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Bemærk, at der i denne sæson er tale om meget forskellige mødesteder

Deltagergebyret er som sædvanlig pro persona kr. 20,- som betales ved indgangen.
Særlig pris for udflugten den 8. oktober 1995.

Tilmelding ER NØDVENDIG af hensyn til det praktiske arrangement (f.eks. kopiering af materiale),
og fordi der ved nogle møder er begrænset deltagerantal, men ikke mindst for at kunne ringe/skrive
om ændringer eller aflysninger, hvis det skulle blive nødvendigt. HUSK derfor også at oplyse tele-
fonnummer! Hvor intet andet er nævnt, skal tilmelding til københavnsmøderne ske - senest 3 dage
før mødet til:

Lene Olsen, Hallandsgade 6A, st.tv., 2300 Kbh. S, tlf. 31 57 74 15.

Lørdag  den  30. september  1995 kl. 14.00-17.00 (Begrænset antal max. 45)

Samfundets absolutte bund
Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, Valby. The eller kaffe skal købes på stedet!
En spændende og underholdende eftermiddag i selskab med slægtsforskeren Ole H. Jensen, der for-
tæller en spændende historie om de af hans forfædre, der var natmænd i Vendsyssel. Hvad var det
for mennesker, og hvordan var det overhovedet muligt at finde oplysninger om et af samfundets
allerlaveste sociale lag?

Søndag den 8. oktober 1995 kl. 09.30-ca. 18.30 (Begrænset antal max. 40).

Udflugt  Tilmelding og betaling (giro: 5012058)  senest torsdag den 28. september
En spændende efterårstur hvor der bliver lejlighed til at se en række interessante steder, også steder
som normalt ikke er åbne for offentligheden.
Mødested: Ingerslevsgade ved Tietgensbroen, bussen mærket DANS BUSSER. Mulighed for op-
samling ved Busterminalen i Sorø kl. 10.30.
Herefter besøges herregården FALKENSTEEN med omvisning ved godsejer M. Lawaetz.
Frokost (medbring selv) i Broby Gamle Skole. Øl og vand kan købes. Kaffe/the og kringle inklude-
ret i prisen.
Eftermiddagen er henlagt til Sorø Akademi, hvor der er rundvisning på Hauchs fysiske kabinet,
Akademiets hovedbygning. Eventuelt afsluttende rundtur i haven og kirken. Mulighed for udstig-
ning ved busterminalen i Sorø (ca. kl. 17.30).
Hjemkomst: Ingerslevsgade ca. kl. 18.30.
Pris: Fra København incl. alt undtagen frokost kr. 170,-
Pris: Fra Sorø incl. alt undtagen frokost kr. 120,-

Onsdag den 1. november 1995 kl. 19.00-21.00 (Begrænset antal max. 35)

Besøg i Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv
Nørrebrogade 66D, 2400  København N
Medlemsfortegnelser fra fagforeninger, billeder af fabriksbygninger, aviser, fagforeningsfaner og
meget, meget mere rummer ABAs spændende samlinger. Et interessant møde med et desværre ikke
så ofte benyttet arkiv.

Onsdag den 6. december 1995 kl. 16.00-18.00 (Begrænset antal max. 30)

Besøg på det kongelige bibliotek
Forhallen til Det Kongelige Bibliotek.
Traditionel billedregistrering og identifikation af portrætter ved fuldm. Hans Berggren. Elektronisk
billedregistrering og alm. orientering om billedsamlingen ved forskningsbibliotekar Henrik Dupont.

Ret  til  ændringer forbeholdes
Det er vigtigt at huske, at tilmelding til et arrangement er nødvendigt og bindende, især for de arran-
gementer, hvor der er begrænset deltagerantal. Husk derfor venligst at melde afbud, så en anden får
chancen for at deltage. Gæster er velkomne til vore arrangementer til samme entré kr. 20,- som med-
lemmer. Dog vil tilmelding af gæster til arrangementer med begrænset deltagerantal ske med forbe-
hold, idet medlemmer har fortrinsret til arrangementerne.
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Kalenderen Jylland & Fyn

Lørdag d. 7. oktober 1995 kl. 10-16    Fredericia

Til mødet har vi fået Leif Høgh Pedersen, der står for det danskproducerede
slægtsforskningsprogram FAMDEX til at komme og fortælle om program-
met og dets muligheder.

Programmet har flere gange været omtalt i Slægt & Data, og det har i den
seneste udgave en række nye spændende muligheder.

Udformningen af slægtsbøger volder ofte kvaler, og i denne forbindelse har
vi fået genealog Anton Blåbjerg til at komme og berette om, hvordan dette
kan gøres og give gode råd hertil.

Som sædvanlig slutter vi dagen af med „ordet er frit“, hvor andre emner kan
tages op. Har du noget, du vil vise andre eller spørge andre om, så tag det
endelig med - til inspiration og til en fælles snak om, hvad vi går og arbej-
der med.

Tilmelding til mødet skal ske senest d. 30. september af hensyn til planlæg-
ningen og udsendelse af deltagerlister (+ kørselsvejledning), og således at
man har mulighed for at arrangere fælleskørsler, skal  Frokosten sørger man
selv for.

Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kroner.
Tilmelding til bestyrelsesmedlemmerne:
Jens Verner Nielsen Tlf. 74 41 55 80 eller
Svend-Erik Christiansen Tlf. 86 25 22 52

Møde i Odense den 11.november 1995 kl. 10    Odense
Mødet afholdes på Odense Rådhus på Stadsarkivet og starter kl. 10 med at
Erik Kann fortæller om sundhed og sygdom. Dødsattester og medicinal-
beretninger. Spændende, men sjældent benyttede arkivalier.

Efter frokost gennemgår vi brugen af modem. Der vil blive vist praktiske
eksempler med opkald til forskellige BBS’er og Det kongelige bibliotek
Tilmelding senest 3.november 95 til:
Bent Pilgaard Tlf. 88 67 55 12 eller
Flemming Maiborg Tlf. 65 96 23 45
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ter, der er filmet arkivalier fra. Ved
at se her først, får du den rigtige
indgang til at finde det sogn, amt el-
ler herred, som du ønsker at forske
i. Det er vigtigt at se godt efter både
under sogn, amt og land.

2. Under sognet finder du de mest
almindelige arkivalier, som gælder
for det pågældende sogn, så som
kirkebøger, skifter og godsarkivali-
er.

3. Under amtet finder du folketæl-
linger, lægsruller, dødsattester, pas-
protokoller, skolearkivalier og
mange andre amts- og herreds-
arkivalier. Men husk selv at studere
disse lokalitikort grundigt, og se
både under sogn og amt.

4. Som et eksempel vil jeg nævne
skifterne. Dem bruger mange hel-
digvis, men mange har også svært
ved at finde ud af helt præcis, hvil-
ket gods deres forfædres gård eller
hus har hørt under. På disse kort er
det meget lettere, da der inden for
hvert enkelt sogn, er nævnt alle de
godser og andre myndigheder, som
ejede jord eller hus i det pågælden-
de sogn.

Desuden en oversigt over alle de
øvrige steder de pågældende godser
ejede jord, så man på den måde kan
se inden for hvilke sogne ens for-
fædre muligvis er flyttet rundt.
Husk menneskene var jo bundet til
godset og ikke til sognet. Al jord var
dog ikke ejet af Godser, så derfor er
der også andre former for skifter,
nogle står under amterne.

5. Sønderjylland har altid været lidt
speciel. I Sønderjylland var det ikke
lovbefalet at indføre dåb og vielser i
kirkebøgerne, men derimod var det
lov at blive indført i civilregistratu-
ren, og denne er flere steder filmet

vor kirke, så de er virkelig tilgænge-
lige for alle.

IGI
International Genealogical Index
Denne gruppe består af en meget
stor samling mikrofichekort fra næ-
sten hele verden. Ialt ca. 52 mill.
oplysninger, og heraf ca. 5 mill.
danske. Disse oplysninger kan enten
være en persons fødsels-/dåbsdag
eller vielsesdato.

Kortene er først inddelt efter land,
dernæst efter amt, eller anden områ-
debetegnelse som bruges i det på-
gældende land. En undtagelse er
dog Tyskland. Her er hele landet ta-
get under eet sammen med det tidli-
gere Østtyskland. De samme oplys-
ninger, som er på disse kort, findes
også på computeren.

At benytte disse kort kan være en
god genvej til at finde en dåb eller
vielse, som „driller“ på de andre ar-
kiver, men husk altid at kontrollere
oplysningerne bagefter på det egent-
lige arkiv, alt er jo lavet af andre.

Lokalitikortene
(Family History Library Catalog)
Dette er den anden meget vigtige
store gruppe. I denne kan man finde
alle de arkivalier, der er filmet af
Mormonkirkens fotografer. Når en
slægtsforsker normalt går på arki-
vet, er mange af os vel nok lidt
usikre i vor viden om, hvad der fin-
des og ikke findes, og bruger derfor
de arkivgrupper, vi bedst kender, så
som kirkebøger og folketællinger,
men ved at bruge disse kort får man
en oversigt over et stort antal andre
arkivalier, som også kan benyttes i
vor forskning, som f.eks. gods-,
amts- og herredsarkivalier.

1. I begyndelsen af hvert lands kort
findes en oversigt over de lokalite-

Hvad kan jeg bruge dette arkiv til ?
Og hvad kan jeg finde derinde?

Det er de 2 spørgsmål, de fleste
slægtsforskere stiller, når de hører
om eller besøger et af Mormonkir-
kens Slægtshistoriske Centre. De
spørgsmål har jeg selv fået stillet
mange gange, og da det er umuligt
på 5-10 minutter at give et nogen-
lunde ordentligt svar, har jeg derfor
besluttet at skrive denne artikel.

Her vil jeg forsøge at gennemgå
nogle af de mange forskellige regi-
straturer og andre materialer der fin-
des,  som står til de besøgendes rå-
dighed, og hvad man kan finde i
disse. Jeg forventer ikke, at I skal
kunne huske alt, men betragt biblio-
teket som et tilbud på lige fod med
alle andre arkiver eller som et „lek-
sikon“, I kan bruge, hvis I får lyst
dertil.

Mormonkirken har, som mange ved,
affilmet en meget stor del af verdens
genealogiske materialer såsom kir-
kebøger, folketællinger, skifter og
meget mere. De filmkopier, vi
slægtsforskere dagligt har brugt på
Rigsarkivet i København i næsten
50 år, og stadig slider på, er lavet af
mormonkirken og givet som gave til
den danske stat. De grønlandske kir-
kebøger der „gik ned“ med grøn-
landsskibet Hans Hedtoft, var hel-
digvis filmet inden, så de stadig er
til rådighed for alle der har interesse
deri.

I vore Centre er registraturerne til
alle de affotograferede arkivalier til
stede, men kun en lille del af selve
filmene. De øvrige kan bestilles
hjem fra USA. På kirkens hoved-
bibliotek i Salt Lake City er alle
film tilstede, og dette benytter ca.
13.000 mennesker sig dagligt af.
80% af dem er ikke medlemmer af

vejledning af Anne-Margrethe Krogh-Thomsen

Mormonkirkens slægtshistoriske centre
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op til 1930-1950. På Rigsarkivet har
vi kun de Sønderjyske kirkebøger
op til ca 1914.

6. Udover Danmarks grænser er der
også meget at finde, f.eks. er en stor
del af Berlins kirkebøger fra 1650-
1875, blevet affilmet af Mormon-
kirken i årene 1934-36, altså før An-
den Verdenskrigs begyndelse. Det
samme gælder for mange andre ty-
ske byer. Dette er for mig personlig
en fantastisk ting. Kirken kunne jo
lige så godt have begyndt sin filma-
tisering i Skandinavien! Eller i et
hvilket som helst andet land. Mange
af disse tyske arkivalier er jo des-
værre blevet ødelagt under krigen
og findes ikke mere. I Schleswig-
Holstein, hvor kirkebøgerne for en
stor del ligger ude i de små præste-
gårde, er en del af dem allerede fil-
met, men kirken er atter igang i
dette område, i håb om at disse bø-
ger kan blive til glæde for forskere
over hele verden, som har rødder i
dette område.

7. I denne gruppe findes også bestil-
lingsnumre på mikrofilm af 8 mil-
lioner familiegruppeskemaer over
afdøde familier fra hele verden.
Skemaerne er lavet og indsendt af
kirkens medlemmer. Men husk: Alt
er registraturer og oversigter over
film, som man evt kan bestille hjem.
På selve arkivet er kun en meget
lille del af disse film hjemme, men
de kan bestilles hjem for et mindre
beløb. Desværre er det umuligt for
mig her at komme ind på alt. Denne
gruppe findes også i computeren.

Færdigtrykte og udgivne
Slægtsbøger og anden litteratur
Der findes også oversigter over ma-
terialet, både under lokalitikortene
og i en hel kasse for sig selv. Nogle
af bøgerne er blevet affilmet, andre
ikke endnu, men har man først fun-
det en bog af interesse, kan man
selv gå på jagt efter den på andre ar-

kiver - ikke at forglemme Frederiks-
berg Bibliotek, der har en fin sam-
ling af stamtavler og slægtsbøger.

Computeren
På mange af vore Centre er der des-
uden adgang til at søge på en com-
puter, men i en begrænset tid ca. ½
time pr. person. Tidsbestilling til
computeren er tilrådeligt. I Køben-
havn på tlf 38 34 55 70 i bibliote-
kets åbningstid, tirsdag, onsdag og
torsdag fra kl.15-20.

Der vil altid være hjælpere tilstede,
så man behøver ikke selv at have
kendskab til en computer. På com-
puteren kan du benytte forskellige
programmer blandt andet Family
Search. I dette program er der flere
muligheder, men jeg vil kun omtale
de to vigtigste.

1. Ancestral File
I dette program  kan du søge på hele
slægtstavler og familieskemaer. Dis-
se er for det meste indtil nu  ind-
sendt af kirkens medlemmer i det
såkaldte „4’Generations Program“,
men i den senere tid har også mange
andre slægtsforskere ud over hele
verden, fået øjnene op for dette fan-
tastiske program, og er begyndt at
sende deres eget arbejde ind på di-
sketter (på en GEDCOM-fil). En
GEDCOM-fil kan laves på 33 af de
155 forskellige slægtsforsknings-
EDB-programmer, der i dag sælges
i verden. På den måde kan alle for-
skere få glæde af hinandens arbejde.
Navne indsendt til dette program
gør Kirken ikke Tempelarbejde for,
men programmet er til rådighed for
mennesker i hele verden.

2. IGI (International Genealogical Index).

I dette store program findes navne
og data på alle de personer, som vor
kirke har udført tempelordinancer
for. Det er i dette program kirkens
medlemmer kan tjekke, hvem der er

udført arbejde for. Man kan søge på
3 måder.

1. På en enkelt person.
2. Søge oplysninger om et ægte-

skab, hvor og hvornår.
3. Søge efter børn til et bestemt

ægtepar.

Oplysninger fra denne store compu-
ter kan blive udskrevet eller kopie-
ret på papir eller hvis det ønskes på
en diskette som en Ascii-fil, som du
hjemme kan bruge i de fleste tekst-
behandlings-programmer. På
Slægtshistorisk Center på Priorvej
12 i København er der desuden 2
ældre computere til rådighed for pri-
vate og kirkens medlemmer, der
selv vil sidde og taste deres eget pri-
vate slægtsforskningsmateriale ind
på en diskette (3½”, 720 kb) som de
så kan tage med hjem og bruge
hjemme.

Det er PAF programmet, der er på
disse to computere. Min egen dan-
ske vejledning for begyndere, ligger
derinde til fri benyttelse og kopi-
ering. Flere af de elever, jeg har haft
på mine EDB-hold (både kirkens
medlemmer og andre), kommer så-
ledes bagefter på Priorvej og arbej-
der videre på deres arbejde.

Det er jo ikke alle, der selv er istand
til at anskaffe sig en computer, selv
om mange efterhånden vil få det.
Mange er ældre mennesker, som al-
drig før har haft mulighed for at
stifte bekendskab med et sådan ny-
modens „Uhyr“ og skal også først
finde ud af, om det er noget de kan
(eller tør) og som har deres inte-
resse. Alle kan lære det, bare de kan
se forskel på A, B og C. Men det er
jo altid rart at vide, hvilke mulighe-
der der findes.

Anna Margrethe Krogh-Thomsen
Hedebyvej 5
3560  Ølstykke
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Jeg har nu i et par år arbejdet med BK 5 - og været udmærket tilfreds med det. I den seneste tid har der været nogen
kritik af BK, som jeg synes er lidt urimelig, da BK hele tiden er under udvikling - senest med nyheden om den nært
forestående BK til Windows, som jeg venter mig meget af. Jeg har set et par demoer af andre programmer og sam-
menlignet dem med BK (f.eks. Disgen - som ifølge en udmærket analyse i forrige nr. af Slægt & Data skulle være
slægtsprogrammernes Rolls Royce).

Jeg synes Disgen var udmærket, specielt den fremragende funktion at man kunne trykke sig direkte frem og tilbage
mellem det grafiske „træ“ og den skrevne tekst/fil. Men ellers synes jeg ikke den var bedre end BK. Mon ikke John
Steed får denne funktion med i BK til Windows til Windows ? Jeg synes det er en god ting at der er et standard pro-
dukt som BK på markedet, som de fleste har/eller kender til - sålænge, vel at mærke, at programmet hele tiden ud-
vikler sig, og det synes jeg som sagt BK stadig gør. Rent teoretisk skulle det ikke gøre noget, at der var en mængde
forskellige produkter på markedet, da man jo som bekendt via Gedcom kan udveksle data mellem de forskellige sy-
stemer, men et er teori, et andet praksis.

Der er flere gange i Slægt & Data været tale om en mere systematiseret udveksling af alment relevante BK baser.
Det synes jeg ville være en god ting - jeg har selv en stor base med godt 5000 personer, som specielt dækker de
fransk-reformerte slægter i Fredericia: Honore, Dupont, Fournaise, Le Fevre, Deleuran o.a. - men også den vidt for-
grenede Winth-mølle slægt fra Viborg. Basen fylder 2 disketter (1.44 Mb) - er der nogen der er interesseret i denne
base skal de blot girere kr. 25 til min girokonto 737-4259 - så vil jeg fremsende disketterne.

Kunne der skabes interesse om en fælles BK Base Bank centreret eet sted ville det selvfølgelig være det bedste. Jeg
kunne forestille mig en fast rubrik i Slægt & Data med en oversigt over det som p.t. er „indsat“ i Banken, og som
man så kan „trække“ på (se nedenstående). Det bedste var selvfølgelig en elektronisk Base Bank, hvor man kunne
downloade fra via modem. Men før modem er fast standard på alle PC’er er det ikke relevant. Jeg selv ville ikke
have noget imod at være „Bank-bestyrer“ - så er der interesse for en central BK Base Bank vil jeg da gerne i kon-
takt med andre interesserede ?

Lars Deleuran
Mimersvej 52
7620 Lemvig  Tlf. 97 82 39 87
Giro 737-4259

Brothers Keeper Base Bank

Slægtshistoriske Centre
København Priorvej 12 Frederiksberg Tlf 38 34 55 70
Slagelse: Skovvejen 50 Slagelse Tlf 53 52 69 47
Aalborg: Riishøjvej 20 Aalborg Tlf 98 26 16 31
Århus: Langenæs Allé 31 Århus Tlf 86 94 68 75
Fredericia: Kaltoftevej 27 Fredericia Tlf 75 92 43 38
Odense: Lahnsgade 58 Odense Tlf 66 11 15 54

Denne artikel er enslydende med
den vejledning, som Anna-Margre-
the Krogh-Thomsen har fremstillet
og som ligger fremme på Mormon
Centret i København. Den kan frit
kopieres.
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spise eller gå på badeværelset. Skri-
vebordet er et rod af udskrevne ar-
tikler, håndbøger, blade og noter.
Glemmer aftaler, telefonen er altid
optaget, fordi den er koblet op til en
BBS eller til Internet - ude af kon-
takt med venner og de daglige begi-
venheder. Skulle denne advarsel
om, hvad der kan vente dig, hvis du
begiver dig ind på Internet, ikke
virke, så er her nogle mulige ind-
gange:

e-mail: Family Tree Maker fra Ban-
ner Blue (nu del af Broderbund
Software) har deres egen mailing
list, som du kan modtage, hvis du
sender følgende meddelelse til

majordomo@best.com
SUBSCRIBE FTMTECH-L

På denne mailing-list kan du følge
med i mange spørgsmål til Banner
Blue om FTM, og de svar som Ban-
ner Blue sender tilbage. Du kan
også kontakte Banner Blue direkte
på adressen banrblue@best.com.

Det kan nævnes, at FTM har mange
tilhængere, som også drøfter FTM
på de nedennævnte konferencer. An-
dre er varme fortalere for BK, men
alle venter spændt på Windows-ud-
gaven. En såkaldt beta-udgave (for-
løberen for den „fejlfrie“ version)
kan hentes ned via Internet, men da
den fylder 1,1 Mb i komprimeret
udgave har jeg foreløbig afstået fra
dette med mit 2400 baud modem
(downloading anslået til flere ti-
mer). John Steed har adressen
75745.1371@compuserve.com,
hvis du vil skrive til ham.

Følgende konferencer i newsgroups
kan varmt anbefales

alt.genealogy
soc.genealogy.misc

Følgende beskrivelse af den genea-
logiske syge er fundet på Internet:

Den genealogiske syge

Advarsel:
Denne tilstand er meget smitsom for
voksne.

Symptomer:
Vedvarende klage over behov for
navne, datoer og steder. Pt. (patien-
ten) har et blankt udtryk til tider døv
over for ægtefælle og børn. Har ikke
smag for arbejde af nogen art undta-
gen feberagtig gennemgang af do-
kumenter på biblioteker og i arkiver.
Pt. har en udpræget trang til at skri-
ve breve. Bander over postbudet,
når der ikke er post. Besøger frem-
medartede steder så som kirkegårde,
ruiner og fjerne, øde landskaber. Fo-
retager hemmelige opkald om nat-
ten, mumler for sig selv. Pt. har et
besynderligt fjernt udtryk i øjnene.

Behandling:
Medicinsk behandling er nytteløs.
Sygdommen er ikke dødelig, men
bliver stedse forværret. Pt. bør del-
tage i slægtshistoriske arbejdsgrup-
per, abonnere på genealogiske tids-
skrifter og bør have et stille hjørne i
huset, hvor han/hun kan være alene.
Den naturlige udvikling af sygdom-
men er, at jo mere syg pt. bliver, jo
mere nyder han/hun det...

Inden denne historie, som er frit
oversat fra H.J.Tucker via Marion
Walter fra Canada, begyndte at vi-
dereudvikle sig ud i det groteske
ved forskellige kommentarer, kom
denne tilføjelse nogle dage senere:

Symptomer: Slørede, blodskudte
øjne, tilstoppet næse, forfalden til en
pakke cigaretter mens modemet
(2400 baud) returnerer nye artikler,
kommer ikke op af stolen for at

Af Eli Hagerup

Internettet og den genealogiske syge

Fra tid til anden er der også spørgs-
mål vedrørende aner fra Danmark,
især til Slesvig. Måske kan du hjæl-
pe en spørger, eller hvis du selv sø-
ger oplysninger om udvandrere, er
dette glimrende konferencer. Især
har alt.genealogy mange henvendel-
ser. På en weekend kommer der let
over 300 henvendelser.

Som den sidste nye konference (fra
udgangen af juni 1995) på initiativ
af DIS-Norge skal nævnes:

alt.genealogy.nordic

hvor konferencen i modsætning til
ovennævnte konferencer vil kunne
foregå på de skandinaviske sprog.

Bliver din appetit yderligere skær-
pet efter at have deltaget i noget af
ovennævnte, eller vil du hellere
springe ud på det dybe vand, så kan
det anbefales at starte på
Anonymous ftp:

ftp ftp.cac.psu.edu (login:
Anonymous - Password: (din
Internetadresse))

her kan du i biblioteket
\pub\genealogy\text\guides få en li-
ste gresinet.txt over de fleste andre
steder, hvor du kan søge oplysnin-
ger via Internet inklusive program-
mer. Listen er på ca. 25 sider, og
den bliver jævnligt opdateret.
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Blandt andet kan man få en opskrift
fra LDS (Latter Days Saints eller
mormonerne) om hvordan, du skal
søge efter slægtsdata i Danmark.
Opskriften kan anbefales - bortset
fra, at den naturligvis er på engelsk.

Jeg har ikke nævnt WWW (World
Wide Web), men det er kun fordi jeg
med et 2400 baud modem slet ikke
tør begive mig i kast med dette. Jeg
får snart et 14400 baud modem, som
er det mindste du i dag bør satse på.
Så vil jeg også undersøge det.

På gensyn på Internet.

hagerup@ibm.net eller også på
76631.2103@compuserve.com

Eli Hagerup
Hyrdeengen 353
2625  Vallensbæk  Tlf. 42 64 34 86

From: jahansen@coho.halcyon.com (john a hansen)
Newsgroups: soc.genealogy.nordic
Subject: HANSEN,PEDERSON>Ronne or Hasle
Date: 23 Jul 1995 06:06:02 GMT
Organization: Northwest Nexus, Inc. - Professional Internet Services

I’m searching for current or past relatives on Bornholm..
I’ve traced the family back to the late 1800’s
Best REgards
  Best Regards
John A Hansen LEMKE: HANSEN:  LOCHHEAD:  DEMPSTER:
26600 SE 158th St. MULLINS: ATWOOD: BROWNELL: COE: ROSS:
Issaquah Wa 98027 MEAD: WAY: SHAW: ALEXANDER: TOMPKIN:
jahansen@halcyon.com ABLANALP: HERRIMAN: JENKINS: ROSE:
compuserve 73304.3133 SCHILD: BECKSTEAD: HOBERT: HUNT: SKINNER
206-392-2108 TRIPP: CHURCH: EGGLER: FARNSWORTH: MOLYNEUX:

PEARCE: THURSTON: TALLMAN: PABODIE: MOTT: PERCY
MOLINES: MONTACUTE: CARRIL: PEVERELL: HARMAN:
TOUCHET: STANLEY: FITZALAN: HOLAND: MONTAGU:

Eksempel fra konferencen soc.genealogy.nordic

Mit afhængighedsforhold til et BBS
Af Martin Bjarklev

Efter at have arbejdet med EDB i
over 10 år var det jo meget naturligt
at vælge et EDB-program til at
holde rede på alle mine aner. Jeg
valgte Brothers Keeper. Mange ti-
mer er tilbragt foran skærmen med
at indtaste, tilføje små anekdoter,
rette, forsyne forældrepar med flere
børn end de havde i forvejen osv.
Og så kom dagen, hvor jeg investe-
rede i et modem. Bare for sjov. Jeg
havde jo ikke rigtigt noget at bruge
det til , men måske en gang med ti-
den..... Ak, ja !

Aldrig så snart var modemet kom-
met ind ad døren og tilsluttet min
PC, før en af mine slægtsforsker-
kolleger sagde: „Kender du disse

her BBS’er ?“  Ok ja. Dem kendte
jeg godt. Det er for computer-freaks
uden ret meget andet på hjerte end
bits og bytes, opgraderinger og pro-
cessorer. Men i et nummer af S&D
faldt mit øje alligevel på en henvis-
ning til HIT-BBS.

Jeg ringede op, og efter at være ble-
vet gelejdet gennem velkomstbille-
derne og indtastet mit navn, adresse
osv. kunne jeg med usikre skridt be-
væge mig igennem menuerne. Det
var faktisk  ikke svært. En af kon-
ferencerne, hvor der var post til af-
hentning og gennemsyn hed
SLAEGT.

Efter nogle forgæves forespørgsler
ud i det store tomme rum, kom ef-

terhånden et par venlige, men be-
stemte afvisninger: Der var åbenbart
ingen som havde noget, jeg kunne
bruge, men så en dag, hvor jeg var
gået i stå over et stygt problem. Min
T6-oldefar boede i København fra
1780. Jeg har fundet vielse fra 1780,
barnedåb fra 1782 og frem til 1801.
I 1787 var familien et smut i Sla-
gelse, tids nok til folketællingen.
Men eftersom de fik børn døbt i
Garnisons Kirke i både 1799, 1800
og 1801, - ja, så regnede jeg med at
de måtte stå i Københavns folketæl-
ling for 1801. Hertil findes jo et
fremragende register, fremstillet af
Arne Julin. Dette kan gennemses
online på HIT-BBS. Efter at have
frekventeret dette, måtte jeg sande
at Joseph Erwolter med familie ikke
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lod sig grave frem af 1801-tællin-
gen. Jeg oplod min kvide og elen-
dighed på HIT-BBS i SLAEGT kon-
ferencen, og minsandten: Arne
Julin, - det kære menneske - havde
gennemsøgt sin database ved hjælp
af fornavnene på mand, kone og 6
børn. (Chancen for at en anden fa-
milie skulle have 8 medlemmer med
nøjagtigt samme navne og aldre vil
jeg ikke engang gætte på.... ) De
stod registreret med efternavnet
Bartholin. Dette kunne Arne med-
dele mig i et svar på min forespørg-
sel. Den løsning havde jeg ikke haft
en jordisk chance for at opspore,
hvis det ikke havde været for Arne
Julin og HIT-BBS.

Senere har jeg så - ved placering af
små beskeder i NORD.GEN konfe-
rencen - fået kontakt med en Nord-
mand fra Bergen, som vi ved et til-
fælde fandt ud af var min „7-
menning“. (Nordmændene har et
snedigt system, hvor 7-menning for-
tæller, at vi 6 led tilbage deler en
ane). Han havde såmænd en efter-
slægt af på 335 medlemmer fra et af
6 ovennævnte børn fra København,
der pludselig i 1820 forsvinder ud af
Københavns kirkebøger m.m. Han
var altså immigreret til Bergen og
videre til St.Petersborg i Rusland,
og alt dette fik jeg sendt fra Norge..!

Der lever i dag efterkommere i
Uglitsj 200 km nord for Moskva af
denne mand. Hvem der dog bare
kunne kontakte dem - de kunne sik-
kert fortælle meget. Jeg fik et tele-
fonnummer fra oplysningen og for-
søgte, men måtte konstatere, at der
ikke var nogen, der talte andet end
russisk i den anden ende.

Så var det, jeg så en besked i
GENEALOGY konferencen. En
venlig russer, der talte fremragende
engelsk, Alexei Kolisnichenko, til-
bød sin hjælp med russisk/engelsk

arbejde. Jeg bad ham venligst ringe
til min fjerne slægtning i Uglitsj -
og det gjorde han.... Han måtte dog
med bøjet hoved indrømme, at det
ikke havde givet så stort et afkast.
Manden i den anden ende (en herre
på ca. 75 år) fortalte ham i ret så
barske vendinger, at „..han måtte
have hul i hovedet hvis han troede
at det var velset at blive kontaktet af
imperialister“. Og så smækkede
han oven i købet røret på i øret på
den stakkels, velmenende mand..

En anden besked i NORD.GEN gav
mig kontakt til Kenneth Matz i Sve-
rige. Vi var gudhjælpemig også i fa-
milie. Omend lidt mere kompliceret:
Kenneth foretog et kæmpestort ef-
terforskningsarbejde for mig i
Jönköping, til gengæld fandt jeg lidt
til ham i Korsør, hvor en gren af fa-
milien gemte sig. Gennem ivrig
kommunikation måtte vi fastslå, at
Kenneths TTT-oldefar boede i Kor-
sør, hvor dennes brors datter giftede
sig med en søn til en søster af min
TTTT-oldemor....(!) Vi opgav dog at
give familieskabet et navn, men
pudsigt var det da.

Nu er jeg blevet point på HIT-BBS.
Det er en stor fordel for mig, som
henter post meget tit - og fra alle
slægts-forskerkonferencerne - og én
ting er sikkert: Hvordan har man
dog nogen sinde kunnet leve uden
BBS’erne ?

Martin Bjarklev
Søndertoften 115
2630 Taastrup

Family Roots 4.0e
Family Roots version 4 er nu helt
oversat til dansk. Det er det mest
fleksible program på markedet. Her
bestemmer slægtsforskeren hvor-
dan, det skal være og er ikke tvun-
get til at rette sin forskning ind efter
programmet. Integreret i program-
met er et GEDCOM overførsels-
program. Alle der har haft henvendt
sig til SoftGen vil få tilsendt mate-
riale om version 4. Er du også inte-
resseret så ring eller skriv og jeg
sender det omgående.

I forbindelse med udgivelsen sælges
de sidste eksemplarer af den tidli-
gere version til rene foræringspriser
med mulighed for senere opdatering
til den nye version.

SoftGen
Tofteholmen 5
2690 Karlslunde
42 15 28 12 (bedst efter kl. 16.00)

PAF
Hvis man har købt PAF og den er
registreret på lovlig vis, kan man,
hvis man ikke fik gjort det ved ind-
købet, og har problemer med de
danske karakterer æ, ø, å, indsende
en tom diskette og returkonvolut
med returporto til:
Nordisk Distributionscenter
Att. Lis Billeskov
Smedevangen 9
3540 Lynge  Tlf 42 18 77 27
eller
Anna-Margrethe Krogh-Thomsen
Hedebyvej 5
3560  Ølstykke

som så vil returnere disketten med
nyt pakket PAF-program og de dan-
ske bogstaver.

Produkt
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Cumberland Family Tree for
Windows

FamDex

Windows versionens skærmbilleder er
fine og brugervenlige og derudover er
den udvidet med en masse gode og for-
bedrede egenskaber.
Hver person kan således tildeles helt op
til 250 begivenheder, som kan vælges
frit af brugeren. Hver begivenhed har
sit eget felt til kildeoplysninger på op til
5000 karakterer og kan yderligere have
en beskrivelse på op til 32.000 karakte-
rer. Herudover kan  der til hver person
knyttes en generel beskrivelse på
64.000 karakterer.
Antallet af rapporter er forøget, de ud-
nytter nu mulighederne i Windows og
præsenterer sig langt bedre end i DOS
versionen. Cumberlands enestående
slægtsbog er forbedret, udvidet og den
er blevet endnu nemmere at opbygge.
En selvfølgelighed i forbindelse med
Windows miljøet er at der nu er mulig-
hed for at lægge indtil 250 billeder ind i
databasen for hver eneste person, vise
billederne på skærmen og indføje dem i
udskrifter som f.eks. anetavler eller
slægtsbøger.
Windows versionen findes foreløbig
kun i en engelsk udgave, (i Windows er
der ingen problemer med Danske bog-
staver).
Programmet findes i en Sharewareud-
gave, som kan hentes på Slægts-BBSer.
Den normale pris inklusive forsendelse
til Danmark er US $ 67 (ca. 460 Kr).
Det kan bestilles pr. brev (gerne på
dansk) hos
Cumberland Family Software
385 Idaho Springs Road
Clarksville, TN 37043, U.S.A.
Beløbet vedlægges i amerikansk Check
eller anvises på VISA kort (husk både
nr. og udløbsdato på kortet). Der kræ-
ves ikke en særlig blanket til bestilling,
men jeg vil dog gerne være behjælpe-
lig, hvis jeg får sendt en frankeret ku-
vert. Erik Helmer Nielsen, Hedager 51,
2670 Greve, tlf. 42 90 21 57

Den nye version af DISGEN, version
6.1 er nu leveret fra Linköping. Der er
en hel del ændringer i forhold til ver-
sion 5, men overgangen til den nye ver-
sion er smertefri under forudsætning af,
af man ikke har benyttet floknumre, der
er højere end 999. Har man brugt større
numre, skal flokkene om- nummereres,
før de kan indlægges i version 6.
Men har man først skiftet, vil man have
et program, der er lettere og hurtigere at
arbejde med, og hvor man slipper for
den gamle begrænsning af flokstørrel-
sen til 1000 individer. Man kan selv
vælge, om der fortsat skal benyttes
flokke, nu max 999 styk af 100.000 in-
divider, eller om man vil have alle i en
flok på indtil 100.000.000 individer.
DISGEN er nu eet program, som styrer
alle de aktiviteter der hører til slægts-
forskning. Man starter programmet op,
og ved brug af piltaster eller mus kalder
man alle funktioner fra rullegardin-
menuer. Man forlader således ikke pro-
grammet før man slutter af med at
sikkerhedskopiere, således at alle nye
ændringer og tilføjelser ikke vil gå tabt.
En ny ting er, at man kan arbejde med
tekst i to vinduer ved siden af hinanden.
Ved sammenkobling af to personer, an-
bringes de i hver sin rude, hvorefter de
kan kobles, enten i et parforhold eller i
forældre-barn forhold. Men man kan
også anbringe en familie i venteposi-
tion i det højre vindue, mens man i en
tid arbejder med en anden i det venstre,
og så lynhurtigt vende tilbage til sit ud-
gangspunkt, når man er færdig.
Der er desuden sket en kraftig udvi-
delse i søgelisten og det er nu muligt at
danne et samlet index for flere slægter,
hvis man skriver en familiebog eller en
lokalhistorisk afhandling. Skulle man
ønske nærmere oplysninger om pro-
grammet eller hjælp til driften, er man
altid velkommen til at kontakte mig på
Tlf. 43 96 53 37      Georg Agerby

Der er kommet flere emner i „SØGE-
REN“ nemlig alle noterne.
LIV er blevet opfrisket, så der nu er
flere datoer med bl.a. datoerne omkring
REGENTER, hvis du har
REDIGERINGS programmet så
årstallene herfra. Det er blevet muligt at
bruge LIV som søgeobjekt. Eks.: Du
sidder med en person og studerer LIV,
her står ‘partners søster død’, hvem var
nu det ? Sæt vælgeren på linien hvor
det står, tryk enter og programmet går
til respektive søster.

Ved opgradering til Ver. 1.7X er der
kommet en KONKORDANS i pro-
grammet. Her kan du indtaste din egen
tekst til søgning, f.eks. et andet num-
mersystem, eller du kan lade program-
met skabe dette nummersystem ud fra 6
kendte nummereringsmåder. Konkor-
dansen skabes for for-, efter- og side-
slægt.

BOGEN er nu forberedt til rækken af
REDIGERINGS programmer. Der er
også kommet en side med kundeønsker.
Tegn efter eget ønske for født, døbt,
etc.
Lige højremargen med valg af karakter-
antal.
Hjælpeside i bogen, med forklaringer.
Person log kan udskrives ved TEST.
Registret kan udskrives alfabetisk.
Kildeoplysninger kan medtages i ud-
skrift.
Bogens udsende er også forbedret så
der nu er mulighed for henvisninger
blandt forgængernes partnere.
Engelsk hjælpetekst når du sender til
familien udenlands.
Det nye GEDCOM modul er i arbejde,
og det bliver anderledes!!

Har du lyst til at prøve FamDex, så ring
efter en DEMO på Tlf. 42 84 19 16, det
koster ikke noget.

DISGEN

Information



Priserne er incl. moms

Særnummer 1992: 37,50 kr

Kildeoversigten
50,00 kr

Om Scanning

Særnummer 1993:

Særnummer 1994: 50,00 kr

** Medfølger gratis ved bestilling af en af de andre disketter

Medlemsnummer

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

* Så længe Kildeoversigten ikke fylder mere end én 3½" 1,44 Mb diskette er prisen 50,- kr

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

Priserne er incl. moms

Bestillingsseddel til diverse disketter

3½"  720 Kb
3½" 1,44 Mb
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5¼" 1,2 Mb
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kendte og meget anvendte nummer-
systemer, kan man ved indtastning
af oplysninger fra (først og frem-
mest) trykt litteratur indtaste direkte
i det i kilden anvendte system. Det
sikrer mod misforståelser og tidsrø-
vende manuel indtastning af „alter-
native numre“.

Men der er mere nyt i programmet:
Samtidig med opbygningen af efter-
slægtens nummerering kan man ud
fra den til enhver tid valgte proband
vilkårligt anvende et af tre forskel-
lige nummersystemer til anerne. Det
spændende er, at man ikke bare i ét
og samme opslag kan betragte num-
mererede aner og nummereret efter-
slægt - men efterslægten er som et
supplement forsynet med et (ane)-
nummer, der direkte relaterer en
person til den relevante ane.

Et eksempel:
Jeg har måske valgt min farfar Hjal-
mar Magnus Kann som proband.
Følgelig får han anenummer 1 og
hans far Magnus August Mogens
Theodor Kann anenummer 2.
Jeg har måske samtidig valgt en
efterslægtsnummerering i det så-
kaldte „Adsersens system“ (beskre-
vet i Personalhistorisk Tidsskrift
1981). Systemet nummererer sø-
skende med små henholdsvis store
bogstaver (kvinder, henholdsvis
mænd). I Adsersens system får æld-
ste barn efter min farfar Oda Kann
betegnelsen „a“. Følgelig kan jeg i
FamDex se betegnelsen a  1, der an-
giver, at der her er tale om ældste
barn, en kvinde set i relation til
anenr. 1. Ud for min farfars ældste
søster Magna Caroline Marie Kann
kan jeg læse: a  2, der altså angiver,
at der er tale om ældste barn, en
kvinde set i relation til ane nr. 2. Det
er med denne dobbelte num-
merering enklere at overskue sam-
menhæng i de enkelte slægtsgrene.

 - afgørende nytænkninger i FAM-
DEX programmet:

Konkordans er oftest et udtryk, der
anvendes i arkivernes verden. Det
angiver en fortegnelse, liste, der sø-
ger at etablere sammenhæng mellem
forskellige nummerrækker.
Eksempel: Et arkiv er registreret i
begyndelsen af århundredet og i
denne sammenhæng systematisk
gennemnummereret. 50 år senere
nyregistreres det hele med deraf føl-
gende fornyet systematisk gennem-
nummerering. En konkordans udar-
bejdes og sikrer, at alle henvisninger
i artikler og bøger til den ældre regi-
strering er direkte henførbare til den
nye registrering! Betegnelsen kon-
kordans har nu også fundet vej ind i
et af vores slægtsregistreringspro-
grammer, nemlig FamDex.

Med denne konkordans er der efter
min vurdering sket et afgørende
brud med den gængse måde at tæn-
ke nummerering på i slægtsregistre-
ringsprogrammer. Jeg mener derfor,
at der er al mulig grund til en kort
omtale af de nye muligheder.

Konkordansen giver mulighed for at
anvende 6 forskellige nummere-
ringssystemer til nummerering af
efterslægten. Der er tale om kendte i
den trykte litteratur meget anvendte
systemer. Det er (måske) vigtigt at
anføre, at der er tale om en helt
automatisk nummerering efter eget
valg, altså ingen langsommelig ma-
nuel omnummerering.

Det er umiddelbart indlysende, at
valgmuligheden er rar at have. Det
er vel med nummersystemer som
med alt andet i livet: Hver og én har
netop sin mening om, hvilket sy-
stem, der er det bedste. Men valg-
muligheden rummer en anden stor
fordel. Eftersom der er tale om

Nye måder at nummerere på
af Erik Kann

Eksemplet kan måske virke forvir-
rende for læsere uden kendskab til
min kære familie i al almindelighed
og FamDex programmet i særdeles-
hed. Men forhåbentlig giver det ind-
tryk af, hvor funktionelle og mange-
artede nummereringsmåderne nu er
i FamDex.

De nye faciliteter er nyttige - og
hvad mere er, de tager for alvor fat i
et af den traditionelle (manuelle)
slægtsregistrerings klassiske proble-
mer: Hvorledes kombinerer man en
nummerering af anetavlen og efter-
slægtstavlen? Man kan roligt sige,
at med EDB-registrering af slægt er
problemet langt hurtigere aktuelt
end i „gamle“ dage, og efter min
mening er det vigtigt, at der her er
taget fat i problemet.

Jeg vil ikke på nogen som helst
måde hævde, at problemet ikke er
taget i ed i andre programmer. Men
her er ihvertfald et gennemarbejdet
løsningsforslag. Endnu er systemet
ikke udbygget til at kunne systema-
tisere nummerering af en egentlig
konsangvinitetstavle. Men det kom-
mer uden tvivl en dag!

Endnu en mulighed rummes nu i
FamDex-programmet: Der er også
mulighed for at arbejde med indivi-
duel, helt selvvalgt nummerering.
Man kan for hver enkelt person an-
føre netop den betegnelse, man fin-
der relevant: Københavns-grenen,
Sæby-slægten, min skrækkelige
tante, AF7G5ab7-8FD osv. Mulig-
heden giver en række selvindly-
sende fordele og vil i sidste ende
uden tvivl være løsningen på det,
jeg ovenfor kaldte „det klassiske
problem“.
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Jeg har planlagt til en senere lejlig-
hed at fremkomme med en række
samlede betragtninger over proble-
met: Valg af slægtsforskningspro-
gram. Det ovenfor anførte må ikke
opfattes som en tidlig indledning til
disse overvejelser.

Jeg har først og fremmest villet gøre
opmærksom på, at der nu er offent-
liggjort en række meget, meget væ-
sentlige muligheder, der i sig rum-
mer en sjælden dynamisk nytænk-
ning. Jeg kan kun anbefale alle at
rekvirere gratis DEMO-diskette hos:
Leif Høgh Pedersen, Kildebuen 4,
2740 Skovlunde.

Erik Kann
Johan Jepsensvej 1
2830 Virum   Tlf 45 85 18 02

Nyt fra kildeindtastningsprojektet

Indtil 1. august er der under Kildeindtastningsprojektet i DDA registreret
290 materialer med tilsammen 209.249 registreringer.

Kildeindtastningsprojektet får hjælp og støtte fra flere sider. Gennem Sta-
tens Arkivers Kopispredningsudvalg har DDA fået rådighed over en Rea-
der/printer til produktion af indtastningsforlæg. I december 1994 fik DDA
overdraget Rigsarkivets Publikumsafdelings gamle folketællingskopi-
protokoller (1787-1850). Med disse to glædelige begivenheder er der mulig-
hed for en væsentlig lettere adgang for indtasterne til indtastningsforlæg.

DDA har til Kildeindtastningsprojektet fået en bevilling fra Tips- og Lotto-
midlerne. Denne bevilling vil især blive anvendt til hurtigere betjening af
indtasterne, til rekruttering af nye indtastere og til forbedret tilgængelig-
gørelse af de modtagne materialer. Blandt de tilgængeliggørelsestiltag, der
ligger i den nærmeste fremtid er en CD-ROM-udgivelse af de indtil nu
modtagne materialer. I 1996 vil der i samarbejde med Statens Arkivers
Filmningsenhed blive produceret en CD-ROM med en kombination af
kildeindtastninger og indscannede originalkilder (data og billeder).

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.



Slægt & Data

DIS-Danmark -  september 199516

rettes alle de databaser, du har brug
for, og hver database kan rumme
omkring  393.000 personer.

Grundstammen
Grundstammen i Holger er en
personformular for hver person.
Den indeholder alle basis oplysnin-
ger med god plads til kildeangivelse
i forkortet form. En familietavle
med forældre og børn og  som tredie
element anetavlen, der vises på
skærmen med 4 generationer og
hvorfra man let kan finde rundt i
slægten. Der er en meget fin søge-
funktion, som på ingen tid finder de
ønskede oplysninger.
Personformularen har 500 linier til
fri tekst og 500 linier til kommenta-
rer samt 2 rubrikker til anmærknin-
ger. Familietavlen indeholder over-
sigt over faderens og moderens æg-
teskaber og over børn i hvert ægte-
skab. Med et klik på et navn har
man den pågældendes person-
formular på skærmen og med et nyt
klik er man tilbage i familietavlen
igen. Den samme fremgangsmåde
kan anvendes i anetavlen.

Med Holger kan der laves en masse
statistikker og tabeller om slægten.
Du kan fx få oplyst, hvilke navne er
mest anvendt, gennemsnitsalderen
ved giftermål, ved første barns fød-
sel, gennemsnits levealder, ældste
mand, ældste kvinde, ældste fædre,
og ældste mødre. Der er database-
kontrol, logisk og rimelig. Jeg tror
denne kontrol har fanget alle fejl,
jeg har begået.

Der kan printes en masse ting ud:
Grafiske anetavler, tekstanetavler,
personformularer,  efterslægtstavler
i forskellige former, familieregistre,
fødselsregistre, vielsesregistre,
dødsregistre. Lister, statistikker og
meget mere helt efter dit eget ho-
ved. Jeg har ikke prøvet at skrive en

- et svensk slægtsforskerprogram

I Slægt & Data 1993 nr. 3  blev Hol-
ger version 3.6 omtalt og Leif
Færregaard Jensen konkluderede, at
Holger er et overskueligt mindre sy-
stem, der er let at arbejde med, men
der er flere muligheder i BK.

Holgers fædre i Släktforskarnas Hus
i Leksand har siden arbejdet hårdt
for at gøre Holger endnu bedre og i
februar 1995 præsenterede man
Holger 5.0 for Windows, der inde-
holder en række nyskabelser, der
bringer den nye udgave af Holger
meget tæt på at være
„Släktforskarens bäste vän“. Holger
er nu et stort program og det kræver
mindst en 386 pc med 4 Mb Ram og
Windows 3.1. Programmet optager
ca. 1 Mb på harddisken, og der skal
regnes med  yderligere ca. 1 Mb pr.
1.000 personer, der indtastes. Gen-
nem Skånes Genealogiska Förbund
modtog jeg i 1993 en tryksag om
Holger og jeg fandt programmet så
enkelt og logisk, at det ville passe til
mine meget begrænsede kundskaber
om edb. Jeg købte Holger Dos-ver-
sionen 4.0 for SEK 495, og jeg blev
så glad for den, at jeg i april 1994
købte opgradering til 4.1 for SEK
195, og tidligt i 1995 købte jeg så
Windows-versionen 5.0 for  SEK
295. For en ny bruger koster Holger
5.0 for Windows SEK 895.

Til hver udgave af Holger medføl-
ger en udmærket brugervejledning,
som har gjort det muligt for mig at
anvende alle de facilitéter Holger
stiller til rådighed. Jeg arbejder for
tiden med  2 databaser. En for mine
børns slægt, og da vi har aner blandt
de hollandske familier, der kom til
Amager omkring 1520, har jeg op-
rettet en anden database for slægten
Backer fra St.Magleby. Der kan op-

Holger 5.0 for Windows
af Georg V. Jensen

slægtsbog, men mener, at det er mu-
ligt at kombinere de forskellige for-
mularer og tavler til en endog god
slægtsbog. Hertil kommer, at Holger
kan bruge Windows udklipsholder
til at hente afsnit fra artikler, breve
og lignende i mit tekstbehandlings-
system

Sprog og tilbehør
Der er fire sprog at vælge imellem:
Svensk, engelsk, finsk og norsk. Jeg
bruger norsk og har derfor ingen
problemer med æ, ø og å.

Holger kan konvertere både fra og
til GEDCOM, og det er muligt at
exportere og importere ASCII filer.
Som tilbehør til Holger 5.0 får man
en kalender for årene 1000-2000,
et alfabetisk sogneregister med
sognenes numrer og Len og
Sveriges släktforskarförbundets
namnlista med omkring 800 for-
navne. Hensigten med listen er at
anbefale stavning af navnene.

Jeg har med stor interesse læst om-
talen i Slægt & Data af forskellige
slægtsprogrammer, og det forekom-
mer mig, at mange af dem er nok så
komplicerede og kræver et dybtgå-
ende kendskab til edb for at få det
fulde udbytte af dem.

Med ovenstående vil jeg blot gøre
opmærksom på, at Holger er så let
at anvende, at det måske er hjælpen
til de sikkert mange, der føler, at de
ikke ved nok om edb, til, at de tør
begynde at overføre deres slægts-
materiale til computer.
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Holger 5.0 for Windows
Släktforskarnas Hus i Leksand
Box 175,  S-793 24 Leksand
Tlf. 00 46 247 122 80
Fax 00 46 247 138 50

Har du ikke Windows 3.1,  kan jeg
anbefale DOS-versionen Holger 4.1.
Jeg har som tidligere nævnt arbejdet
med denne version og været meget
glad for den. Pris SEK 895.

Georg V. Jensen
Skovringen 16
2950 Vedbæk  Tlf. 42 89 05 16

Litteraturliste fra arkivar, dr.phil. Ole Degn’s foredrag i DIS den 6. maj 1995
Ole Degn er ansat v. Landsarkivet for Nørrejylland

Fremstillinger, der anvender folketællinger
Hans Chr. Johansen, Per Boje og Anders Monrad Møller: Fabrik og bolig. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940, 1983.
Ole Degn: Ribe 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 3, 1983.
Niels Peter Stilling: De nye byer. Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940, 1987.
Jørgen Fink: Butik og værksted. Erhvervslivet i stationsbyerne 1840-1940, 1992.
Hans Chr. Johansen, Per Madsen og Ole Degn: Tre danske kystsamfund, 1993

Publicerede folketællinger, nogle eksempler
Folketællingen 1787. Gladsaxe sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. Udg. af Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe
Kommune, 1988.
Register over Svendborgs indbyggere 1893. Med indledning af Poul Thestrup. Udg. af Landsarkivet for Fyn, 1-4, 1982.
Folketællingen 1850 1. februar for Sæby købstad. Udg. af Byhistorisk Arkiv - Sæby Museum, 1985.

Bøger om folketællinger
Jørgen Elklit: Folketællingen 1845. Metodiske problemer ved databehandling af folketællingsmateriale, 1-2, 1969.
Per Boje: Det industrielle miljø. Kilder og litteratur, 1976.
Poul Thestrup: Folketællingernes kvalitet - et absolut eller relativt begreb? (Fortid og Nutid, 1990, s. 111-25).
Ole Degn: Alle skrives i mandtal. Folketællinger og deres brug, 1991.

Litteraturliste om Folketællinger
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En fællesdatabase på 62.000 perso-
ner og 20.000 vielser.

Gennem nogle år har det været min
drøm, at der fandtes en database in-
deholdende alle de personer, som
andre slægtsforskere, havde fundet
frem til. Det ville jo være dejligt at
kunne genbruge andres data i sin
egen slægtsforskning. Det ville jo
også betyde, at der ikke skulle læg-
ges kræfter og tid i at finde oplys-
ninger frem gennem arkiverne eller
i andet tilgængeligt materiale, som
findes eksempelvis på bibliotekerne,
og dermed er fundet frem i forvejen.
Det er jo i bund og grund her EDB’s
store fordel kommer til sin ret. Jeg
luftede mine tanker og ideer i
slægtsforskningskonferencen for
nogle måneder siden. Det afstedkom
en debat om hvilke oplysninger, der
skulle med, men ikke mindst hvor-
dan det skulle være muligt at ud-
nytte de data, der måtte ligge i en
fællesdatabase. Efter flere overve-
jelser begyndte der at vise sig et
brugbart arbejdsoplæg. Og Fælles-
databasen blev en realitet.

I forbindelse med oprettelsen af da-
tabasen blev der forespurgt i regis-
tertilsynet, hvilken holdning de hav-
de til en sådan delvis offentlig data-
base, der blandt andet også ville in-
deholde oplysninger om nuleven-
de personer, der måske ikke var vi-
dende om, at de var i en sådan data-
base. Svaret fra registertilsynet var,
at sålænge det kun var almindelige
oplysninger, såsom fødselsdag, dåb,
vielser og dødsfald, der blev oplyst
og ikke andre lignende personligt
følsomme oplysninger, havde regis-
tertilsynet ingen indvendinger.

Fællesdatabasen blev oprettet med
Brother’s Keeper, og jeg begyndte
at indsamle andres databaser i form
af GEDCOM-filer. Naturligvis er

der en del, der vil holde sig lidt til-
bage med at aflevere deres data af
forskellige grunde. Derfor har jeg
også udarbejdet et regelsæt der for-
tæller, hvordan Fællesdatabasen
skal passes, herunder hvad den in-
deholder af oplysninger, og specielt
hvad oplysningerne må bruges til.

Regelsættet består i korthed i:
• At det er personlige oplysninger,

der skal behandles derefter.
• At databasen ikke må udnyttes

helt eller delvist økonomisk.
• At alle skal have adgang til data

i Fællesdatabasen på en let
måde.

Når jeg modtager en samling af data
fra en slægtsforsker, er det første
som sker, at der bliver dannet en
sikkerhedskopi. Dette har to grunde:
Den første er, at jeg altid kan vende
tilbage til min kilde, den anden at
det er muligt at genetablere fælles-
databasen ud fra de data, der er la-
vet en sikkerhedskopi af.

Det næste der sker er, at dataene bli-
ver kørt sammen med Fællesdata-
basen. Herefter bliver der fra
Brother’s Keeper udskrevet en ny
tekstfil, indholdende alle navnene i
Fællesdatabasen sammen med de
enkeltes fødselsdag og fødested.
Denne tekstfil bliver så sorteret efter
efternavn i alfabetisk orden. Denne
fil kan så bruges til at undersøge,
om der i Fællesdatabasen findes
personer, som man ønsker flere op-
lysninger om, eventuelt en ane-
række eller en efterslægt for en per-
son.

Hvordan kan den enkelte
slægtsforsker så gøre brug af
Fællesdatabasen ?
Ovennævnte tekstfil, der er udskre-
vet indeholdende navne, fødsels-
dage og steder, kan man få på to

Af:  Chris Gade Oxholm Sørensen

En fællesdatabase

måder: Enten ved at sende en di-
skette til mig sammen med en fran-
keret svarkuvert, eller ved at hente
filen hjem fra en af de mange
BBS’er, der ligger rundt om i lan-
det. Jeg har i den forbindelse lavet
en aftale med HIT BBS (telefon: 47
10 72 76) og NATUGLEN BBS (te-
lefon: 86 96 83 47) om, at de altid
ligger med den nyeste version af
tekstfilen. På disse BBS’er hedder
filen: 2TALBASE.ARJ. Dette kræ-
ver dog, at man har et modem.

For at lette søgningen, har jeg delt
tekstfilen op i en del mindre filer,
således at hver fil indeholder navne
med hvert sit begyndelsesbogstav.
2TALBASE.ARJ indeholder disse
filer. Eksempelvis kan vi tage filen:
AB__B_04.TXT. Denne fil indehol-
der personer med efternavne, der
begynder med AB..... til B, det vil
sige, at efternavnet BAY ikke findes
i denne fil, men skal findes i filen
BA__C_04.TXT. Tallet, i dette til-
fælle 04, betyder, at det er version
04. Dermed kan man se, om det er
den nyeste version man arbejder
med. Ud fra filnavnet skulle det
være let at se, hvilken fil man skal
lede i.

Hvordan hjælpes der med nye
oplysninger til Fællesdatabasen ?
Der sendes ganske enkelt en kopi af
din slægtsdatabase, bedst som en
GEDCOM fil. Det bør alle slægts-
forskningsprogrammer kunne ex-
portere til. Men en backup af dine
data kan naturligvis også bruges,
men så må det oplyses, hvilket
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slægtsforskningsprogram, der er
brugt, da jeg ikke ligger inde med
alle de slægtsforskningsprogram-
mer, der findes.

Flere oplysninger om personerne
Så er der igen flere muligheder: Den
ene er, igen via modem, at skrive til
mig på adressen: Chris Sorensen,
point nummer 2:234/233.12, den
anden er at sende en frankeret svar-
kuvert med en diskette. Jeg finder så
oplysningerne frem og returnerer så
enten via modem eller på disketten
de oplysninger, det er muligt at
finde frem. Her vil jeg blandt andet
også oplyse, hvem oplysningerne
kommer fra, således at spørgeren og
den, som har leveret dataene efter-
følgende kan kontakte hinanden.

Såfremt jeg skulle modtage GED-
COM-filer indeholdende biografier
eller andre beskrivelser i form af
tekstfiler, vil de aldrig blive udleve-
ret af mig. De oplysninger, der vide-
regives til andre forskere, er udeluk-
kende: Navn, Fødselsdag, Fødested,
Dåbsdato, Dåbssted, Vielsedato,
Vielsessted, Skilsmissedato, Døds-
dato, Dødssted, Begravelsesdato og
Begravelsessted. Øvrige oplysnin-
ger i form af noter eller tilhørende
tekstfiler, som måtte komme i min
varetægt, vil blive tilbageholdt, da
jeg betragter disse oplysninger som
private. De kommer ikke andre ved
end den, der har indtastet dem.

Hvad bliver Fællesdatabasens
oplysninger iøvrigt brugt til?
Ikke andet end at hjælpe andre for-
skere. Det betyder, at Fællesdata-

basens oplysninger ikke vil blive
brugt til udgivelser af slægtsbøger
eller andre tiltag, der kunne være til
økonomisk vinding for mig. Den
eneste undtagelse er, at jeg vil tage
et mindre beløb for udskrivning af
oplysninger på papir til de forskere,
der ikke kan behandle data, modta-
get på diskette. Det er jo ikke alle,
der har EDB, selv om de er medlem
af DIS-Danmark. De vil naturligvis
også kunne gøre brug af oplysnin-
gerne.
Derfor opfordrer jeg alle til at ind-
sende en kopi af deres slægtsdata-
base til gavn for andre. Bedst, som
tidligere nævnt, i form af en
Gedcom-fil.

Chris Gade Oxholm Sørensen
Kolt Kirkevej 31
8361  Hasselager  Tlf. 86 28 52 82

Vi begyndte at indtaste en masse
materiale for derved at lette søge-
arbejdet. Vi anvendte alt forelig-
gende materiale i form af jorde-
breve, fæstebreve, overleverings-
forretninger, kirkebøger, folketæl-
linger, realregistre, tinglysnings-
protokoller, skifteprotokoller,
matrikelkort, lokale folkeregistre fra
ca. 1924 osv.

Fordelen ved udarbejdelsen på PC
var endvidere, at vi kunne aflevere
det færdige resultat direkte til bog-
trykkeren på diskette. Bogen (Grev-
skabet Hardenberg-Reventlows
Fæstegårde) udkom nov. 1994 og
var lokalt en populær julegave, for
intereserede findes den på Lands-
arkivet og Rigsarkivet i København,
et mindre restlager henligger hos
forlaget Guldborgland, Sakskøbing.
Poul Jensen
Orebyvej 201
4990 Sakskøbing  Tlf. 54 70 59 40

Vedr. De gamle gårde og deres beboere

af Poul Jensen

I Slægt & Data nr 2/1995 omtaler
Erik Helmer Nielsen sin interesse
for at få rede på, hvor de forskellige,
medlemmer af hans slægt har boet,
samt efterfølgende udførte forsker-
arbejde. Denne interesse har eller er,
vistnok de fleste slægtsforskere i be-
siddelse af, men kun de færreste har
hidtil givet sig i lag med det.

Sammen med min makker Norman
V. Steenstrup gennemforskede vi
1986/88 156 fæstegårde under Ba-
roniet Guldborgland, beliggende i 3
sogne i Sakskøbing kommune, hver
gård forsynet med matr. nr. samt vej
(eller gade nr.), samt navne og årstal
på fæstere, hustru (er) og børn fra
ca. 1688 til 1988. Ved bogens udgi-
velse opdagede vi her omtalte inter-
esse, der var nu mulighed for besøg,
hvor forfædrene havde levet og vir-
ket. ( 1. oplag udsolgt på 8 dage.)
Det resulterede i, at der i 1991 ud-

kom bogen for 2 andre sogne omfat-
tende 54 fæstegåde i den kommune.

I foråret 1992 døde Norman V.
Steenstrup, som umiddelbart før sin
død, var påbegyndt samme arbejde
for flere sogne. Vores gruppe fort-
satte arbejdet, men besluttede at ud-
vide det til også at omfatte kom-
munens sidste sogn, således at af-
slutningen ville medføre, at samt-
lige fæstegårde i hele Sakskøbing
kommune var registreret. (I alt 348
fæstegårde.)

Ved de to første opgaver var det ma-
nuel „slavearbejde“. Da den sidste
opgave var særdeles omfattende, be-
sluttede vi at anvende PC. Det var
nødvendigt for et tilfredsstillende
resultat, idet vi udvidede opgaven,
således at vi i mange tilfælde kunne
henvise til hvilket matrikel nr. fæ-
steren, eller hustruen, var født  i in-
denfor hele kommunen.
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Arkivnyheder

BBS-nr Navn By Telefon nr .
2:236/151 Frog Lyngby 45 96 10 03
2:236/400 Frog Lyngby 45 87 53 14
2:234/99 HIT-BBS Veksø 47 10 72 76
2:234/233 Natuglens BBS Sporup 86 96 83 47
2:236/100 Jam BBS Søllerød 45 80 63 83
2:235/300 ABC-Klubbens BBS Kbh S 32 96 17 64
2:236/426 Underground Software BBS Taastrup 43 71 63 68
2:236/527 Bornholm BBS Østermarie 56 47 02 37
2:234/137 Night-Street BBS. Mail Only !!  55 77 19 21
2:234/230 WarGamers Inn Slagelse 58 50 62 66
2:238/93 Rodnet Syd Sønderborg 74 42 26 89
2:237/10 Night Call Svendborg 62 20 20 74

BBS telefonnumre for slægtsforsknings-interesserede

Landsarkivet  for Sjælland
Jagtvej 10

2200  København N  31 39 35 20

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

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

Landsarkivet for Sønderjylland
Haderslevvej 45

6200  Åbenrå 74 62 58 58

Erhvervsarkivet
Vester Allé 12
8000  Århus C  86 12 85 33

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K 33 92 33 10

DDA  *  Dansk Data Arkiv
Islandsgade 10

5000 Odense C 66 11 30 10

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

Arkiv Adresser

Arkiv-Nyt fra Landsarkivet Nørrejylland
Arbejdet med affotografering af kirkebøger før 1892 fortsætter og arkivet er
nu nået til syd for Vejle. En del realregistre er nu ligeledes tilgængelige som
microfilm.

På læsesalen er der opstillet en reader-printer. På dansk et læse-kopiapparat
til 16 og 35 mm samt microfilm. Herpå kan der udskrives papirkopier af
den valgte side. Prisen er pr. side 5 kr som betales i en automat.
På landsarkivet for Sønderjylland er der ligeledes ved at blive opstillet en
sådan automat.

Arkiv-Nyt fra Rigsarkivet
Ved vejledningsskranken findes lister med de særlige specialeområder, som
arkivarerne på Publikumsafdelingen dækker. Nu er der desuden en arkivar
til rådighed i læsesalens vejledning fra kl. 11-12 alle hverdage, undtagen
lørdag.

Der er blevet hængt et stort Danmarkskort op på filmlæsesalen. Det har
mange stednavne under sogneniveau. Det er tænkt som et supplement til
adressebøgerne og topografiske opslagsværker, så det bliver lettere at be-
stemme sognetilhørsforhold.

Størstedelen af Rigsarkivets arkivalier findes i et fjernmagasin i Glostrup.
Der er 100 km hylder i Glostrup og 40 km hylder i Slotsholmen. Det er be-
sværligt for alle, såvel besøgende som personale. Normalt vil arkivalierne
komme ind 2 dage efter afgivet bestilling. Det er nu muligt at ringe ind på
tlf. 93 23 23 80 mellem 15.00 - 15.30 for at høre, om arkivalierne er kom-
met. I ekstraordinære situationer er det også muligt at få bestillinger ind
samme dag, hvis bestilling afgives inden kl. 10. Så bliver bestillingssedlen
faxet til Glostrup.
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Læsekredsen
Bent Pilgaard

Randersvej 29,    8800 Viborg
Tlf. 86 67 55 12

Genealogical Computing -Amerikansk.
April/Maj/Juni er udsendt medio juni. Endeligt er det lykkedes at tegne et
abonnement mere således, at de sidste i læsekredsen ikke skal vente et år på
at få bladet. Fra næste udsendelse vil læsekredsen blive delt i to kredse. Det
sidste blad udsendes medio august.

Bladet samler sig en hel del omkring INTERNET og dets muligheder i for-
hold til slægtsforskning. Rundt i de forskellige artikler ses en mængde
adresser. På siderne 28-33 i det omtalte nummer af Genealogical Computing
gives en oversigt over forskellige universiteters adresser. I hvert tilfælde an-
gives hvad der skal indtastes for at komme i forbindelse med det enkelte
universitet. Listen er fra 1993, så i dag er den givet større.
En artikel for begyndere på internet er skrevet af Lance J. Jacob.
Som sædvanligt gennemgås nye og opdaterede programmer. Denne gang
omtales -database- med oplysninger om forskellige kirkegårde og mulighe-
den for at finde slægtninge.
Family Tree Maker for Windows ver. 2.0 gennemgås ligeledes.
Endelig noget for Mac-brugere. MacLinkPlus Translators Pro. Et program,
der formidler oversættelse til Mac fra mange forskellige programmer også
tekstbehandlings-grafik-og databaseprogrammer. Programmet kan også
„oversætte“ den anden vej.
PAF 2.31 omtales på linie med de andre programmer. Det samme er tilfæl-
det med programmerne Personal Roots for Windows og Reunions for
Macintosh.
Gennemgangen af programmerne kan virke som en appetitvækker til at
prøve noget nyt.

Computers in Genealogy - Engelsk
Juni 1995 er udsendt medio August, og også her er der mulighed for at læse
om INTERNETTET og dets brug.
I bladet bringes en oversigt over UTILITY programmer til forskellige
slægtsforskningsprogrammer, herunder BK5.2.
Programmet ProGen til Windows er gennemgået meget grundigt.

Den skandinaviske læsekreds
Som det fremgår af den sending, der er på vej rundt, er det tanken at dele
denne læsekreds i en norsk og en svensk.
Desværre har jeg ikke fået sendingen tilbage endnu - og der vil ikke blive
udsendt blade før der foreligger en opdeling af deltagerne.

Nu foreligger de vejledende priser for deltagelse i konferencen:
Med overnatning incl. måltider, drikkevarer og kaffe kr. 1900
Uden overnatning incl. måltider, drikkevarer og kaffe kr. 1400

Læsekredsen modtager flg blade:

„Mededelingen Central Bureau
voor Genealogie“ fra Holland

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

Nordisk Konference 31.maj-2.juni 1996

Schäffergården ved København HUSK
Program følger i næste nummer af
Slægt & Data. (December 1995)
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Ved opdatering bedes du indsende disketten samt en frankeret svarkonvolut (5 kr) til ekspeditionen:
Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby.

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.

DIS-Forsk: sept 1995
DIS-Blad: juli 1995
DIS-Kilde: 14.10.1994
DIS-Sogn: 21.3.1995
DIS-Util: 1995

Dato for seneste opdatering

GRATIS
annoncer

Fra Medlem til Medlem
Alle DIS-medlemmer vil fremover i rubrikken „FRA MEDLEM TIL MED-
LEM“ kunne indrykke private annoncer med henblik på salg af litteratur,
mikrofiche-læsere, mikrofiche, særligt edb-udstyr (f.eks. scanner), købt
software m.m. samt meddelelser vedrørende slægtsforskning.

Efterlysninger af slægtsforbindelser og lignende må derimod henvises til
f.eks „Hvem Forsker Hvad“ og konferencer på BBS’er. Tilsvarende må køb
og salg af standard PC’er henvises til andre medier.

RETNINGSLINIER:
* Samlet tekstlængde er højst 15 ord.
* Teksten må indeholde en kort beskrivelse, en eventuel pris, som skal

være fast, og telefonnummer.
* Annoncen kan kun indgives skriftligt til optagelse i det næstfølgende

nummer af bladet. Eventuelle gentagelser i følgende numre skal indgi-
ves skriftligt på ny. Navn og medlemsnummer skal oplyses ved bestil-
lingen.

* Der optages højst to annoncer pr. telefonnummer.
* Redaktionen forbeholder sig ret til afvise annoncer, der strider mod bla-

dets formål og stil samt af redaktionelle årsager.
* Bladet påtager sig intet ansvar i forbindelse med annoncerne, hverken

vedrørende selve annoncerne og deres optagelse eller resultatet af an-
nonceringen.

SIDSTE FRIST:
Sidste frist for annoncer til decembernummeret af Slægt & Data er som for
øvrigt stof til bladet. (se side 2)

INDSENDES til redaktøren:
Hanne Marie Rud, Egebjergtoften 122, 2750 Ballerup.

DIS-Disketter

EKSEM
PEL

Fra Medlem til Medlem

2 mikrofiche-læsere sælges til 400
kr stykket, Tlf. 99 99 99 99.

Hvem har mikrofiche folketællinger
og/eller kirkebøger for Agedrup
sogn i Bjerge herred?
Tlf. 99 99 99 99.

WP6.0 for DOS i original-pakning
med manualer sælges for kr. 500,
Tlf. 99 99 99 99.
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Uddrag fra Kildeoversigten

Indtastninger, hvor der under „Tilgængelig“ først står DDA, kan rekvireres fra DDA, som omtalt i tidligere numre
af S&D. 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

 - 15. juli 1995

FT 1855 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1860 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1870 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1880 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1890 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1901 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1906 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1911 Ubberud KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1801 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1834 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1840 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1845 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1850 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1855 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1860 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1870 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1880 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1890 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1901 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1906 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1911 Korup KIP Karen Møller Nielsen Igangværende
FT 1850 Hårby Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1834 Hårby Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1911 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1890 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1870 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1850 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1834 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1801 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
FT 1787 Helnæs Paradox SAKI Erik Helmer Nielsen
KB 1814-1890 Dreslette Paradox Erik Helmer Nielsen Igangværende
FT 1787 Skeby KIP Ove Kühn
FT 1787 Allese KIP Ove Kühn
FT 1787 Otterup KIP Ole Kühn
FT 1787 Østrup KIP Ole Kühn
FT 1787- Norup KIP Ole Kühn
FT 1801- Lunde KIP Ole Kühn
FT 1801- Østrup KIP Ole Kühn
FT 1801- Allese KIP Ole Kühn
FT 1801- Otterup KIP Ole Kühn
FT 1801- Norup KIP Ole Kühn
FT 1845- Udby KIP DDA, Søren Ladefoged
FT 1834- Udby KIP DDA, Søren Ladefoged
FT 1801- Udby KIP Søren Ladefoged Igangværende
FT 1890- Voer KIP Søren Ladefoged
KB 1762-1787 Holstebro SAKI-grundmodel Eigil Nicolaysen
KB 1787-1812 Holstebro SAKI-grundmodel Eigil Nicolaysen Igangværende
FT 1787- Ryde KIP Svend-Erik Warming Hansen
FT 1801- Sir KIP Flemming Topsøe-Jensen
KB ? -? Horsens Paradox SAKI-model Ingelise Nielsen Planlagt
FT 1769- Horsens Paradox SAKI-model Ingelise Nielsen Speciel FT 1769. Igangværende
FT 1901- Skårup KIP Steen Helles
FT 1890- Skårup KIP Steen Helles
FT 1840- Marstal Handelsplads KIP DDA, Ove Pedersen
FT 1801- Søllinge KIP DDA, Poul Erik Steffansen
FT 1801- Hellerup KIP DDA, Poul Erik Steffansen
FT 1787- Søllinge KIP Poul Erik Steffansen
FT 1787- Hellerup KIP Poul Erik Steffansen
FT 1840- Herrested KIP Poul Erik Steffansen
FT 1840- Lild KIP DDA, Bent Juhl Christensen
FT 1840- Tømmerby KIP DDA, Bent Juhl Christensen



Kursus i Kildeindtastning

På Dansk Data Arkiv afholdes der i dagene 9.-10. oktober 1995 et kursus i kilde-
indtastning.

Kurset henvender sig i første række til nye deltagere i Kildeindtastningsprojektet,
samt eventuelt kommende deltagere i dette projekt. Til dette kursus venter vi at
kunne præsentere den nye ‘store’ version af Kildeindtastningsprogrammet. Denne
version er skrevet til kraftige Windowsmaskiner. Det nye program til mindre DOS-
maskiner er lovet færdigt til februar og vil blive præsenteret ved et senere kursus.

Ud over de personer, der fra DDA’s side er involveret i projektet, er også Gunner
Lind, Ole Degn og Morten Rasted blandt foredragsholderne. Kurset giver både en
generel indføring i kildeindtastningsproblemer og en speciel behandling af kilde-
indtastningsprogrammet. Det centrale element i kurset er deltagernes arbejde med
det nye kildeindtastningsprogram.

Hvis du, som vi håber, har interesse i kurset, kan du tilmelde dig hos vores sekre-
tær, Dorte Banke. Prisen for kurset er 350 kr. Dette beløb dækker udover selve kur-
set også frokost begge dage samt middag mandag aften. Betaling venligst pr. check
eller kontant ved fremmøde.

DDA - Dansk Data Arkiv
Islandsgade 19
5000  Odense C
Tlf. 86 11 30 10

9.  -  10.   oktober 1995


