller lokaliteter. 
r  Specielle emner med oplysninger eller efterlysninger af mere generel art. 

Eksempler: „Ammer“, „bogtrykkere“, „soldater 1864“, „skippere på Rømø“ 
eller „krigsfanger i Tyskland under 2. Verdenskrig“. Eller det kan være: 
„selvejergårde“ eller „mejerier“ i en bestemt periode og/eller en afgrænset 
lokalitet (f.eks. „selvejergårde i Thy i 1600-tallet“). Og man kan efterlyse 
malerier, fotos - og meget andet.

>  Køb og salg m.v. med efterlysninger eller tilbud - alt, der ønskes købt, solgt, 
lånt - men kommercielle indlæg medtages ikke. Ved salg skal oplyses pris.

Indlæg er gratis for abonnenter
Ikke-abonnenter betaler indlæg ved køb af årbogen samme år.

Retningslinjer for indlæg
r  Indlæg skal være redaktionen i hænde senest 1. februar' men modtages hele 

året. Indlæg, modtaget efter 1. februar, kommer med i HFH, i det omfang 
tiden tillader det.

'r Indlæg skrævet på computer skal indsendes som ASCII-fil på diskette sam
men med en udskrift af indlægget eller via BBS..

'r Indlæg må max. fylde: én A4-side med 1 Vi linjeafstand (normal skrift
størrelse, sv.t. ca. 2000 tegn pr. side) og 2 cm margin på alle sider. 

r  Med indlægget skal følge en liste over de sogne/lande, de efternavne/- 
slægtsnavne samt evt. emner til sagregisteret eller HFH-marked, der ønskes 
medtaget i registrene. Denne liste medregnes ikke i den tilladte A4 side.

>  Indlæg skal være skrevet tydeligt og må kun indeholde årstal, ikke datoer.
> Efterlysninger af personer født efter ca.1900 medtages ikke.
> Fotokopi af et indlæg i et tidligere nummer af HFH kan indsendes til 

redaktionen med rettelser eller tilføjelser.
> Indsendere af indlæg vil i løbet af 2. kvartal få tilsendt faktura, kor

rektur af indlægget samt evt. diskette retur. Rettelser/tilføjelser mod 
det indsendte manuskript vil blive foretaget, så vidt muligt (dvs. ind
til omkring 1. juli).

Indlæg sendes til: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kbh. 0.
Tlf. & Fax: 39 27 24 33

HFH-1995 på diskette kan købes af DIS-Danmark ved bestilling hos 
Arne Julin (se adresse s.2) for 55,- kr

Stedregister-redaktør søges — ring venligst til 39 27 24 33
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Nordisk Konference
for Slægtsforskning og EDB for Slægtsforskere

31. maj - 2. juni 1996 på Schæ ffergården  ved København

Konferencen vil blive afholdt på Schæffergården, som 
er fredeligt og smukt beliggende lidt nord for Køben
havn tæt ved skov og offentlige transportmidler.

Konferencen vil byde på foredrag, seminarer, socialt 
samvær og mulighed for kontakter over grænserne. 
Endvidere forventes det, at der både vil være udstillin
ger/ salgsboder for bl.a. bøger og andre hjælpemidler 
for slægtsforskere, og demonstration af computerpro
grammer (fx slægtsforskningsprogrammer, databaser og 
kildeindtastninger). Ligeledes er det planen at opstille 
en del computere til fri afbenyttelse (afprøvning af pro
grammer, søgning i indtastede kilder og lignende) og 
evt. mulighed for film om emnet.

Endvidere vil der efter ønske være mulighed for at ar
rangere møder for specielle grupper.

Deltagerne bliver indskrevet til konferencen efter 
modtagelsestidspunktet (dato og klokkeslæt).

Deltagergebyr dækker alle måltider (incl. formiddags- 
og eftermiddagskaffe og drikkevarer til måltider) fra ef
termiddagskaffe 31.5. til lunch/ frokost 2.6.

med overnatning i enkeltværelse 1.900,- DKK
uden overnatning 1.400,-DKK
Lunch/frokost den 31.5. koster 205,- DKK

Ekstra nætter på Schæffergården før og/eller efter kon
ferencen (incl. morgenmad): Enkeltværelse: 550 DKK - 
Dobbeltværelse for 2 personer: 670 DKK. Pris for led
sagere (incl. morgenmad): 175 DKK (børn under 12 år: 
100 DKK)

Antal deltagere max. 124

Nordisk Samarbejdskomité har vedtaget, at tilmeldinger 
først vil blive fordelt til 25 fra hvert land. Tilmeldinger 
herudover vil blive sat på venteliste. Efter tilmeldings
fristens udløb vil der blive givet besked til dem på ven
teliste.

Fem plenumforedrag
• Migration i Østersø-området. Foredrag ved histori

ker Harald Runblom, Uppsala Universitet, Sverige.
• Pas- og attestregler - Hvilke regler gjaldt for folk, 

der ville flytte fra sogn til sogn eller fra land til land? 
Foredrag ved arkivar Steen Ousager, Landsarkivet i 
Odense, Danmark.

• Etik i forskningen. Foredrag ved arkivar 
Peter Korsgaard, Matrikelarkivet, København.

• EDB - et værktøj for slægtsforskere. Foredrag ved 
historiker Olof Cronberg, Våxjo, Sverige

• Multimedia - et fremtidsperspektiv: Inden længe 
kan vi på computeren have bl.a. levende billeder, fo
tos, båndoptagelser, gamle breve og dokumenter 
sammen med slægtsoptegnelser, ane- og efterslægts
tavler. Foredrag ved Bjørn Nilsen, Oslo, Norge.
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De, der måtte ønske at deltage med udstilling, salgs
bod, demonstration eller lignende på konferencen, be
des snarest skrive til Planlægningskomitéen og oplyse 
pladskrav, emne, m.v.
Planlægningskomitéen:
Elsebeth Paikin Tlf. & Fax: +45 39 27 24 33
Kildevænget 37, DK-2100 København 0.
Birgit Flemming Farsen Tlf.: +45 98 16 11 35

Fax: +45 98 10 22 48 
Klostermarken 13, DK-9000 Aalborg 
Fene Olsen Tlf. +45 31 57 74 15
Hallandsgade 6A, st.tv., DK-2300 København S

Sidste frist
- for foreløbig tilmelding og betaling af depositum
(DKK 500,00) 15. januar
- for endelig tilmelding og betaling af det resterende
deltagergebyr 1. marts
- opkrævning og betalingsvejledning vedlægges bekræf
telsen af tilmelding.

• Der tages forbehold for ændringer •
Arrangører:
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger,
DIS-Danmark og DIS-Norge
Sponsorer: Nordisk Kulturfond og Fondet for Dansk- 
Norsk samarbejde

Foredrag, seminarer og 
diskussion i små grupper
Ud over de fem plenumforedrag er der 
planlagt følgende foredrag, seminarer og 
diskussion i små grupper.
Der kræves tilmelding på forhånd til disse, således at 
antallet af deltagere kan fordeles ligeligt. Deltagere kan 
på tilmeldingsblanketten meddele specielle ønsker 
herom. Sådanne ønsker vil blive forsøgt opfyldt, men 
det vil bl.a. afhænge af interessen, hvorvidt det er mu
ligt.

Norsk indvandring til skovindustrien i Vasternorrland.
Foredrag ved historiker Bertil Haslum, Sverige.
Senere tids udvandring fra Sverige til Danmark og Tysk
land. Foredrag ved historiker Hans-Jtirgen Schmitz, Sverige. 
Udvandring fra Danmark til Småland. Foredrag ved lærer 
Sten Almquist, Sverige
Udvandring fra Finland til Sverige før krigen. Foredrag 
ved historiker Kari Tarkiainen, Rigsarkivet i Stockholm, Sve
rige.
Danmarks administrative inddeling som EDB-system.
Foredrag ved historiker Gunner Lind, Institut for Humani
stisk Informatik, Københavns Universitet.
Om slægtsforskningsprogrammer - hvilke mindstekrav 
skal programmerne opfylde, hvad skal de kunne? Foredrag 
ved genealog Erik Kann, Danmark.
Hvorledes finder man kilder, arkivalier og litteratur ved 
hjælp af EDB? Foredrag ved N.N. fra STUA, Sverige.
EDB som hjælpemiddel til kontakt mellem slægtsforskere 
- også over grænserne (nationalt, nordisk og internatio
nalt). Foredrag ved Alf Christophersen, Songe, Norge. 
Orientering om slægtsforeninger - foreninger af efter
kommere af en bestemt ane evt. med samme navn (f.eks. 
Barfoed). Foredrag ved Ilkka Nordberg, Finland, som gen
nem mange år har arbejdet med slægtsforeninger i svensk- 
sprogede kystområder i Finland, og Hannu Kårkkåinen, Fin
land, som for mange år har været drivkraften bag 
„Kårkkåinen Slægtsforening“.
Om at skrive en slægtsbog - planlægning, opbygning, illu
strationer m.v. Foredrag ved Journalist Lars Harald 
Alstadsæter, Sandefjord, Norge.
Undervisning i Slægtsforskning - seminar for undervisere 
til gensidig inspiration. Oplæg ved arkivar Hans H. Worsøe, 
Landsarkivet for Sønderjylland
Kildeindtastninger - standardisering, tilrettelæggelse, ar
kivering, vedligeholdelse. Oplæg ved historiker Hans Jørgen 
Marker, Dansk Data Arkiv, Odense.
Etik i slægtsforskningen. Diskussion i fire grupper - én 
gruppe for hvert land. Oplæg henholdsvis ved Wilhelm Fær
den (Norge), Olof Cronberg (Sverige), John Thomsen (Dan
mark) og Veti-Matti Autio (Finland).
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Billedbehandling
af Erik Helmer Nielsen

Jeg har ligesom mange andre haft 
lyst til at flette nogle billeder ind i 
mine slægtsbøger og slægtstavler.

Resultatet af de første forsøg var i 
mange tilfælde skuffende. Nogle 
billeder var alt for mørke, andre var 
for lyse og blege, og atter andre var 
kedeligt grumsede og utydelige, ofte 
kunne man dårligt se, hvad de skulle 
forestille.

Den slags problemer er det i vid 
udstrækning muligt at afhjælpe ved 
at bruge det rigtige udstyr og ved at 
udnytte de muligheder, der ligger i 
det, så godt som muligt.

Udstyr og kalibrering
Det udstyr, vi amatører har adgang 
til at bruge, er vor PC, en scanner 
og en printer. Derudover skal vi 
bruge et eller flere programmer til at 
håndtere billederne.

Man kan sige, at vi kommer til at 
arbejde med fire forskellige versio
ner af vore billeder. For det første 
det originale billede vi lægger på 
scanneren, for det andet det billede 
vi ser på skærmen, for det tredie det 
billede, som kommer ud på papiret 
fra printeren, og endelig det usyn
lige billede, der er gemt elektronisk 
som en billedfil.

Hvis de nævnte billeder ser me
get forskellige ud, er det nærmest 
umuligt at få et godt resultat ud af 
sin billedbehandling. Målet må der
for i første omgang være at få lavet 
et system, hvor de 3 synlige billeder 
ligner hinanden så meget som mu
ligt.

Det kræver, at vort udstyr, PC, 
scanner, printer og billedbehand
lingsprogram er justeret rigtigt, 
d.v.s. kalibreret. De slægtsbilleder, 
vi arbejder med, er vel nok alle sort/ 
hvide billeder, så vi kan nøjes med 
en gråtone kalibrering, som er me
get simplere end en farvekalibre- 
ring.

Scanneren kræver en kalibrering 
af sin gråtonegengivelse. Denne ka
librering vil normalt være indbygget 
i det program, vi køber sammen 
med scanneren, så den frembyder 
ikke noget problem, forudsat at vi 
har købt en fornuftig scanner med et 
tilsvarende godt scannerprogram.

PC skærmen vil uden konektion 
eller kalibrering vise billeder, der er 
for mørke. Det skyldes, at alle skær
me giver en såkaldt gammafor
vrængning af gråtoneskalaen. Løs
ningen på det er at indføre en tilsva
rende modkorrektion i det program, 
der sender billedet fra PC’en til 
skærmen. Denne gammakorrektion 
kan justeres og indstilles i de bedre 
billedbehandlingsprogrammer. 
Gammaværdien for de fleste skær
me er ca. 1,8.

Printeren er nok det største pro
blem. Alle almindelige printere af 
typerne Ink-Jet eller laser simulerer 
gråtonerne ved hjælp af et rasterbil
lede, såkaldt dithering eller halv
toning. Denne form for gråtone
gengivelse er ikke særlig god og 
den kræver ofte en korrektion i 
billedbehandlingsprogrammet før 
resultatet bliver nogenlunde tilfreds
stillende.

Vi kan kontrollere printeren ved 
at udskrive et billede, der består af 
en trappe med 10 ens trin af grå- 
værdier fra sort til hvidt (altså ialt 
11 gråtoner inkl. sort og hvidt). 
Denne tr appe skal printes ud med 
synlige og lige store overgange mel
lem hvert trin, og udskriften skal 
ligne billedet på skærmen. Hvis det 
ikke er tilfældet, skal der i billedbe
handlingsprogrammet indlægges en 
korrektion for printeren, og den må 
så tilpasses, indtil resultatet bliver 
tilfredsstillende.Nogle programmer 
leveres med korrektionskurver for 
de mest almindelige printere.

Scanning af billedet
Først afgrænses billedet eller den 
del af billedet man er interesseret i. 
Ofte vil vi f.eks. ønske at udvælge 
et portrætbillede ud af et gruppe
billede.

Scannerprogrammet bør (helst 
automatisk) kunne indstille expone- 
ringen, d.v.s. belysning og kontrast 
således, at billedudsnittets gråtone
område dækkes bedst muligt. Bille
der skal altid scannes med mindst 
256 gråtoner.

Dernæst vælger vi hvilken stør
relse billedet skal have på papiret. 
Det kan udmærket være både større 
og mindre end originalen.

Endelig vælges opløsningen på 
scanningen. Almindelige printere 
har en opløsning på 300 dpi (dots 
pr. tomme). Scanningen skal imid
lertid ikke ske med 300 dpi, men 
den skal tilpasses det gråtoneraster, 
som billedet skrives ud i. En 300 
dpi printer bruger normalt et raster 
på 53 lpi (linier pr tomme). Bille
dets opløsning skal være 1.5-2 
gange større, d.v.s 80-100 dpi. Vi 
indstiller altså scanneren således, at 
billedet får en opløsning på 100 dpi. 
Bemærk, at opløsningen refererer til 
billedet på papiret. Hvis dette bil
lede f.eks. skal være dobbelt så stort
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som originalen, skal scanningen 
også ske med dobbelte opløsning, i 
dette tilfælde altså 2*100 = 200 dpi. 
Hvis billedet derimod skal være 
halvt så stort, så skal scanneren kun 
scanne med 50 dpi. Gode scanner- 
programmer giver brugeren en god 
hjælp med at indstille dette rigtigt.

Hvis du er så heldig at have en 
600 dpi printer (må meget kraftigt 
anbefales til billedgengivelse) skal 
billedets opløsning være tilsvarende 
større, 150 a 200 dpi.

Billedbehandling
Ovenstående fremgangsmåde skulle 
sikre, at skærm og papir gengiver 
det originale billede så godt som 
muligt. Originalen er imidlertid ikke 
altid ideel, så det vil være en stor 
fordel at kunne korrigere eller til
rette billedet. Her får man brug for 
et godt billedbehandlingsprogram, 
somme tider kaldet et mørkekam
merprogram, fordi det kan lave det 
samme, som en dygtig fotograf kan 
i sit mørkekammer.

Tilretning aflys og mørke i billedet
Den første tilretning af ydergrænser
ne for hvidt og sort bør være sket al
lerede ved scanningen, men det skal 
også være muligt at finjustere græn
serne i billedprogrammet.

Det sker med en funktion, der på 
engelsk kan have navne som 
‘Levels’ eller ‘Tone Balance’ og 
som også laver et histogram over 
billedet. Histogrammet viser, hvor
dan gråtonerne fordeler sig mellem 
hvidt og sort, og man kan derved ret 
tydeligt se, hvordan grænserne evt. 
kan flyttes.

Justering af gråtonerne 
Mange gamle billeder er falmede el
ler dårligt belyst. Sådanne fejl illu
streres også udmærket af et histo
gram, og disse fejl kan i vid ud
strækning korrigeres. Hertil bruger 
man en funktion, der kan hedde

‘Response Curve’ eller ‘Color/Grey 
Map’.

Hvis billedets mellemtoner blot 
er lidt for mørke eller lyse kan kor
rigeringen bestå i en simpel gamma- 
korrigering.

Hvis billedet derimod f.eks er 
meget hårdt belyst, så det over
vejende består af meget mørke og 
meget lyse partier, kræves der en 
mere kompliceret kollektion. Kor
rektionskurven skal da krumme sig i 
en S-agtig form som man skal kun
ne tilpasse manuelt til det aktuelle 
billede. Man må prøve sig frem, 
indtil man synes resultatet er til
fredsstillende. Vær opmærksom på, 
at for kraftig kollektion kan give 
ulemper i form af støj og grums i 
billedet.

Fejl i lysniveau og kontrast
Det sker, at f.eks. et hjørne af et bil
lede er blevet for mørkt eller for 
lyst. Det skyldes ofte opbevaringen, 
måske fugt eller sollys.

Dette kan rettes med særlige 
værktøjer, som findes i de bedre 
programmer. Der findes værktøjer, 
så man manuelt i små områder kan 
gøre billedet lysere (eng. dodge), el
ler mørkere (eng. burn) eller forøge 
kontrasten (eng. sponge).

Med lidt fingerfærdighed med 
musen og tålmodighed, kan man 
komme meget langt med at korri
gere for sådanne fejl i områder af 
billedet, der er for blege eller for 
mørke.

Reparere større huller og fejl 
Gamle billeder lider ofte af skader i 
form af større huller, pletter eller 
områder, hvor billedet er blevet 
væk, måske p.g.a. insektangreb.

Den slags fejl kan man ofte repa
rere med godt resultat ved at erstatte 
mangelen med en anden nærlig
gende del af billedet, der ligner det 
manglende.

Teknikken kaldes på engelsk for 
‘Cloning’. Det sker med et tilsva
rende ‘Clone’ værktøj i billedbe
handlingsprogrammet. Resultatet 
kan med lidt omhu blive forbløf
fende godt, så rettelserne næsten 
ikke kan ses.

Fjerne sampletter og ridser 
Hvis billedet lider af små tydelige 
og skarpe hvide pletter eller ridser, 
kan de tit fjernes automatisk med et 
filter i programmet. Det pågældende 
filter benævnes på engelsk ‘Rernove 
spots’ eller ‘Dust and scratches’.

Hvis resultatet skal blive godt, 
d.v.s. pletterne skal forsvinde, uden 
at billedet iøvrigt tager for megen 
skade af behandlingen, så må man 
bruge et program, hvor filteret kan 
justeres, både hvad angår pletternes 
størrelse og deres dybde (kontrast). 
Afhængig af pletternes art så kan 
man her igen ofte opnå gode resul
tater.
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Fjerne grumset baggrund
En anden og vanskeligere form for 
pletter er den plettede eller snarere 
grumsede baggrund, man kan se på 
visse billeder. Der findes et andet 
filter, på engelsk kaldet 
‘Despeckle’, som er beregnet til 
dette formål.

Dette filter kan ikke undgå at 
ødelægge noget af billedinforma- 
tionen, så det skal anvendes med 
forsigtighed. I nogle tilfælde vil det 
dog være en fordel at bruge det til at 
få et renere og klarere billede, mod 
at det til gengæld taber lidt af sine 
detaljer.

Forøge skarpheden i billedet
Der findes forskellige filtre som kan 
give en forbedring af den tilsyne
ladende skaiphed i billedet ved at 
forøge billedets kontrast, specielt 
omkring sort/hvide kanter eller 
overgange i billedet. Et problem ved 
anvendelsen af disse filtre er, at de 
let kommer til at fremhæve uøn
skede detaljer som pletter og bag
grundsgrums.

Et godt filter af denne type har på 
engelsk det lidt mærkelige navn 
‘Unsharpen Mask’, et navn som 
stammer fra fotografernes mørke
kammerteknik. Med dette filter har 
man mulighed for at justere skarp
hedsforøgelsen i alle detaljer, og det

er også nødvendigt for at opnå et 
godt resultat.

Her gælder det igen, at man efter 
nogle forsøg kan opnå en mærkbar 
forbedring af billedets udseende.

Udskrift på printer
Billeder, der skrives ud på papir di
rekte fra billedbehandlingsprogram
met, vil efter ovenstående behand
ling ikke blot blive så gode som det 
er muligt med et udstyr vi har, de vil 
også fremtræde nogenlunde ensar
tede hvad angår gråtoner og belys
ning.

Hvis billederne derimod flyttes 
over i et andet program, f.eks. et 
tekstbehandlings- eller slægtsforsk
ningsprogram, så vil vi for det første 
se, at billedet på skærmen som of
test viser sig at være blevet for 
mørkt på grund af den manglende 
korrektion for skærmens gamma
forvrængning. Det må vi finde os i, 
for det kan man ikke rigtigt gøre no
get ved.

Desværre kan vi også let risikere, 
at printerens udskrift af billederne 
nu bliver dårligere på grund af, at 
disse programmer ikke foretager 
den rigtige korrektion af printerens 
gråtonegengivelse. Det er et mere 
alvorligt problem, som dog kan lø
ses ved at lade billedbehandlings

programmet forkorrigere billederne, 
før de flyttes over i det andet pro
gram. Det kan være en lidt besvær
lig proces at finde frem til den bed
ste korrektion, men her vil billedet 
af gråtonetrappen igen kunne være 
til hjælp.

Billedbehandlingsprogrammer
Der findes mange programmer til 
billedbehandling. Ovenstående gen
nemgang kan måske bruges som en 
hjælp for dig til at vælge det pro
gram, som du synes dækker dit be
hov bedst og billigst.

To store og kendte programmer er 
Adobe’s PhotoShop og Micro- 
grafx's PicturePublisher, som begge 
kan alt, hvad man kan ønske sig og 
mere til.

Det førstnævnte er meget bruger
venligt til alle former for billed
behandling, det andet har nok de 
bedste faciliteter, hvad angår ud
skrifter på printere og styring af 
scannere.

Deres katalogpriser er ret høje, 
men man kan ofte få et billigt op
graderingstilbud, hvis man i forve
jen har et andet program, som man 
kan “bytte” med.

Erik Helmer Nielsen 
Hedager 51
2670 Greve Tlf. 42 90 2157

Red.
Du kan læse mere om scanning i 
DIS-Danmarks særnummer fra 
1994. Hvis du ikke allerede har 
dette, kan det købes for 50,- kr (inkl. 
moms) ved henvendelse til Arne 
Julin, se adresse på side 2.
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Panden mod
af Steen Thomsen

Her vil jeg berette om en anejagt, 
hvor jeg gang på gang har rendt 
panden mod en mur - men allige
vel har fundet mine forfædre, som 
det ses på anetavlen.

Der er såmænd ikke noget specielt 
ved dem, men beretningen her viser, 
at der er mange andre kilder at træk
ke på, end kirkebøger, folketællin
ger og skifter, og at det nytter noget 
at lede videre, når man er kørt fast.

Rundtur til Vejle og 
Ringkøbing
Til start havde jeg fra en artikel i 
„Vejle amts (historiske) Årbog“ min 
tip-tip-oldemor Marie Edele Nisson 
gift Feveile i Vejle samt hendes 
mors død. Navnet Nisson så sært 
ud, Nissen er sønderjysk og Nilsson 
er svensk, men hvad er mon 
Nisson?

Moderen Anna var begravet i 
Hornstrup ved Vejle: Enke efter 
forhenv. Controlleur Nissen i Ring
købing. Og hvad er så en Control
leur? En toldkontrollør måske? Ned 
på Frederiksberg Bibliotek og fat i 
Hof- & Statskalenderen. Her fandt 
jeg en kontrollør Hans Peter Nissen 
i Ringkøbing i 1790, det så jo godt 
ud. Richters Dødsfald viste at han 
var død i 1795, og det stemte fint. 
Altså måtte Marie være født i Ring
købing.

I folketællingen (FT) 1787 fandt 
jeg nemt familien, og fik Maries 
omtrentlige fødeår. Så tog jeg fat i 
Lengnick’s kirkebogsuddrag for 
Ringkøbing, og derefter kirkebogen, 
men nej! Der var godtnok et par 
yngre søskendes dåb og H.P.s begra
velse, men ingen Marie Edel, intet 
bryllup for H.P og Anna, og ingen 
forfædre. Panden mod muren.

Tolderen i Varde
Men der er vel skrævet noget om tol
dere? Ja det er der, men ikke noget i

muren!
eller En anejagt med forhindringer
bogform, som jeg kunne bruge. Jeg 
pløjede mig igennem to mursten ved 
navn: „Rigsarkivet og hjælpe
midlerne til dets benyttelse“ (kaldet 
Guiden), og opdagede at på RA’s 
læsesal findes V.Richters hånd
skrevne: „Den Danske Toldetat 
1750 - 1896“, og her stod at H.R var 
begyndt i Varde.

Aha, var det i Varde, at Edele var 
født? Ja det varde (undskyld, den er 
måske lidt forslidt). Så måtte H.R 
vel også være gift dér, og hans og 
Annas forældre? Men nej. Ikke det 
der lignede. Panden mod muren 
igen.

Toldernes ansøgninger
Undervejs gennem Guiden havde 
jeg noteret mig at Gener al toldkam
meret havde en journal med (hoved
sagelig) ansøgninger, og sags
akterne skulle også være bevaret. 
Mon H.P.s ansøgning til stillingen i 
Varde eller Ringkøbing var der?

Det var den ikke, men der var ad
skillige andre ansøgninger fra ham. 
Ligesom i vore arbejdsløsheds
plagede dage har han skudt på alt, 
hvad der rørte sig: Så snart en tolder 
var meldt død, kom der en ansøg
ning fra H.P., uanset om stillingen 
var opslået ledig, og uanset om det 
var i Maribo eller Trondheim. 2-3 af 
dem var bevaret, så jeg havde en 
givtig dag på RA.

Af en ansøgning fra 1784 frem
går, at han har været skriver hos em- 
bedsmænd i Slesvig-Holsten - men 
ikke hvor (aha, er han sønderjyde?). 
Dernæst at han er ansat hos et større 
handelshus i København (Nåh, skul
le han være københavner?). For til 
slut at understrege at han er Konge
lig Mayestaits statsborger, henviser 
han til vedlagt dåbsattest! Jamen 
altså, vi er langt forud for den tid, 
hvor dåbsattesten blev en fast be
standdel af en offentlig ansøgning.

Dåbsattest og kirkebog
Attesten var der endnu, og viste at 
H.P. er døbt 2 mar 1757 i Frørup, og 
at hans forfædre på fædrende side 
har haft den samme temmelig store 
kongelige fæstegård i en lang år
række.

Aha, han var sønderjyde. Frørup 
er annekssogn til Stepping, og de 
ligger midt mellem Kolding og Ha
derslev, lige syd for grænsen mel
lem Sønder- og Nørrejylland.

Glad gik jeg hjem, og veloplagt 
stillede jeg næste dag og regnede 
med at få adskillige generationer 
med hjem fra filmen af Frørup Kir
kebog. Men nej. De første bind af 
den eksisterer ikke mere: Den er 
først bevaret fra 1763. Panden mod 
muren igen.

I København
I 1784 skrev H.P. ansøgninger fra 
København, skulle han måske være 
gift her? Fat i Copulationsprotokol- 
len, dette monument over verdens 
mest umoralske skat: Copulations- 
afgiften eller Ægteskabsskatten. Og 
her var der gevinst: Anna og H.P. er 
gift i Frelsers kirke 8 nov 1782, og 
deres første to døtre døbt samme
steds.

I ansøgningen havde H.P. også 
staklet sig med, at han havde måttet 
tage sine gamle forældre til sig. I FT 
1787 er H.P. i Varde, var forældrene 
monstro stadig i København? I 
Stadsarkivets register til FT 1787 er 
der en skriverkarl Truels Nisson 
med kone Maren Ravn og 3 børn, 
og hans alder stemmer nydeligt.
Han var iøvrigt også i Richters 
Dødsfald.

Men det er jo ikke bevis nok for 
slægtskabet, selvom navnet er mere 
end sjældent. Fat i de København
ske skifter, som trods deres sære bu
reaukratiske opdeling er nemme at 
gå til, takket være 4 hyldemeter 
navneregistre. (Eet bind har været
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borte i flere år, hvem gør noget?) 
Hverken Truels eller Marens skifte 
afslørede noget nyt, men det var jo 
ikke sært, når nu H.P. var død ad
skillige år før sine (formodede) for
ældre.

Barnedåben i Frelsers var bedre: 
H.P. Nissens anden datter er døbt 
med fornavnene Maren Raun, og 
med madam M. Nisson som gud
mor. Det passer fint: Anden datter 
opkaldt efter farmor, men bevis er 
det stadig ikke. Stadig panden mod 
muren.

Tilbage til Frørup
Slesvigske (sønderjyske) kirkebøger 
efter 1763 er herlige: Ved begravel
ser er alle arvinger opregnet! Så 
hvis H.P. s eller Anes forældre eller 
bedsteforældre er begravet her, så 
må de jo være nævnt. Fat i den 
kirkebogsfilm, som jeg i min første 
skuffelse havde droppet.

Men nej! Den Frørup præst skri
ver smukt, men han er noget sløset. 
Først fra 1781 nævner han arvinger, 
og der var ikke skyggen af nogen, 
jeg kendte. Mellem 1763 og 1781 er 
der såmænd masser af Nissen’er, 
men dem kan man jo fodre svin med 
syd for Kongeåen.

Men der var gevinst i dåbs
registeret: Sognefoged Truels Nis
sen og Maren døber to børn, som 
jeg kendte fra skifterne! Når nu 
både Truels og H.P. kommer fra 
samme sogn, er det efterhånden 
mere end overvejende sandsynligt at 
Truels er den far som H.P. henter fra 
Frørup til Kbh. Hvorfor sogne
fogeden har opgivet gården og er 
blevet skriverkarl, det vides ikke, 
men det lyder som en spændende 
historie.

Navnet Nisson dukker op efter 
1771, hvor forordningen om faste 
slægtsnavne kom i hertugdømmer
ne. Kirkebogen vidner om, at præ
sten har været ret nidkær med at 
følge den, og opfindsomheden er 
stor.

Testamentet, der beviste
I et anfald af grundighed fattede jeg 
navnelisten over mine kendte aner, 
og gik igennem RA’s navneregister 
over konfirmerede testamenter (et 
testamente var åbenbart først gyl
digt, når kancelliet havde godkendt 
det). Registeret fylder 35 kasser 
med ca 150.000 sedler. Her optrådte 
en grosserer Erich Nisson, som te
stamenterede til sin bror Nicolai 
Nisson og til H.P. Nissons børn. De 
brødre er sønner af Truels i følge 
hans skifte, men på sedlen står der 
ikke, at H.P. er deres bror.

Jeg bestilte så selve testamentet. 
Jo der stod: „Min afdøde broder 
Hans Peter Nissons børn“. Endelig. 
Når Erich er søn af Truels (skiftet) 
og bror til H.P. (testamentet) så er jo 
H.P. søn af Truels.

løvrigt jonglerer Erich med 1000- 
vis af rigsdaler i sit testamente i 
1809, lidet anende at han skulle gå 
konkurs i både 1820 og 1827. Der 
har næppe været mange skillinger at 
fordele ved hans død i 1831.

Truels Nissons forfædre
Hvad nu med Truels forfædre på 
den temmelig store kongelige fæste
gård?

Et opslag i registeret til Sønderjy
ske Årbøger, afslørede et brev fra 
Truels, hvor han er ivrigt medlem af 
Brødremenigheden. Biblioteket 
havde Brødremenighedens historie, 
og her nævnes han som en af me
nighedens grundlæggere, før de 
byggede Christiansfeldt. Så der er 
sikkert mere at finde i menighedens 
arkiv dér. Det er imidlertid lukket 
med 7 hellige segl, så dét er panden 
mod muren.

Så var jeg i Åbenrå på Lands
arkivet dér. Hyggeligt lille sted. I 
Stepping-Frørup præstearkiv lå et 
par små notesbøger med tiende- 
nandest- og smørregnskaber, her ses 
Truels forgængere på gården, som 
hed: Nis Erichsen, Erich Nissen og 
Niels Erichsen. Jeg vil godt antage

dem som mine forfædre, selvom be
viset ikke er ganske vandtæt. Det 
kan sikkert tætnes med fæste
protokoller, amtsregnskaber og må
ske skifter, i det omfang de kilder 
eksisterer.

I slægtsforskertræfdeltager- 
kataloget 1994 fandt jeg en, der 
også forsker i Frørup. Han var ikke 
mødt op, så jeg skrev til ham. Han 
henviste til en anden, som lige trak 
50 sider aner til Truels’ mor ud af 
sin PC! 40 selvejerbønder, præster 
og herredsfogeder tilbage til refor
mationen, og (via en tynd og ube
vist forbindelse) andre 40 stk adel 
tilbage til kong Knud den Hellige 
og greven af Flandern i 1000-tallet. 
Oprindeligt udarbejdet af den aner
kendte Carl Langholz.

Somme tider er man altså heldi
gere end somme tider.

Ravnene
Så langt Nisson’erne, hvad med 
H.P.s mor Maren Ravn?

Frederiksberg Bibliotek har en 
righoldig genealogisk samling, som 
jeg har benyttet med flid og glæde. 
Der fandt jeg 14 bøger med Ravne
slægter, især en præstesiægt fra 
Dreslette på Fyn, med et par søoffi
cerer. Men nej, ingen Maren. Pan
den mod muren.

På RAs læsesal står Reitzel: 
Generalregister til Dansk Gene
alogi, som er et omfattende person
register, hovedsagelig til Personalhi
storisk Tidsskrift. Desværre er det 
fuldt af fejlskrivninger, så en del af 
henvisningerne peger ud i det blå. 
Her havde jeg ledt forgæves efter 
H.P. Nisson, og det var nærmest et 
tilfælde, at jeg prøvede igen. Et op
slag på Truls NissEn gav gevinst, og 
der var den samme henvisning på 
Maren Ravn!

Den ledte til Personalhistorisk 
Tidsskrift som rummede en avis
annonce fra 1769, hvor arvingerne 
til en stud theol var- opregnet, og 
Maren var- en af dem! Her fik jeg

20 DIS-Danmark- december 1995



Slægt & Data

hendes forældre Ritmester Ravn og 
Edel Schaarup, og flere detaljer om 
dem dukkede så op i Hirsch's værk 
om officererne.

Nygaards sedler
Jeg kunne også bare være begyndt i 
Nygårds jyske sedler. Det er 205 
kasser med navnesedler, der henvi
ser til kirkebøger, kancelli, rente
kammer, folketællinger, matrikel og 
hvad ved jeg, ialt over Vi million 
sedler. Lykkelig den der har aner i 
Jylland med lidt specielle navne el
ler stillinger! Her fandt jeg mine 
Ravn’er og Schaarup’er i massevis. 
Og det var i Hane på Salling, i År
hus og i Kolding. (løvrigt er der til
svarende - mindre - seddelapparater 
for Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, 
men desværre ikke Sønderjylland).

Nygård havde også en seddel på 
Maren Ravn, med henvisning til 
Trois Nielsen! Og her fandt jeg så 
deres bryllup i Bredsten ved Vejle, 
på herregården Keldkær. Jamen 
uden Nygårds sedler havde jeg ved 
gud aldrig fundet på at søge der. Jeg 
er næppe den eneste, der gennem 
årene har opsendt en stille tak til ar
kivar S. Nygaard i hans himmel.

I den fyldige litteratur om Kol
dings historie kunne jeg finde mere 
om Ravn’erne.

En gennemgang af „Hvem Fusker 
Hvad“ for de sidste 5 år afslørede 
eksperterne på denne Ravn-slægts 
ældste dele. Slægten kan følges via 
Skærup Østergård tilbage til her
redsfoged Peder Rafn (før 1529 - 
1569) i LI Velling mellem Kolding 
og Vejle, foruden et par løse måske- 
aner i 14xx.

Schaarup’erne i Århus kunne en 
anden kollega hjælpe mig med: Han 
har over 120.000 personer i sin PC. 
Og mere annoncering i HFH gav 
gevinst: En kollega i Århus havde et 
udarv-skifte hvor Christen Schaarup 
med far Jørgen Hørning og farfar 
Anders Hansen kunne ses, han må 
være født omkring 1610.

Udarv-skifter er iøvrigt herlige: 
Jeg kiggede Århus’ skifter igennem 
efter nogen Lassen, og i 1711 fandt 
jeg skiftet efter Michel Lassen, som 
var død barnløs ligesom sin kone. 
Deres hel- og halvsøskende er me
stendels døde før dem, så der er 
opregnet søskende, svogre, børn og 
børnebørn, spredt omkling Århus - 
ialt 150 mennesker! Blandt svog- 
rene var Christen Schaarup. Det tog 
et par dage at tyde det, men det løn
nede sig: Der var begyndelsen til 
den adelige familie ‘de Lasson’ og 
Adelsårbogen gav mig så Maren 
Pedersdatters farfar. Han stod også i 
bogen om de eligerede borgere i År
hus, som rummer en imponerende 
folde-ud stamtavle.

Nørrejylland
Det var Nisson og Ravn, så er der 
H.P.s kone, hvor kom hun fra? 
Hverken forloverne ved deres bryl
lup i København, eller fadderne til 
deres første to døtre, lignede hendes 
familie, havde han måske fundet 
hende, mens han var skriver i Sles- 
vig-Holsten et eller andet sted? Det 
kunne blive en uhyggeligt stor efter
søgning, var det mon Haderslev, 
Sønderborg, Aabenraa, Tønder, eller 
hvor? - Panden mod muren igen!

Men FT 1801 i Ringkøbing 
sagde, at enken levede af pension 
fra Enkekassen. Til „Den alminde
lige Enkekasse“ for officerer og an
dre statsansatte er der et navneregis
ter med fødsels- og døds-data, som 
af uransagelige årsager er flyttet til 
Landsarkivet i København. Her var 
et kort på dem - bare uden datoer.
På RA er der et register til enke
kassen i adskillige bind, som henvi
ser til sagsnumre, så fat i selve sa
gen. Her var der gevinst: Som bilag 
til H.P.s ansøgning om at oprette 
enkepension, var der dåbsattest for 
både ham og Anna!

Hvordan han har fundet sig en 
kone fra Vorning mellem Viborg og 
Randers, skal jeg ikke kunne for

klare, men Brødremenigheden er 
een mulighed, og nogle Ravn’er i 
Vorning er en anden. Hendes far var 
smed i Vorning, og hans bryllup og 
begravelse kunne findes i kirke
bogen, som ellers er sjældent ulæse
lig. Jeg finder hverken ham eller ko
nen døbt, og en smed kan jo være 
flyttet langt efter arbejde, så her står 
jeg endnu med panden mod muren. 
Måske kan amtsregnskaberne af
sløre noget, eller måske får jeg 
hjælp af en kollega.

Ikke give op
Jeg startede med kun Marie Edele 
og hendes mor Anna. Idag efter 4 år 
og en del møder mellem panden og 
muren, har jeg 77 solide aner i 
denne gren, plus 68 hvis den ubevi
ste forbindelse kan bevises. Dertil er 
jeg blevet en del klogere på Kol
dings historie, svenskekrigene, 
Brødremenigheden, jysk stude
handel og dens fortoldning, con- 
sumptionsafgift (moms), samt me
get andet.

Så moralen af denne historie er, 
at der er ikke nogen grund til at give 
op, bare fordi kirkebogen er man
gelfuld - eller helt mangler, eller 
fordi forfædrene tillader sig at flytte 
rundt i riget. Hvis der er en borger, 
officer eller embedsmand i familien, 
eller hvis der er et lidt usædvanligt 
navn, så er der mange muligheder.

Også når man står med Panden 
mod Muren.

Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H, st.th 
2700 Brønshøj Tlf. 31 80 02 02

* Se kilderne til denne “oplevelses- 
tur’’ på næste side.
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Kilderne
Som god (personal)historiker bør man opgive sine kilder, her de vigtigste:

Vejle Amts Årbog 1925. A.E. Bryndum: 3 slægter Fe veile.
Hof- & Statskalenderen med de vigtigste embedsmænd. Udkommet årligt siden 1734.
Vilhelm Richter: Dødsfald i Danmark 1761-1890.
RA læsesalen: Lengnick’s kirkebogsuddrag ca 50 bind med „interessante“ personer fra næsten alle sogne i landet.
RA kopilæsesalen: Mikrofilm af alle landets kirkebøger.
von Rosen: „Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse“. Kaldet „Guiden“.
RA registerværelset: V.Richter: „Den Danske Toldetat 1750 - 1896“
RA, Generaltoldkammeret 1760-1848, C: kollegiets Ekspeditioner, sager til ekstraktprotokol, 1784 nr 565.
LA i København (og Stadsarkivet): Københavns Copulationsprotokol med navneregister.
Københavns Stadsarkiv: navneregister til FT 1787
LA i København: Hof- og stadsrettens Skiftekommission, skifter m. navneregistre (hertil en lille nødvendig vejledning) 
RA registerværelset: navneregister over konfirmerede testamenter. 35 kasser med ca 150.000 sedler.
RA, Danske Kancelli I, 2' departement, 1809 sag nr 1530 (godkendelse af et testamente).
Sønderjyske Årbøger. Registerbindet og 1939 p 116.
J. Brodersen: Fra gamle Dage. København 1917. Brødremenighedens historie.
Landsarkivet i Aabenraa: Stepping-Frørup præstearkiv nr Hl, Cbl og Cb2 
Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
RA, læsesalen: Reitzel: Generalregister til Dansk Genealogi.
RA registerværelset (biblioteket har/skaffer mikrokort): Hirsch: Danske og norske Officerer.
RA læsesalen, Nygårds jyske personalia. 205 kasser med over 'A miil sedler.
LA i København: Håndskriftsamlingen, Register til Den almindelige Enkekasse.
RA læsesalen: Register over Indskydere i Den almindelige Enkekasse.
RA, Kommercekollegiet, Den almindelige Enkekasse, Sager til Ekstraktprotokol 1779 - 1852, sag nr 4295.
Kolding og omegns lokalhistorie af følgende: R Eliassen, Frovin Jørgensen, J.J. Ravn.
Vejle Amts Årbog. Register 1961 og 1978.
Danmarks Adels Årbog 1951, Lasson.
Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus. 1964.

af Harry C. Lund
I have a dream !
Når Chris Gade Oxholm Sørensen 
hele to gange slår på trommen her i 
bladet for at bekendtgøre, at han har 
en drøm, så spørger man uvilkårligt 
sig selv, om det har noget med 
slægtsforskning at gøre.

En MEGA BASE på private hæn
der, er det overhovedet muligt? Og 
er det hensigtsmæssigt? To gange 
Nej.

Først de private hænder
Selv en så stor base som den mor
monske fremviser store mangler. I 
flæng kan nævnes: Kvaliteten af op
lysninger og ventetid på bestilte 
film

Efter sigende er der et sted mel
lem 2,5 og 5 mili. danskere i denne 
base. Men selv det er jo ikke nok. 
Det dækker jo stort set kun en nule
vende generation af danskere. Hvor 
mange fødte danskere har vi mulig
hed for at registrere?
Mit bud er: 220 år x gn 2.500.000 = 550 
mili danskere. Dit bud kan være lige så 
godt og måske bedre, især hvis du 
er mat-statistisk opdraget. Men stor
base = 62.000 kontra 550 millioner! 
Det kalder jeg en drøm.

Og så det hensigtsmæssige
Hvordan vil ovennævnte admini
strere (gratis) en base af størrelses
orden f.eks. 10 mili poster? Nej vel.

Og hvad med 
vederhæftigheden?
Ingen private kan give realistiske 
garantier mod misbrug. Det kan kun 
en offentlig institution som DDA.

Lad os derfor droppe dagdrøm
merierne og samles om SAKI, 
KOKI, DDA m.m. og bruge kræf
terne på at være med til at udvikle 
dette kæmpeprojekt. Og der skal 
mange flere igang, hvis det skal lyk
kes indenfor f.eks. 50 år.
I have had a dream !

Harry C. Lund 
Januarvænget 84 
6000 Kolding
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FamDex
Fadder register er en ny base, der er 
kommet til. Her kan du indtaste faddere 
ved en dåb. Betingelsen er dog, at disse 
personer er oprettet i PERSONBASEN. 
Det er så muligt at søge på dem på lige 
fod med alle andre.

I Vis Probandens Personoplysninger 
Fadder kan du få en analyse af disse 
fadderes familieforhold til probanden. 
Det er meningen senere at skabe mulig
hed for antagelser, hvis der ikke findes 
familie relation. Plejeforældre findes i 
samme base. Her er det muligt at op
rette et sæt PLEJE - eller ADOPTIV
FORÆLDRE. Disse bliver så mulige at 
se på den normale arbejdsskærn, lige
som der vil være en søgemulighed på 
plejebørn her. Det er senere tanken at få 
Faddere og Plejeforældre med i Bogen. 
TRÆ : Alt-R
Der er kommet en ny funktion. Det er 
tit jeg har søgt rundt med forskellige 
søge flader og så gerne har villet gå til
bage til den person jeg havde valgt med 
sidste søgning. Hvem var nu det ? Tryk 
Alt-R og du er tilbage. Tryk Alt-R og 
du er hos den du netop forlod.
Rediger
Der er kommet en ny base ERHVERV, 
hvor du kan fortælle om et eller flere 
erhverv, der bliver nævnt i person ba
sen. Det er nu også muligt at kalde ka
lenderen herfra, hvis du har modulet. 
Bogen
Den ny REDIGERINGSbase erhverv 
kan nu udskrives. I bogen er kommet 
en ny funktion på KUNDE siden. Det 
er nu muligt med REDIGER, kun at få 
tekst for årstal, når der ikke findes Bio
grafi eller Partnerberetning. Det giver 
dig mulighed for kun at fylde disse ting 
ind, hvor der ikke findes tekst om per
sonen. Teksten for hvad år er samtidig 
flyttet hen efter Biografi, før var den 
umiddelbart efter årstallene. Ved part
ner er den flyttet efter Partner
beretning.
Få en FamDex DEMO på 42841916.

Fra Medlem til Medlem
Sælges:
MF-kort af KB for Marvede sogn 
1842-1878. 18 kort, 8 kr. pr. kort
Tlf. 43 71 43 49_______________
Købes:
Bogen: „Håndbog for lokal
historikere“ af Johan Hvidtfeldt.
Tlf. 43 71 43 49_______________
Sælges:
2 microfiche-læseapparater sælges 
for 400 kr. tilsammen. Det ene er 
uden objektiv (til reserve-dele)
Tlf. 74 62 10 87_______________
Sælges:
Sort/hvid Genius håndscanner i ori
ginal-pakning 400 kr.
Tlf. 74 62 10 87

Annoncer i Slægt & Data
Fremover vil der kunne indrykkes kommercielle annoncer i bladet efter føl
gende retningslinier:

* Annoncer bestilles separat til hver enkelt ny udgave af bladet.

* Annoncen skal leveres færdigopsat efter nærmere aftale med redaktøren. 
Kun efter nærmere aftale kan der ydes assistance til annoncens udform
ning mod betaling af omkostningerne.

* 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 nedslag i an
noncens pris efter redaktionens skøn. Bladet påtager 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 samme dato som 
for øvrigt stof til bladet, (se s. 2) *

* Annoncer aftales med bladets redaktør inden fristens udløb.
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Arkivnyheder
Référât af Brugermede pâ Rigsarkivets læsesal 24.10.1995

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

Landsarkivet for Nørrejylland
Lille Set. 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

af Agnete Buch-Andersen

Rigsarkivets Publikumsafdelings chef, Birgit Løgstrup, bød velkommen 
til dette 2. brugermøde i 1995. Hun fortalte, at man er på vej med en ny
opstilling af registraturen i vejledningsrummet, således, at denne bliver 
mere overskuelig og med bedre skiltning.

Statens Arkiver har i 1994/95 modtaget en stor ekstra bevilling til kopi
spredning fra Kulturministeriet, hvorfor alle kirkebøger frem til 1892 vil 
blive opstillet som mikrofiche (nyoptagne). Samtidig bliver mormonfilmene 
trukket tilbage, dels fordi de er så slidte, men også pga manglende plads. 
Der vil også blive indkøbt flere mikrofiche læseapparater som erstatning for 
gamle mikrofilmapparater. Hvornår man er færdig med dette projekt, turde 
Birgit Løgstrup ikke sætte dato på. - Folketællingen 1890 fra København er 
opstillet, og købstæderne er på vej. Landsognene vil vare noget.

Erhvervsarkivet
Vester Allé 12
8000 ÅrhusC 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

Herefter blev der stillet spørgsmål: Der var ønske om, at de folketæl
linger og kirkebøger, der er fremstillet i bogform, blev opstillet. Dette er 
umuligt, på grund af pladsmangel, men er der nogen, der vil udarbejde en 
registratur over disse arbejder, vil man da overveje at opsætte denne. - Li
geledes var nogle brugere utilfredse med lysforholdene i Filmlæsesalen, idet 
de ønskede lyset i loftet slukket. Om dette emne er brugerne så nogenlunde 
delt i 2 lige store dele, men man kunne dog blive enige om, at en bedre 
vedligeholdelse af skærmene var ønskelig. - Som sædvanlig var der fore
spørgsler angående de gamle danske landområder. For Sydslesvigs vedkom
mende må henvendelsen stadig foregå enten i Aabenraa eller Gottoip Arkiv, 
men for Skåne/Halland og Blekinge er der lys forude med hensyn til at få 
kopier til Danmark.

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

Derefter fulgte et indlæg fra arkivarvikar Tina Jacobsen, der står bag de 2 
foldere om kilder til personhistorie i besættelsestiden, dels om deltagere i 
modstandsbevægelsen, dels om landssvigere. Det blev slået fast, at selvom 
man får tilladelse til at komme ind i disse endnu utilgængelige arkiver, må 
materialet ikke offentliggøresi!

Til sidst fortalte arkivbetjent Lone Frier Hasnæs om en arkivbetjents slid
somme færden bag kulisserne. I den forbindelse blev vi bedt om at udfylde 
bestillingssedlerne tydeligt med så mange oplysninger som muligt - dette 
sparer os for ventetid, og betjenten for ekstra skridt. - Evt. forudbestilling af 
arkivalier hjemmefra skal ske skriftligt. Ring evt. til arkivet på tlf. 33 23 23 
81 mellem 15.00 og 15.30 og hør, om den ønskede arkivalie er indkommet. 
Bestillinger kan også faxes ind før 10.00 på fax 33 92 23 76 - de skulle så 
være på arkivet sent om eftermiddagen eller næste formiddag. - Endelig et 
hjertesuk: Mellem kl. 10 og 11 hver dag ekspederer arkivbetjentene bagved 
ministerierne; derfor kan de være lidt afvisende og henvise til skranken - 
ikke fordi de ikke gerne vil hjælpe, men pga travlhed. - Lad os respektere 
dette!
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Læsekredsen
Bent Pilgaard

Randersvej 29, 8800 Viborg
Tlf. 86 67 55 12

Så lykkedes det. Vi får nu to numre af det amerikanske blad Genealogical 
Computing og læsekredsen er fra udsendelsen af jul/aug/sep/ delt i 2 
kredse, så cirkulationstiden er halveret.

Som det ses mere og mere bruges der plads i disse blade til omtale af mu
lighederne for slægtsforskning på Internettet. Også dette nummer bruger 
plads til dette. Det må nok ses, i første omgang som et amerikansk fæno
men, idet de to kommer fra mange steder. 1 dette nummer er det blandt an
det World Wide Web, der omtales.

Herudover omtales forskellige nye versioner af programmer så som PAF for 
Windows, Ancestral Quest 1.0, Family Census Research, Gen-Book, samt 
en generel samling af oplysninger om de mange programmer, der efterhån
den er til rådighed. Listen er næsten et supplement til vort eget særnummer. 

E.R. Swart omtaler sit brug af IGI på CD-ROM med nogle små gode råd. 
IGI-spørgsmål ses tit på de forskellige konferencer herhjemme. 
Mac-brugerne kan læse om, hvor gode deres muligheder er.
Nogle har ind imellem efterlyst kalenderprogrammer. I dette nummer 

omtales to: ANNO DOMINI og THE BIRTHDAY CRONICLE til 
Windows.

Computers in Genealogy
September nummeret er udsendt midt i oktober og for dem, der har interesse 
i GIPSI oplyses, at det program nu også i version 2.1 kan behandle 
GEDCOM-filer fra IGI på CD-ROM.

Peter Coolby fortæller i en artikel om modem og internet, samt giver en 
forklaring på, hvorledes adresserne læses og forståes. Fax og E-MAIL om
tales ligeledes.

En artikel om muligheder med WWW til England og Mand kunne vi må
ske lære lidt af.

Robert Clayton skriver om konvertering fra CD-ROM med IGI-READ.
Et emne, der i høj grad kan blive aktuelt med mormonernes udsendelse af 
deres oplysninger på CD-ROM.

„Mededelingen Central Bureau
voor Genealogie“ fra Holland 

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

Disketter
Hvem Forsker Hvad: 
DIS-Forsk:
DIS-Blad:
DIS-Kilde:
DIS-Sogn:
DIS-Util:

Dato for seneste

dec 1995 
sept 1995 
juli 1995 
nov. 1995 
21.3.1995 
1995

udgivelse

Husk: Ved køb af disse disketter el
ler ved opdatering følger DIS-Dan- 
marks sognefortegnelse og tilhø
rende læseprogram automatisk med. 
Der er nu foruden den DOS-base- 
rede version også programmeret en 
Windows-version af Jakob Paikin.

Obs!! HFH opdateres ikke.

Ved opdatering bedes du indsende disketten samt en frankeret svarkonvolut (5 kr) til ekspeditionen:
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby
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Register til Slægt & Data 1995

Gruppe Artiklens navn/emne Side Blad

Div Slægtsforbindelser til Gotland 5 1995/1
Div IGI for islandske forhold 8 1995/1
Div En slægtsbog blev til 9 1995/1
Div Ny udgave af DIS-Danmarks Utility-diskette 17 1995/1
Div DIS og underviserne i slægtsforskning 27 1995/1
Div Ny informationspjece på trapperne 27 1995/1
Div EDB-udgaver af evighedskalendere 29 1995/1
Div Litteratur vedr heraldik 30 1995/1
Div De gamle Gårde og deres Beboere 6 1995/2
Div Mere om RFT-filer 12 1995/2
Div Ny arkiv- og museumsguide for Viborg amt 14 1995/2
Div Slægtsbøger uden lommesmerter 20 1995/2
Div Litteratur-liste fra Matrikelarkivet 22 1995/2
Div Mormonkirkens slægtshistoriske centre 5 1995/3
Div Internettet og den genealogiske syge 8 1995/3
Div Mit afhængighedsforhold til et BBS 9 1995/3
Div Nye måder at nummerere på 14 1995/3
Div En fælles database 18 1995/3
Div Grandniece - grandnevø 5 1995/4
Div Hvem Forsker Hvad 12 1995/4
Div Billedbehandling 15 1995/4
Div Panden mod muren - en anej agt med forhindringer 18 1995/4
Div Register til hele årgang 1995 26 1995/4
Div Arkivvejviseren 28 1995/4

Kildeindtastning Køb af papir-kopier af folketællinger 28 1995/1
Kildeindtastning Lånebetingelser for folketællingskopier 32 1995/1
Kildeindtastning Kursus hos DDA 24 1995/3
Kildeindtastning Nyt fra kildeindtastningsprojektet 11 1995/4

Mødet- Indkaldelse til generalforsamling 14 1995/1
Møder Regnskab for 1994 15 1995/1
Møder Bestyrelsens beretning 16 1995/1
Møder Forslag til nye vedtægter 18 1995/1
Mødet- Generalforsamling - LØR 22 APR 1995 3 1995/2
Møder Vedtægter for DIS-Danmark 16 1995/2
Møder Nordisk Konference 24 1995/2
Møder Litteraturliste over folketællinger 17 1995/3
Mødet- Nordisk Konference 13 1995/4

Programmer Family Tree Maker 4 1995/1
Programmer The Master Genealogist 6 1995/1
Programmer Brothers Keeper - hjælp! 7 1995/1
Programmer Om at vælge program 20 1995/1
Programmer Testudvalget til DOS-maskiner 24 1995/1
Programmer Testning af Macintosh programmer 24 1995/1
Programmer Maskiner, systemer & slægtsprogrammer 8 1995/2
Programmer Farndex - jeg ønsker en bedre vurdering 10 1995/2
Programmer Macintosh program udvalget 18 1995/2
Programmer WIN-FAM, et godt dansk windows-program 21 1995/2
Programmer Holger 5.0 for Windows 16 1995/3
Programmer BK for Windows 8 1995/4
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Uddrag fra Kildeoversigten
-15. okt 1995

Indtastninger, hvor der under „Tilgængelig“ først står DDA, kan rekvireres fra DDA, som omtalt i tidligere 
numre af Slægt & Data. I tilfælde, hvor der ikke står DDA, må den person, der står i feltet „Tilgængelig“ kontaktes 
direkte. Adressen kan oftest findes i DIS-FORSK.

Arkivtype Sogn Program Tilgængelig
FT 1855 Ubbernd KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1840 Vust KIP DDA, Bent Juhl Christensen. Bording
FT 1845 Hjardemål KIP Bent Juhl Christensen, Bording
FT 1845 Torsted KIP Bent Juhl Christensen, Bording
FT 1801 Hjardemål KIP Bent Juhl Christensen, Bording
FT 1787 Ørslevkloster KIP Poul Erik Steffansen, Ørbæk
FT 1880 Bjerring KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1870 Bjerring KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1890 Mammen KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1870 Mammen KIP Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1870 Hjermind KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1890 Hjermind KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Hansen for Bjerringbro LHA
FT 1845 Hjermind KIP DDA, Bjerringbro Lokalhistoriske Arkiv 

Indt. af Dorte Andersen for Bjerringbro LHA
FT 1787 Vorde KIP Claus Jensen, Viborg
FT 1801 Vorde KIP Claus Jensen, Viborg
FT 1840 Nørresundby KIP DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1840 Ulsted KIP DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1840 Vadum KIP DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1845 Vadum KIP DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1870 Ulsted KIP DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1870 Vadum KIP Mogens Marcussen, Snekkersten, Igangværende
FT 1870 Nørresundby KIP Mogens Marcussen. Snekkersten, Planlagt
FT 1870 Hvorup KIP Mogens Marcussen. Snekkersten, Planlagt
KB 1814-1835 Søften SAKI-grundmodel Svend Erik Kruhoffer, Birkerød
FT 1834 Søften KIP Svend Erik Kruhoffer, Birkerød
FT 1801 Søften KIP Svend Erik Kruhoffer, Birkerød

r  . _ . ____ ________ _____  . __ _ . . .
Afleveringer til DDA med KIP-Status (oprettet som studier)

Type År Antal Folketal antal Dæknings- Dækningsgrad
materialer personer grad december 94

FT 1787 70 841,806 34.169 4.06% 2.70
FT 1801 51 929,001 21.523 2.32% 1.39
FT 1834 37 1.230,964 26.145 2.12% 1.56
FT 1840 34 1.289,075 23.881 1.85% 0.97
FT 1845 83 1.356,877 79.131 5.83% 4.95
FT 1850 10 1.414,648 7.769 0.55% 0.25
FT 1855 1 1.507,222 627 0.04% 0.04
FT 1860 3 1.608,362 2.324 0.14% 0.12
FT 1870 22 1.784,741 21.457 1.20% 0.51
FT 1880 4 1.969,039 2.893 0.15% 0.07
FT 1890 10 2.172,380 7.911 0.36% 0.06
FT 1901 5 2.449,540 4.102 0.17% 0.02
FT 1911 4 2.757,076 6.071 0.22% 0.05

21.310,731 238.003 1.12% 0.72
KB 8 4.304

242.307

A

&

I
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Arkivvejviseren 1995

en nyttig håndbog

Man kan næppe for ofte gøre opmærksom på den såkaldte Arkivvejviser, udgivet af 
Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Håndbogen er et yderst nyttigt værktøj for alle, der ønsker at komme i kontakt 
med de lokalhistoriske arkiver i Danmark. Først er der hjælp at hente til at komme 
frem til, hvilket lokalarkiv, man overhovedet skal rette henvendelse til: et alfabetisk 
stedregister er en glimrende indgang til oplysning om, hvilket arkiv, der dækker 
hvilket geografisk område. Dernæst er der hjælp at hente til at komme frem til op
lysninger om adresse, åbningstid, kontaktperson osv.

Bogen rummer desuden organisatoriske oplysninger om en række historiske for
eninger og sammenslutninger i Danmark, ligesom disses adresser og telefonnumre 
anføres. Alt i alt en meget bredt favnende samling af information for alle, der bevæ
ger sig i det slægts- og lokalhistoriske miljø.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at det alene er oversigten over lokal
arkiver tilsluttet organisationen SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver), der gør 
krav på at være fuldstændig. Det forholder sig nemlig således, at en række lokal
arkiver af den ene eller anden grund har valgt at stå udenfor SLA, og disse arkiver 
er ikke optaget i vejviseren. Det er naturligvis lidt besværligt, men det er faktisk 
også muligt at finde frem til disse arkiver. Det kan lade sig gøre på flere forskellige 
måder. Man kan benytte et af de tilgængelige kommunale oversigtsværker, f.eks. 
Kommunal Håndbog eller man kan ty til de amtshistoriske årbøger. Flere af disse 
har oversigter over områdets lokalarkiver. Som eksempel kan nævnes “Årbog for  
Historisk Samfund for Sorø Amt” 1995, som i årgang 1995 side 89-91 anfører en 
liste over lokalarkiverne i det gamle Sorø amt.

Bogen udgives årligt, koster 120 kroner + moms og forsendelse.
Den kan købes igennem:

SLA’s sekretariat 
Enghavevej 34 B 

Postbox 235 
7100 Vejle 

Tlf. 75 84 08 98
TræffetidrTirsdag og onsdag 12-16, Torsdag 13-17
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Betaling af Kontingent for 1996 
senest 1. februar 1996. Hvis ikke 
det er indbetalt inden betragter vi 
dig som udmeldt.

Brug girokortet på 
bladets inderside

9. årgang
december

D IS -D a n m a rk

1995



Skaf et nyt medlem til DIS-Danmark

Da du alligevel har fjernet denne side fra bladet, kan du benytte den til at skaffe 
foreningen et nyt medlem. Giv siden til et emne. Nedenfor fortæller lidt om 
foreningens virke.

Du bliver medlem ved at sende kr. 100,- til foreningens giro: 501-2058 med 
nøjagtig og tydelig navn og adresse samt teksten:

Nyt medlem 1996

Melder du dig ind inden årsskiftet, får du årets sidste nummer af Slægt & Data.

Computeren er ideel til at opbevare de „ustyrlige“ 
data, og tilføjelser/ændringer i det allerede indtastede 
foretages let. Brugen af computeren sikrer også mod 
fejlskrivninger. Hvad der er skrevet ind i et program på 
computeren, kommer hver gang ud på samme måde.
Det er ikke nødvendigt med et større eller mindre 
omskrivningsarbejde, når oversete/nye grene eller per
soner skal tilføjes - man kan blot lave en ny papirud
skrift, hvis man ønsker det.

Foruden de almindelige tekstbehandlings- og 
databaseprogrammer til PC er der udviklet særlige 
slægtsforskningsprogrammer med henblik på netop 
håndtering af slægtshistoriske oplysninger. På det dan
ske marked findes i øjeblikket 8-10 dansksprogede 
slægtsforskningsprogrammer til DOS/Windows-base- 
rede computere. Til Macintosh-computere findes der 
også flere slægtsforskningsprogrammer.

I disse programmer behøver man blot indtaste sine 
slægtsoplysninger een gang, hvorefter man kan se/ud- 
skrive dem i en lang række sammenhænge. Det kan 
f.eks. være anetavler og efterslægtstavler af varierende 
størrelser, indhold og omfang; naturligvis også med 
forskellige personer som udgangspunkt, og program
merne sørger altid for at placere personoplysningerne og 
slægtninge i den rigtige sammenhæng.

En udveksling af data med andre slægtsforskere bli
ver ligeledes en let sag ved brug af computeren og det 
internationale GEDCOM format.

Kildeafskrifter

Med database- og tekstbehandlings-programmer er det 
muligt at afskrive kilder og derved lette adgangen til 
disse. Databaseprogrammer gør det nemt at sortere/søge 
i de indtastede oplysninger. Mange har fundet, at ind
tastning af kilder, som de hyppigt vender tilbage til, er 
en god investering af tid. EDB kan også lette udarbej
delsen af registre. Sådanne registre vil spare meget 
søgearbejde, og udskrifterne vil kunne hjælpe mange 
andre - både med og uden computer.

Kildeindtastninger vil samtidig kunne være med til at 
reducere sliddet på nogle af de vigtigste slægtshistoriske 
kilder.

DIS-Danmark

DIS-Danmarks hovedformål er at udbrede kendskabet 
til EDB som et værktøj i forbindelse med især slægts
forskning, men beskæftiger sig også med emner, som har 
et lidt bredere sigte. Foreningen virker som et forum, 
hvor såvel den rutinerede som begynderen kan finde li
gesindede at diskutere deres interesse med. De faste ele
menter i foreningens virke er medlemsbladet Slægt & 
Data, der udkommer fire gange om året og de 10-12 
medlemsmøder, som afholdes forskellige steder rundt i 
landet. Desuden udsendes ca. en gang årligt et særnum
mer til medlemmerne, hvori udvalgte emner tages op.
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Overførsel fra G irokontonum m er

Underskrift iht underskriftsblad

Indbetaler

1 Q  GiroBank

INDBETALING

Beløbsm odtagers G irokontonum m er og betegnelse

501-2058
DIS-Danmark
v/ kasserer JERICHOW 
Kastelsvej 24,4 th.
2100 København 0

Evt. m eddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Kontingent 1996: 
Medl. nr:

100 kr

Postvæsenets stempel

Slægt & Data J
-Ø re -Beta lingsda to— ener —  Betales n u -

KVITTERING
GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for 
GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages 
under forbehold af betalingsmidlets honorering. Ved kontant ind
betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets 
kvitteringstiItryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. 

Beløbsmodtagers G irokontonum m er og betegnelse

501-2058
DIS-Danmark
v/ kasserer JERICHOW 
Kastelsvej 24,4 th.
2100 København 0

Postvæsenets kvittering

Gebyr tor indbetaling betales kontant 
Kroner Øre —

---------------- --------------------------- ,--------------
Til maskinel aflæsning • Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

0 1 0 2 9 6
-  D a g ------M ån e d ------- Å r -----------Sæ t X

4030S (14.95) G iro 000-0000

+82< +5012058<

DIS-Disketter
Medlemsnummer _______________

Navn : ____________________________
Adresse : ____________________________
Postnr. + By : ____________________________
Tlf. : ____________________________

DIS-Blad 50 kr
DIS-Forskerregister 50 kr
DIS-Kildeoversigt 50 kr
DIS-Sogne-program Alene = 50 kr
DIS-Utility diskette 50 kr
HFH -1991 50 kr
HFH-1992 50 kr
HFH-1993 50 kr
HFH-1994 50 kr
HFH-1995 55 kr

* Medfølger gratis ved bestilling afen af de andre disketter

ø  31/2" 720 Kb 0 3 1 /2 "  1,44 Mb

Sendes til: Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby

Priserne er incl. moms



Program for
N ordisk K onference

for Slægtsforskning og EDB for slægtsforskere

3 1 .  MAJ -  2 .  JUNI 1 9 9 6  PÅ SCHÆFFERGÅRDEN VED KØBENHAVN
Deltagergebyr:

Arrangører: med overnatning incl. måltider og
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie drikkevarer og kaffe kr. 1900,-
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
DIS-Danmark og DIS-Norge uden overnatning incl. måltider og

drikkevarer og kaffe kr. 1400,-

F em  PLENUM-FOREDRAG: (og derudover mange gruppe-foredrag)

Migration i Østersø-området. Foredrag ved historiker Harald Runblom, Uppsala Universi
tet, Sverige.
Pas- og attest-regler - Hvilke regler gjaldt for folk, der ville flytte fra sogn til sogn eller fra 
land til land? Foredrag ved arkivar Steen Ousager, Landsarkivet i Odense, Danmark 
Etik i forskningen. Foredrag ved arkivar Peter Korsgaard, Matrikelarkivet, København. 
EDB - et værktøj for slægtsforskere. Foredrag ved historiker Olof Cronberg, Våxjo, Sve
rige
Multimedia - et fremtidsperspektiv: Inden længe kan vi på computeren have bl.a. levende 
billeder, fotos, båndoptagelser, gamle breve og dokumenter sammen med slægtsoptegnelser, 
ane- og efterslægtstavler. Foredrag ved Bjørn Nilsen, Oslo, Norge.

Yderligere oplysninger, program, tilmeldingsblanketter m.v. kan fås ved henvendelse til Planlægningskomitéen

Planlægningskomitéen:
Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, DK-2100 København 0. 
Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, DK-9000 Aalborg

Lene Olsen, Hallandsgade 6A, st.tv., DK-2300 København S

Tlf. & Fax: +45 39 27 24 33 
Tlf: +45 98 16 11 35 

Fax: +45 98 10 22 48 
Tlf: +45 31 57 74 15

■ Der tages forbehold for ændringer •


