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Kalender Efteråret 1994
Hvor intet andet er nævnt finder møderne på Sjælland sted i vores faste mødelokale i 
N. Zahles Seminarieskoles Festsal, Nørre Voldgade 5, stuen, København K. skråt 
overfor Nørreport Station.
Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kr. pro persona, som betales ved indgangen. 
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 telefonnummer! Hvor intet andet er nævnt 
skal tilmelding til Københavnsmødeme ske 
- senest 3 dage før mødet - til:

Lene Olsen, Hallandsgade 6A, st.tv, 2300 Kbh S, Tlf 31 57 74 15
Er andre personer nævnt ved de øvrige møder, skal tilmelding ske til disse personer.

Sjælland
Lørdag, 17. september 1994, kl. 13.00 Dragør Lokalhistoriske Arkiv
(Begrænset deltagerantal: max. 15) Stationsvej 9, Dragør
Tilmelding nødvendig snarest til: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kbh. 0 ., tlf. 
39 27 24 33, HUSK at oplyse telefonnummer!!)
Arkivar Lis Thavlov vil fortælle om Dragør og Hollænderbyens (St. Maglebys) spæn
dende historie, demonstrere ARKIBAS (arkivernes EDB-registreringsprogram) og vise 
hvad lokalarkivet har at tilbyde slægtsforskere og lokalhistorikere.
Byvandring: I lighed med tidligere, vil vi - hvis der er interesse derfor - arrangere en 
byvandring i Dragør, hvor en guide vil vise rundt (bl.a. Museet) og fortælle om byens 
historie og seværdigheder. Men vi aftaler først med guiden, når der er tilstrækkelig 
tilmeldte.

Torsdag 22. september kl. 19.30 En slægtsdatabase i Solrød
John Møller fortæller om baggrunden for slægtsdatabasen og de spørgsmål, der rejses 
i artiklen i Slægt & Data (94/1). Dette er oplæg til diskussion.

Onsdag 28. september kl. 14 Besøg på Det kongelige bibliotek
(Begrænsetdeltagerantal: max. 20.) Vi mødeski. 13.45 ved hovedindgangen i Rigsdags
gården.



Lørdag den 8. oktober kl. 10 Københavns Rådhus Københavns Stadsarkiv 
(begrænset deltagerantal max 1 5). Vil hovedsagelig have interesse for dem, der forsker 
i København. Stadsarkivet har arkivalier for alle dele af det københavnske bystyres 
virksomhed tilbage til middelalderen, dog mest fra tiden efter Københavns brand 1728. 
Vigtige samlinger for slægtsforskere er borgerskabsprotokoller, lavsarkiver, politimand
tal, borgerlige vielser m.m.

Tirsdag, 18. oktober 1994 kl. 19.00 Matrikelarkivet
(Begrænset antal: max. 20.) FULDTEGNET Rentemestervej 8, Kbh

Lørdag den 29. oktober kl 13 Sikkerhed
Sikkerhed på EDB. drejer sig om adgang til PC'en, backup og virus på den enkelte 
maskine. Hvordan undgår du virus på din PC ? Henter du data fra fremmede disketter 
eller elektronisk via modem ?

Tirsdag den 1. november 1994 kl. 19.30 Heraldik og slægtsforskere
Knud Prange, leder af Lokalhistorisk Institut og formand for Dansk Heraldisk Selskab, 
holder foredrag om heraldik, hvad betyder slægtsmærkeme på gravsten og segl, og 
hvad kan de bruges til af slægtsforskere. Heraldik er læren om de våbenmærker.

Lørdag den 26. november kl 10 Københavns Rådhus Københavns Stadsarkiv 
På grund af den store efterspørgsel har vi sikret mulighed for endnu et besøg. Se omta
len under den 8. oktober

Lørdag den 10. december kl 13 Slægtsforskningsprogrammer
Indledende oplæg om fordele ved slægtsforskningsprogrammer og hvilke krav du bør 
stille til et slægtsforskningsprogram. Er du tilfreds med dit program eller har du ikke 
valgt program ? Mødet giver dig mulighed for at diskutere og få flere programmer 
demonstreret.

Mandag 10. oktober og tirsdag 11. oktober
Kildeindtastningskursus hos DDA i Odense
Se kursusprogram på side 24 i dette nummer. Tilmelding sker direkte til DDA.



Jylland - Fyn

Lørdag den 8. oktober 1994 kl. 10-16 Aalborg
Mødets hovedemner er slægtsforskningsprogrammer og brugen af modem. Det holdes 
på Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune.
Vi kigger lidt på det nyeste indenfor programmerne til slægtsforskning, bl.a. Brothers 
Keeper ver. 5.2, det danskproducerede Windowsprogram Win-Family og det engelsk
sprogede Reunion. DIS-medlemmeme Knud Spangsø og Bent Pilgaard har tilbudt at 
fortælle lidt om nogle af disse programmer.
Flere og flere af foreningens medlemmer anskaffer sig et modem til deres PC, hvorfor 
vi har valgt at focusere lidt på, hvordan et modem virker, og hvilke muligheder det 
giver os i vor slægtsforskning. Vi regner med at kunne demonstrere, hvordan man 
ringer op til slægtsforskningskonferencer, bl.a. DIS-Medlemskonferencen.
Vi slutter dagen af med „ordet er frit“ .

Lørdag den 19. november 1994 kl. 10-16 Fredericia
Møde om bl.a. registre/samlinger ved LA i Viborg og tekst/billed-scanning; det holdes 
på Fredericia Bibliotek.
Arkivar, dr. phil. Ole Degn fra Landsarkivet for Nørrejylland fortæller om nogle af de 
registre og samlinger ved Landsarkivet, der ikke bliver brugt i den udstrækning, som 
de fortjener af slægtsforskere. Muligheden for brug af mikrofiche og disketter ved 
arkivet vil også blive omtalt.
Søren H. Sørensen, der er ansat på Dansk Data Arkiv i Odense under historie- og 
tekniksektionen, vil komme og fortælle om sine og arkivets erfaringer med brugen af 
scannere og programmer til optisk genkendelse af tekst (OCR-programmer). Han vil 
bl.a. fortælle om, hvor pålidelig OCR-scanning er, og hvordan OCR-scanningen står 
sig i forhold til manuel indtastning.
Som sædvanlig slutter vi dagen af med „ordet er frit“, hvor vi har mulighed for at tage 
andre emner op.

Af hensyn til planlægningen og udsendelse af deltagerlister (og kørselsvejledning), så 
man har mulighed for at arrangere fælleskørsler, skal tilmelding til møderne ske senest 
1. oktober (Aalborg) og 11. november (Fredericia).

Frokosten sørger man selv for. Deltagergebyr som sædvanlig 20 kroner.

Tilmelding til bestyrelsesmedlemmerne :

Jens Verner Nielsen eller Svend-Erik Christiansen.



Om kalenderens historie og 
"besværlige" dateringer

a f Svend-Erik Christiansen

I en fjern fortid er mennesket begyndt at 
interessere sig for årets gang og har for
søgt at lave forskellige former for kalen
dere. Flere oldtidsminder tyder på, at man 
har foretaget observationer/beregninger af 
årets cyklus lang tid før, vi har de ældste 
skriftlige vidnesbyrd herom.

Den gamle romerske kalender
Fra Romerrigets tid har vi skriftlige efter
retninger om en meget „besværlig“ kalen
der, der af flere omgange blev ændret.

Den ældste udgave havde 10 måneder og 
en årslængde på 304 dage, som dog snart 
måtte justeres for at opnå en fornuftig års
længde. Efter forskellige ændringer nåede 
man frem til en årslængde på 355 dage, 
som hvert andet år skulle have en ekstra 
skudmåned på 22 dage og hvert fjerde år 
en skudmåned på 23 dage. Dette gav et 
gennemsnitsår på 366 1/4 dage, og selv 
om man på et tidspunkt valgte at ændre 
hvert ottende år fra de 355 + 23 dage til 
kun 371 dage, kom kalenderen efterhån
den mere og mere ud af trit med årstiderne.

Den julianske kalender
Efter en række astronomiske beregninger 
fandt man med tiden frem til, at et solår 
måtte være på 365 1/4 dag, og under den 
berømte romerske kejser Julius Cæsar ind
førtes i år 47 f. Kristi fødsel en kalender, 
som havde en årslængde på 365 dage og 
et skudår hvert fjerde år med 366 dage;

denne kalender opfyldte det beregnede 
årsgennemsnit. For at komme i takt med 
årets gang blev man året før nødt til at 
udvide med ekstra måneder og dage, og 
året blev på ikke mindre end 455 dage.

Den nye kalender blev som nævnt indført 
i år 47 f. Kristi fødsel, og kaldes efter kej
seren for „Den julianske kalender“; i ka
lenderværker betegnes den ofte „gammel 
stil“. Denne kalender blev i uændret form 
benyttet i mange hundrede år op til om
kring middelalderens slutning. Her blev 
det mere og mere klart, at den faktisk ikke 
helt ramte solårets længde.

Med moderne udstyr kan vi idag beregne 
et solår til 365 døgn, 5 timer, 48 minutter 
og 46,08 sekunder (365,2422... dage). 
Som en følge heraf var den benyttede ka
lender ved år 1500 e. Kr. efterhånden ble
vet ca. 10 dage forkert.

Den gregorianske kalender
Under pave Gregorius XIII besluttedes det 
i år 1582 at foretage en ændring af kalen
deren, så der ikke altid var skudår hvert 4. 
år, for dermed at opnå et gennemsnitsår 
på knap 365 1/4 dag. Det besluttedes at 
udelukke som skudår de hele århundre
der, hvor 400 ikke går op, d.v.s. år 1700, 
1800, 1900, 2100, 2200 o.s.v. men ikke 
årstal som f.eks. 2000, 2400. Denne de
talje er måske lidt overraskende for mange 
idag. Med denne justering blev den gen
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nemsnitlige årslængde meget tæt på den 
virkelige længde, og det vil kun give en 
dags forskydning pr. 3571 år.

Denne lille fejlmargin skulle ikke gøre det 
nødvendigt at ændre på kalenderen de før
ste mange år. Med mellemrum sker der 
ganske vist små sekundjusteringer, men 
det har vist ingen betydning i vores slægts
forsknings-sammenhæng.

Den ny indførte kalender kaldes efter oven
nævnte pave for „Den gregorianske kalen
der“ og betegnes også „ny stil“ . Den gre
gorianske kalender blev ikke indført sam
tidig i alle lande. I flere nordeuropæiske 
lande havde man nemlig vendt sig mod 
den katolske kirke og paven (i Danmark 
ved reformationen i 1536), og lod sig der
for ikke sådan påvirke af nye udspil der

fra. I Danmark var det først i år 1700, at 
vi skiftede fra den julianske kalender og 
til den gregorianske kalender, og justerin
gen blev foretaget med det samme, idet vi 
i dette år gik direkte fra søndag den 18. 
februar til mandag den 1. marts. Denne 
kalender benytter vi stadig i Danmark.

Groft sagt skiftede de katolske lande/om- 
råder kalender i årene 1582-84, mens de 
protestantiske lande/områder først skiftede 
år 1700 (1752-53). Ved indeværende år
hundredes begyndelse benyttede Græken
land og Rusland stadig den gamle julian
ske kalender, der nu var ca. 12 dage bag
efter. Det forklarer også, hvorfor den rus
siske „oktober-revolution“ i 1917 foregik 
i november, men det er en helt anden hi
storie. Som en lille pudsighed skal det lige 
nævnes, at vores naboland Sverige i år

e 1/1
KALENDERÅR •— |-

1789 1/1 1790 1/1

KIRKEÅR

H l

■ ■■

2. søndag i Advent i kirkeåret 1790 = 6. december i kalenderåret 1789
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1700 valgte en mere langtrukken løsning, 
som bl.a. betød, at februar måned i 1712 
måtte udvides til 30 dage; altså hverken 
28 eller 29 dage. *

Evighedskalendere og 
„besværlige“ dateringer
Det er let at huske, at vi i Danmark skif
tede kalender fra gammel til ny stil i år 
1700, men set med nutidige øjne er der 
imidlertid en anden og meget mere be
sværlig ting ved dateringerne i vore slægts- 
historiske kilder, nemlig når datoerne er 
anført i forhold til de bevægelige hellig
dage. Lettere bliver det ikke, hvis der sam
tidig dateres i forhold til kirkeåret.

Kirkeåret er flyttet lidt i forhold til vores 
nutidige kalenderår og løber fra Advent 
til Advent. Det betyder f.eks. at 2. søndag 
i Advent i 1790, faktisk er i december i 
kalenderåret 1789. Se figuren på forrige 
side.

Bevægelige helligdage
I perioder indtil omkring år 1800 har præ
ster og andre med tilknytning til kirken 
ofte valgt at datere begivenheder i forhold 
til bl.a. de bevægelige helligdage (f.eks. 
Advent, Hellig 3 Konger, Påsken, Pinsen, 
Trinitatis).

I denne sammenhæng har Påskens place
ring i det aktuelle år en central betydning, 
idet den er styrende for alle de øvriges pla
cering. Som slægtsforsker vil man uund
gåeligt støde på denne dateringsmåde på 
et eller andet tidspunkt i kirkebøgerne. I 
nogle tilfælde kan man være heldig, at der 
både er angivet en kirkelig dato og en „al

mindelig“ dato, men som oftest bliver man 
nødsaget til at foretage opslag i en evig
hedskalender, hvis man vil opløse datoen 
i noget nutidigt.

Påsken er defineret til at falde på den før
ste søndag efter første fuldmåne efter for
årsjævndøgn, og såfremt fuldmånen fal
der på en søndag skal påsken først komme 
søndagen efter. Det tidligste, påsken kan 
indtræffe, er 22. marts, og den seneste dato 
er 25. april. Påsken kan altså svinge op til 
35 dage fra år til år, og med udgangspunkt 
i 35 forskellige kalendere er det faktisk 
muligt at dække alle årstal og finde de rig
tige datoer.

Med disse 35 kalendere er det relativt let 
at opklare, hvornår f.eks. 19. søndag efter 
Trinitatis i 1758 er. Det er imidlertid al
mindeligt, at datoerne bliver skrevet med 
latinske ord (også selv om resten at tek
sten er på dansk), og så vil nævnte dato 
blive skrevet som noget i retning af „Dom. 
19 postTrinit. 1758“, hvor Dom. er en for
kortelse for Dominica (=søndag).

Adskillige af årets søndage har latinske 
navne. Det vil føre for langt, at komme 
nærmere ind på det i denne sammenhæng.

Selv om vi i Danmark har ændret kalen
der et par gange siden den gamle 10-må- 
neders romerske kalender fra Romerrigets 
ældste periode var gældende for mere end 
2000 år siden, så er mange af månedernes 
navne bibeholdt. M ånedsnavne som 
Martius, Aprilis, Maius, Junius, Septem
ber, October, November og December bru
ger vi stadig. For de sidste fire nævnte må
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neders vedkommende indgår det oprinde
lige måneds-nummer i navnet. F.eks. var 
October den 8. måned, og December den 
10. måned („octo“ er på latin noget med 
8, og „decem“ er noget med 10). I vores 
12-måneders år er disse navne derfor lidt 
misvisende givet til henholdsvis den 10. 
og 12. måned.

Bauers Kalender
Den mest brugte evighedskalender blandt 
slægtsforskere er utvivlsomt R.W. Bauers 
bog „Calender for Aarene fra 601 til 2200 
efter Christi Fødsel“. Den skulle årstals
mæssigt være tilstrækkelig for de fleste af 
os.

Bogen indeholder bl.a. de nødvendige 35 
kalendere med tilhørende årstalsindgang 
samt en mere end 40 sider lang alfabetisk 
fortegnelse med „oversættelse“ af fest- og 
helligdages navne, også indeholdende de 
latinske betegnelser. Det er sjældent, at 
man med denne fortegnelse må give for
tabt.

R. W Bauer var underdirektør ved Orlogs- 
værftet i København, og bogen blev før

ste gang udgivet i 1868. Den er siden ud
kommet i adskillige fotografiske gen
optrykt; senest i 1993 på foranledning af 
Dansk historisk Fællesråd. Den er på 170 
sider, indbundet og kan købes for 138,- 
kr. + forsendelse ved bestiling til: Dansk 
Historisk Fællesråd, Postbox 661, Jagtvej 
10, 2200 København N . Desuden er bo
gen også tilgængelig på de større biblio
teker under 90.81.

EDB-udgaver af 
evighedskalendere
Evighedskalendere kan naturligvis også 
lægges på EDB, og på redaktionen har vi 
kendskab til forskellige udgaver af kalen
deren. I et af de kommende numre af Slægt 
& Data kunne vi tænke os at kigge lidt 
mere EDB-evighedskalendere, hvorfor vi 
her vil benytte lejligheden til at efterlyse 
oplysninger om eksistensen af sådanne.

Svend-Erik Christiansen 
Hvedebjerg vej 24
8220 Brabrand 86 25 22 52
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Noget om at have tid

Min tipoldefar havde en arbejdsuge på 72 timer - 12 timer dagligt - også lørdag. Ved 
siden af passede han sin lille hpve, der forsynede familien med grøntsager. Samtidig 
var han kasserer i skyttelauget, strålefører i det lokale brandkorps og tenor og node- 
skriver i sangforeningen.
Han klippede selv sine seks børn, forsålede familiens fodtøj, kløvede brænde og lavede 
selv sit husgeråd.

Min oldefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven og var 
også brandmand. Han var godt nok medlem af skyttelauget og sangforeningen, men 
han kunne kun drive det til en baryton uden noder. Hans fire børn blev sendt til barbe
ren for at blive klippet, og øksen blev foræret væk, da han gik over til kulfyring. Hus
gerådet blev fornyet hos isenkræmmeren.*

Min bedstefar arbejdede 48 timer om ugen. Også han var havemand og medlem af 
skyttelauget, men havde ikke tid til at synge og slukke ildebrande. Hans to børn fik lov 
til at blive langhårede.

Min far var autoritetstro og derfor medlem af skyttelauget, men kan kom der aldrig. 
Han havde opgivet familiehaven - den betalte sig ikke længere, og så havde han fået el
varme. Hvordan skulle han ellers få tiden til at slå til med en 45 timers arbejdsuge?

Jeg har overhovedet ikke tid til noget som helst! Synge? Højst lidt brummen i badevæ
relset. Ikke noget med frivillige job. Hvordan skulle jeg kunne klare det med en opsli
dende arbejdsuge på 38 timer? Somme tider overvejer jeg at gå på efterløn, for at få tid 
til at tage mig af min hund...

Jeg har længe haft lyst til at skrive disse linier, men først i aftes fik jeg tid, fordi mit 
fjernsyn brød sammen...
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BK - NYT
a f Jens Finderup Nielsen

Inden den nye version BK5.2 blev sendt 
ud, havde den været igennem et par run
der af beta-prøvning hos ganske mange 
erfarne bruger, og der var derfor håb om, 
at der ikke ville komme rettelser lige med 
det samme. Men John Steeds hang til at 
nørkle med programmet fornægter sig 
ikke, og der er indtil medio Juli kommet 
følgende rettede filér:

GROUP5.EXE (fam.grupper), 28. maj 94 
Giver mulighed for at skrive kilde- 
oplysninger som fodnoter på tre linier, som 
indtastet. Der svares = i stedet for J.

BKREP5.EXE, ny fildato 23 Jun 94.
Kan producere et register, også når der 
udskrives til diskfil uden koder.

TREE5.EXE, ny fildato 31 Maj 94. 
Undgår problemer med udskrift af et 
efterslægtstræ ved ægteskab mellem fæt
ter og kusine. Ved sideways udskrift på 
Canon BJ kan der vælges sidelængde med 
sideskift.

BKNEW.EXE, ny fildato 15 Maj 94.
Kan kontrollere datoer, også når man har 
skrevet ind, omk, eft foran en dato.

BKCUST5.EXE ny fildato 8 Maj 94 
Medtager også probandens bryllupsdag, 
når bryllupsdage for aner udskrives.

BK5MAIN.EXE, ny fildato 3 Maj 94. 
Når man brugte opsætning med rettelser i 
BKAUDIT.TXT forekom der falske fejl
meldinger ved NYT NAVN.

I mit eget regi har jeg omsider udarbejdet 
en komplet danske brugsanvisning for 
BK5.2, i stedet for BK5.1 med et tillæg 
om det nye i BK5.2. Den ligger i filen 
BK52MAN.TXT, der sammen med andre 
filér er pakket i TEKSTFIL.EXE. Sidst
nævnte kan udpakkes, og filerne udskri
ves til printer fra BK’s Hjælpeskærm #2.

Det har været nødvendigt at redigere nogle 
LANGUAGE filér med det resultat, at der 
også foreligger en ny DANISH.EXE med 
fildato 11 jul 94.

Alt dette betyder, at mange af de diskette
sæt, jeg har udsendt siden April, nu kan 
siges at være forældet. Det er ikke nogen 
ny situation. John Steed arbejder altid med 
programmet, og jeg bruger altid de sidste 
nye filer; eventuelt hentet fra John Steeds 
BBS.

Jeg har til tider overvejet at holde igen med 
udsendelser af nye versioner, indtil tingene 
var faldet på plads, men jeg har så kon
kluderet, at de nye funktioner var så inte
ressante, at man måtte leve med små fejl, 
der kun generer nogle få brugere.

Hvis en enkelt bruger har et akut problem, 
der kan løses ved en „opfriskning“ af fil
sættet, så kan vi da tale om det. Men bort
set fra det, vil jeg stadigvæk holde på, at 
en generel opdatering ca. en gang om året 
skulle dække de flestes behov.

På den anden side er der nu så mange ak
tive brugere landet over, at der måske er
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et behov for en nyhedsformidling med 
kortere „lead timeu, end den Slégt & Data 
har. Jeg tænker her på et nyhedsbrev på 
nogle få sider med meldinger om nye ver
sioner af filér som nævnt ovenfor og an
det aktuelt teknisk stof. Der kan måske 
også blive plads til notitser om aktivitet i 
lokale BK-brugergrupper og studiekredse. 
Cirkulationen kunne med rimelighed be
grænses til registrerede BK brugere.

Jeg vil gerne høre, om der er interesse for 
et nyhedsbrev som skitseret ovenfor. I før
ste omgang vil jeg sende nogle prøver til 
de ret få brugere, for hvem jeg har John 
Steeds registreringsnummer. Hvis andre 
vil være med, kan man ringe eller skrive, 
og opgive registreringsnummeret. Så må 
vi se, hvordan det hele udvikler sig.

Der er blevet spurgt, hvad der sker med 
advisering om nye versioner, hvis man 
opdaterer hos mig i stedet for hos John 
Steed. Jeg har taget spørgsmålet op med 
ham, men har endnu ikke faet svar. Indtil 
videre kan man eventuelt returnere John 
Steeds kort til ham med en note om, at 
man har fået en opdatering fra mig, men 
gerne vil høre om næste opdatering.

Så lige en bemærkning til Jan Tuxens in
teressante artikel om BK i forrige num
mer af Slægt & Data. De uønskede linier i

ufuldstændige datoer kan undgås ved at 
indtaste datobetegnelsen direkte i stedet 
for via programmets konvertering. Man 
må blot sørge for, at årstallet bliver skre
vet på rette sted. Ved datoformat 7 eller 8 
indtastes således et rent årstal efter 7 mel
lemrum. Herved undgås de kedelige stre
ger i alle udskrifter uden brug af tekst
program. Årstallet rykker til venstre, så 
også tomrum undgås.

Så lidt statistik!
I DISFORSK har ialt 367 DIS medlem
mer givet oplysninger om deres system og 
programmer. Blandt programmer til 
slægtsforskning topper BK med 200, PAF 
bruges af 29, PERSFILE af 9, FAMILY 
ROOTS og DISGEN af 7 hver, ANE-SY- 
STEM af 4.43 nævner andre programmer, 
der hvert for sig har 1 eller 2 brugere, el
ler nævner tekst og database programmer. 
68 nævner ikke noget.

Til sidst, navnet „Brothers Keeper“ kunne 
måske fordanskes. Jeg har spurgt John 
Steed, om han har navnet fra Genesis, ka
pitel 4 , vers 9, men det har han ikke be
kræftet. Hvem har et bud på et dansk navn?

Jens Finderup Nielsen 
Vallerødgade 10
2960 Rungsted Kyst 42 86 25 90
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Sig det med tegn
a f  John Thomsen

Alle store ting her i tilværelsen er skabt i 
en eller anden form for dovenskab, det er 
vist almindeligt kendt. Hvis noget kan gø
res lettere, hurtigere eller billigere er det 
et oplagt emne for rationalisering. Cyklen 
blev opfundet af en, der ikke gad gå og 
stenografi af en, der ikke gad (havde tid 
til at) skrive o.s.v.

Gennem årene har jeg tillagt mig en no
tatteknik - i næsten alt hvad jeg har be
skæftiget mig med - der på fortrinlig vis 
har tilgodeset min dovenskab. Hvorfor 
skrive det samme en masse gange, hvis 
man kan sætte et tegn, som man selv - og 
måske andre - forstår?

Da jeg for en del år siden begyndte at 
bruge computere, tog jeg - meget natur
ligt - disse indgroede vaner „med over”, 
moderniserede dem lidt til det nye medie, 
og har det rigtigt godt med det. Tegnene 
ligger der jo, næsten ubrugte, i ASCII- 
tegnsættet, og skulle man få brug for det, 
kan de let udskiftes til „rigtige ord” med 
en søg/byt funktion i tekstbehandling.

Jeg har lagt vægt på, at de 
brugte tegn har en „memo
te kn i sk” værdi, altså er 
umiddelbart til at huske.

Man har opfordret mig til at videregive 
mine erfaringer, og det vil jeg her gøre. 
Ikke fordi jeg på nogen måde vil „sætte

en standard”, men andre kunne vel finde 
mit notatsystem praktisk anvendeligt. Og 
har man bare en gang prøvet at have be
grænset tid til at gøre sine notater, vil man 
sikkert sætte pris på princippet.

Jeg har således lagt vægt på, at de brugte 
tegn har en „memo-teknisk” værdi, altså 
er umiddelbart til at huske.

Tegnene fås ved at holde ALT nede, mens 
man skriver tegnets nummer i ASCII- el
ler ANSI-tabellen. Når man slipper, står 
tegnet der så. I det efterfølgende nævnes 
ASCII- og ANSI-kodeme adskilt af en 
skråstreg, og ANSI-koderne kendes 
iøvrigt på at starte med et nul.

Måske er mine angivelser her nedenfor 
ikke helt rigtige på din maskine, bl.a. fordi 
de enkelte programmer oversætter forskel
ligt, men det er vel til at finde ud af. Vi 
kan så begræde, at der ikke endnu er fun
det en standard, som alle program 
udbyderne vil gøre brug af, men det er en 
helt anden snak.

Om persondata
Det kommer næppe bag på nogen - i 
slægtsforskningssammenhænge - at jeg 
bruger * (stjerne - ASCII 42/042) foran 
en fødselsdato i stedet for at skrive „Født” 
hver gang. Stjemeklart. Eller f (kors -187/ 
0134) for død. Til dåb brugte jeg i hånd
skrift at tegne et U med „fod”, der skulle 
ligne en døbefont. Det samme kan siges 
om tegnet ( n 158/0164), en cirkel med
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fire radiale streger, der kan ligne en døbe
font fra oven. Eller et navneskilt.

Et © (189/0169) står oprindeligt for Co
pyright, men jeg bruger det som Confirme- 
ret. Et ® (190/0174) betyder egentlig Re
gistreret (varemærke), men hos mig står 
det for Registreret partnerskab, altså for- 
lovet/trolovet. Et § (185/0167) har jeg 
valgt for vielse, da denne handling er den 
„mest” juridiske handling i menneskers 
liv. §§§ betyder så gift 3. gang, men det 
kunne da også være §3.

Tilsvarende har jeg brugt ¥(157/0165) for 
skilsmisse. Det betyder japanske Yen, og 
kan måske ses som et dårligt valg, idet 
netop dette tegn replacerer stort 0 , hvis 
der er knas med tegntabellen. Men det tæl
ler for, at det ligner lidt efter korrektur
tegnet, man bruger til at skille et ord i to 
eller flere.

I håndskrift brugte jeg gerne et tegn som 
# (35/035 - også kaldet havelåge) for be
gravet, men da netop dette tegn jo bruges 
til nummerering ifølge amerikansk tradi
tion (og som sådan i de fleste slægtsforsk
ningsprogrammer), bruger jeg nu dobbelt
korset i  (186/0135) i stedet.

Om tidsangivelser
Fra matematikken har jeg hentet tegnene 
« (6 0 /0 6 0  - mindre end) og » (6 2 /0 6 2  - 
større end) til brug foran en tidsangivelse, 
for at markere før eller efter. » 1 6 4 8  be
tyder efter 1648, og «08 .1801  er før 
august 1801. Et almindeligt udråbstegn ! 
(33/033) kan bruges for NETOP eller 
PRÆCIS, også selv om resten af tids

angivelsen er mangelfuld. Men jeg har 
også brugt tegnet U (188/0182 - kaldes 
undertiden for en Storm P.). Det præcise 
kan så ligge i, at man kender en dato og/ 
eller måned og kan være usikker på må
ned og/eller årstal.

Til de mere omtrentlige tidsangivelser har 
jeg brugt to forskellige tegn. @ (64/064 - 
populært kaldet snabel-a), der kan opfat
tes som det engelske „around”. Det bru
ges hos mig om personer, hvor jeg har reg
net mig til fx fødselsår, ud fra enten en 
folketælling eller en angivet alder ved dåb 
af et barn. Nævnes en moder fx at være 
32 år ved en søns dåb i 1867, må hun være: 
*@1835 (= født omkring 1835). Rimeligt 
præcist.

Til et lidt bredere skøn bruges ø (155/0162 
= cent) for betegnelsen CIRKA. I de sam
menhænge, hvor jeg skønner en forældre’s 
alder ud fra børns fødsler. En mor er gerne 
ca. 17-22 år ved det første barn, far lidt 
ældre. Selve tegnet fortæller mig også om 
skønnets karakter, og usikkerhed! Lige
som med Yen-tegnet kan cent imidlertid 
optræde i stedet for lille ø, skal man være 
klar over.

Endelig har jeg haft brug for et tegn for 
personer, der er „nævnt i live” på et givet 
tidspunkt. Det kan være i fx skifteproto
koller, lægdsruller, ved auktioner, adels
patent eller i tingbøgeme en person næv
nes, som man ikke har faste fødsels- og 
dødsdata på. Så kan de nævnes „i live”, 
hos mig med et £ (156/0156 - engelske 
pund). Jeg har faktisk en del aner, der næv
nes i live i 1300-tallet.
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Til sidst skal nævnes to almindelige tegn, 
som jeg har tillagt specifik betydning. En 
bindestreg betyder altid TIL (1773-75) 
mens en skråstreg altid betyder ELLER 
(1774/79). Ubetydeligt måske, men det 
hjalp os bl.a. da vi fandt en ane, hvor vi 
kun kunne læse „ember” under fødsels
dagen. 09/11/12 blev notatet.

Kombination - og videreudvikling
Som det forsigtigt er antydet et sted oven
for, kan tegnene meget vel bruges i sam
menhæng: * » 1 6 9 9  (født efter 1699), 
§ § 108.1812/13 (gift 2. gang netop i august, 
1812 eller 1813), og så videre.

Jeg har haft under overve
jelse også at indføre tegn for 
kilder til mine oplysninger, 
men har endnu Ikke fundet 
nogle velegnede.

I håndskrift har jeg godt nok haft brugt at 
sætte en firkant omkring årstal, beteg
nende folketællinger, og med spids „tag” 
for kirkebøger, men det er nu lige så hur
tigt og nemt at skrive FKT eller KB. Des
uden tror jeg, man skal være varsom med 
at have flere end den ovenfor nævnte hånd
fuld tegn, ellers risikerer man at miste 
overblikket og blive offer for sit system 
frem for bruger af det.
Derimod kunne - og burde - vi nok have 
en slags anerkendte forkortelser. Altså om 
folketællinger hedder FKT eller FT, om

Landsarkiverne fx hedder LA-V (Viborg), 
LAK (København) osv.

Det sparer også plads...
En sidegevinst - foruden tidsbesparelsen 
ved kun at skulle skrive få tegn - er en 
ikke ubetydelig pladsbesparelse, såvel på 
papir som i computeren.

1 forholdet mellem udtrykkene:

er der alene sparet fire (4) tegn. Når det 
ganges op med hver person, samt med hver

FØDT DD.MM.ÅÅ og 
*DD.MM.ÅÅ ^

af de andre notater man har for hver per
son, så bliver det til en del.

Opsummering
På næste side ses en oversigt over de 
nævnte og brugte tegn. Først vises tegnet, 
så ASCII-koden efterfulgt af ANSI-koden 
og endelig den tillagte betydning.

Enhver, der har lyst, kan frit bruge mit sy
stem, og skulle nogen have kommentarer 
til det, kan vi drøfte det. God fornøjelse!

John Thomsen 
Søvangs Allé 6 
Hareskov
3500 Værløse 44 44 07 60
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Om persondata
; * . 42 042
a 158 0164 *
I I : 189 0169
® 190 0174 : :
§ 185 0167
¥ 157 0165
t 187 0134
t 186 0135

Om tidsangivelser
« 60 060
» 62 062
! 33 033
1 188 0182
1 1 1 64 061 H l
ø 155 0162 si:
£ 156 0156

Født
Døbt
Conftrmeret
Forlovet/trolovet* Registreret 
Viet Lovformeligt 
Skilt, „idYIlen brudt”
;:Dødti;:s
Begravet

Før en tidsangivelse 
Efter en tidsangivelse ' 
-eller
Netop eller Præcis 
Omkring (around), ret præcist 
Cirka, skønnet, noget upræcist 
Nævnt i live

Dansk Slægtsforskning - Register over udgivelser

Enkelte biblioteker ligger inde med et lille 
A5-hæfte, indeholdende en fortegnelse 
over slægtsbøger, udarbejdet af Dansk 
Slægtsforskning i Fredericia. Selve hæftet 
er på 33 (tekst)sider for årene 1950-72, 
mens tre supplementer på hhv. 11, 7 og 3 
sider rummer tillæg for 1973-78, 1980 og 
1982-84.

Hæfterne kan ikke hjemlånes, så man er 
nødsaget til at foretage sin søgning på 
læsesalen.

Jeg har imidlertid haft fat i et eksemplar, 
og har tekstscannet det. Dog var tillæg
gene af en så dårlig kvalitet (afsmit fra side 
til side), at de kræver lidt ekstra bearbejd
ning, inden min fortegnelse kan erklæres 
komplet.

Er nogle interesserede i en kopi af forteg
nelsen, enten på papir eller på diskette, kan 
de fx sende 20 kr. på min giro 423-0663. 
John Thomsen, Søvangs Allé 6, Hareskov, 
3500 Værløse
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GRATIS
Få ComputerWorld i 3 måneder!

Vær altid „up-to-data“. Følg med i de seneste nyheder inden for edb og 
tendenserne i brancen. Få inspiration til optimal udnyttelse af din 
computer.

ComputerWorld er den seriøse erhvervsavis, der formidler nyheder, 
baggrund, debat m.v. mellem edb-branchen og det øvrige erhvervsliv.

Netop nu har din brugergruppe et tilbud:. ComputerWorld 3 måneder 
gratis og uforpligtende. Tilbudet gælder dig, der ikke har modtaget 
ComputerWorld de seneste 12 mdr.

ComputerWorld udkommer i alt 44 gange om året og et årsabonnement 
koster normalt kr. 727,- inkl. moms.

Indsend eller fax nedenstående kupon på 3644 8369.

J a  tak!
Send es
ufrankeret

Send mig gratis og uforpligtende 
ComputerWorld i 3 måneder.

C om puterW orld  

betaler portoen

Firma:

Stilling:

Navn:

A dresse: C om p u terW orld
P ostn r.: ----------------B y :------------------------ Carl Jacobsens Vej 25
Telefon ( s k a l  u d f y l d e s ) : +++2514+++
B rugergruppe:------------------------------ 2500 Valby

T ilbu det gæ lder personer, der ikke har abonneret på  
C om puterW orld de seneste 12 mdr.
T ilbu det gæ lder indtil d .3 0 .0 9 .9 4 .
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Smil
Den elektroniske humørformidler

Med brugen af elektronisk post, BBS og 
modem, er der opstået en ri*y form for 
kommunikation, der til fulde udnytter, at 
man korresponderer på helt lavt tegn-ni
veau.

Det er formentlig startet med, at en eller 
anden har skrevet et kolon, en bindestreg 
og en højreparantes sidst i sit brev, og der
ved fremkaldt et smil hos modtageren.

Kan du ikke se det, 
så læg hovedet på skrå :-)

Sådan noget sker naturligvis ikke ustraf
fet, og den almindeligt udbredte kreativi
tet har da også promte slået til med et sta
digt voksende „udvalg“ af, hvad vi pas
sende kan kalde „Smilies“ - Smilere.

:-)
;-)
:-(
>1

%-)
:*)
::*)
[0
8-)
B-)
B>)
8:-)
:-{)
:-)=
><}

Smilies er en række tegn, der signalerer 
afsenderens sindsstemning eller andet, 
som normalt kun kan formidles via krops
sprog og mimik, over for modtageren.

Mange smilies formidler i øvrigt al mulig 
irrelevant information om afsenderen. 
Ikke alle smilies er lige forståelige, men 
de fleste kan gennemskues med lidt hjer
negymnastik. Eller er genstand for mod
tagerens egen udlægning.

Så vær varsom!

Her følger en række smilie-figurer, men 
der findes et hav af andre, nogle mere ud
spekulerede end andre. Men mor dig blot 
og brug dem efter humør.

Et smil fra mig. Venligt ment. Ho-ho.
Let sarkastisk. Flirtende. Glimt i øjet. 
Græmmelse. Surt show.
Jeg er da ligeglad...
Den var sarkastisk.
Den var djævelsk.
Jeg er venstrehåndet.
For længe ved skærmen...!
Afsenderen er fuld!
Ka’ ikke stille skarpt!
Afsenderen er en robot!
Bruger (sol)briller.
Afsender bruger hombriller.
Brillerne sidder i panden.
Afsenderen er en lille pige (med sløjfe i håret). 
Afsender med overskæg.
Afsender har fuldskæg.
Afsender bruger læbestift. Kys. Trutmund.
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<:-) Afsender med toupé.
}>( Toupé i modvind og/eller rynkede øjenbryn!
:-[ Afsender er vampyr!!!
:-7 Malplaceret bemærkning.
• _* Jeg har lige spist noget surt.
:-)A Jeg savler.
:-A) Jeg er forkølet.

Jeg fælder en tåre.
- og af glæde.
Min mund er lukket - med 7 segl.
Afsenderen er punker. •

->( Rigtige punkere smiler aldrig. f
Paven - eller andre gejstlige.

l-l • Afsender sover.
|-0 Afsender gaber/snorker.
>Q Afsender ryger.

Afsender ryger pibe.
0:-) Afsender/modtager er en engel - af sind?
:-P Nåh jaaaa!
:-D Afsender griner - ad dig.
:-/ Afsender er skeptisk!
C=>) Afsenderen er kok.
E-:-) Afsender er radioamatør/har antennerne ude.

Figurerne kan selvfølgelig varieres, fx kan der tilføjes flere smil, men så kan det selv
følgelig diskuteres, om

:-))) smiler rigtig meget, eller bare har dobbelthager?
« : - =  er måske julemanden?
« : - (  er en stor nar
X:-)A) en kannibal, der savler ved udsigt til et måltid.

Der er som sagt mange muligheder, flere kan findes andre steder, og hver bruger kan 
finde på sine egne. Endelig skal det da med, at smilies selvfølgelig også kan bruges ved 
almindelig brevskrivning, eller hvis man har fået optaget en artikel i Slægt og Data.

John Thomsen 
Søvangs Allé 6 
Hareskov
3500 Værløse 44 44 07 60
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Tillæg til Kildeoversigten
9. maj -15. august 1994

B o r n h o l m
FT 1845- KIP Neksø DDA, Bornholms Slægtshistoriske For 

ening, indtastet af Karl Nielsen, Rønne
FT l 845- KIP Østermarie - do. -

H o l b æ k

FT 1787- KIP Tømmerup Niels-Erik Antonsen, Aalestrup

K o b e n h a v n
FT 1787- KIP Søllerød Byhistorisk Arkiv for Søllerød, 

indscannet efter Inger Hartbys afskrift 
og bearb. til KIP-format af 
Erik Helmer Nielsen.

FT I80l- K1P Søllerød - do. -
FT 1834- K1P Søllerød - do. -
FT 1840- K1P Søllerød - do. -
FT 1845- KIP Søllerød Indt. af Inger Hartby.

M a r i b o
FT l 845- KIP Tingsted Ove Pedersen, Marstal, Igangværende

O d e n s e  

FT 1845- K1P Assens Karl Frost, Odense
FT 1850- Paradox,

SAKI
Drcslette Erik Helmer Nielsen, Greve

R ib e
DIV I845-1850 Tekstbeh. Jernved Jemved Sognearkiv og Magne Juhl, 

Viborg. Udskriftskopi på arkivet, 
igangværende. Personer født i Jerved 
sogn fra andre folketællinger i hele Ribe 
Amt

FT 1787-1845 - do. - - do. - Jemved Sognearkiv og Magne Juhl, 
Viborg.

KB 1715-1845 - do. - - do, - - do. -

R i n g k ø b i n g

FT 1787- KIP Skarrild Kristen Kousgaard, Herning

V ej le

KB 1700-1819 Wordperfect Koming Papirudg.: LA Viborg; EDB: Birgit 
Øskov, Nørresundby. Register over 
viede Opi. af Heini Madsen, Vadum
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KB 1700-1819 Wordperfect Løsning - do. -
FT 1880- KIP Sindbjerg Ole Jørgensen, Hedensted
FT 1890- KIP Sindbjerg -do .-
FT 1801- KIP Viuf DDA, Kolding Stadsarkiv, Bent Poulsen, 

København, efter afskr. af Ingrid Bruun
FT 1860- KIP Viuf - do. - igangværende

V i b o r g

FT 1890- KIP Bjerring Hans Chr. Hansen, Bjerringbro
FT 1901- KIP Bjerring Aksel Jensen, Asferg

Å l b o r g
FT 1840- KIP Hals DDA, Mogens Marcussen, Snekkersten
FT 1834- KIP Hammer - do. -
FT 1840- KIP Hammer - do. -
FT 1845- KIP Hammer - do. -
FT 1840- KIP Horsens - do. -
FT 1840- KIP Hvorup - do. -
FT 1840- KIP Sulsted - do. -
FT 1870- KIP Sulsted - do. -
FT 1840- KIP Vester Hassing - do. -
FT 1870- KIP Vester Hassing - do. -
FT 1840- KIP Vor Frue - do. -
FT 1840- KIP Øster Hassing - do. -
FT 1870- KIP Øster Hassing - do. -

Århus
KB ?? -?? SAKI Søften Svend Erik Kruhoffer, Birkerød, igang 

værende.

KIP-Læseprogram (KIP-L)

KIP-L er læseprogram, hvori kildeindtastninger foretaget i KIP kan læses (men ikke 
rettes eller ændres!). Det er et program specielt udviklet til arkiver, hvor indtastningerne 
skal ligge på en offentlig tilgængelig PC. KIP-L kan også bruges af dem, der ikke selv 
ønsker at foretage indtastninger, men bestiller indtastninger fra Dansk Data Arkiv (DDA).

HUSK: Alle disse indtastninger bestilles gennem Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 
5000 Odense C, Tlf. 66 11 30 60. Der skal udfyldes en blanket med oplysninger om 
kilden, dit navn og adresse, underskrift og et par ord om, hvad du skal bruge materialet 
til.
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Nyt fra læsekredsen

Så starter en ny sæson, og når dette num
mer afbladet modtages, er de sidste numre 
af „Disketten“ fra Vest-S verige, „Compu
ters in genealogy“ og „Genealogical Com
puter“ udsendt til kredsene.

For interesserede er nedenfor en oversigt 
over de blade, foreningen modtager eller 
har abonnement på.

Der skulle derfor være gode muligheder 
for dem, der har familien i de nærmeste 
lande. 1 mange af bladene er der adresser, 
som kan kontaktes med forespørgsler.

Det enkelte medlem af læsekredsen har 
bladet i 10 dage, hvorefter det sendes vi
dere til den næste på listen. Den eneste 
omkostning er portoen, så alle kan være 
med.

Det skal dog bemærkes, at antallet af læ
sere til bladene fra USA og England er så

mange, at det tager næsten 1 år inden bla
det er tilbage igen.

Foreningen råder også over forskellige 
guider over programmer/utilities til slægts
forskning - også til Macintosh-brugere.

Skulle nogle være interesseret i kopi af 
omtalen af et program (engelske), kan 
dette fas mod betaling af kopipris og porto. 
Vi har besluttet, at ældre numre af nævnte 
blade opbevares hos nedenstående, og ef
ter aftale kan lånes mod betaling af por
toen.

Husk ved adresseændring også at give 
undertegnede besked. Det er ikke nok at 
give besked til kassereren.

Tilmelding og ændringer skal ske til:
Bent Pilgaard.
Randersvej 29.
8800 Viborg 86 67 55 12

Tilgængelige blade
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Nyt i
slægtsforskningsprogrammet

FamDex
a f Leif Høgh Pedersen

Der er kommet et par nye søgeflader i 
FamDex. Med udgangspunkt i det normale 
VIS-billede, der hvor PROB ANDEN med 
forældre, partnere og børn er vist. Her er 
nu tilgang til to nye billeder. Et med samt
lige forgængere listet efter indryknings
metoden, med betegnelse for hvem de er 
og deres fødsels-/ døds-år og et med efter
kommere opført på samme måde.

I begge billeder er det muligt at vælge en 
ny PROBAND.

I rækken af detaljerede oplysninger om 
PROB ANDEN er et nyt program, LIV. Det 
er her muligt at sammenkøre kendte da
toer for familien omkring PROBANDEN,

og på den måde få et billede af, hvad der 
kunne have haft indflydelse på dennes liv. 
På selve VIS-billedet er det nu muligt at 
få oplysninger om hver enkelt persons 
data, påhæftet den enkelte person i en pa
rentes, så der er virkelig mange oplysnin
ger i dette billede, når du sidder og arbej
der med slægten omkring en enkelt PRO
BAND.

DEMO-disketten indeholder nu også en 
række af udskrivnings-programmerne 
bl.a. BOGEN, slægtsbog for hver enkelt 
person.

Vil du prøve FamDex, ring efter DEMO 
på telefon 42 84 19 16.

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

Landsarkivet for Sønderjylland
Haderslevvej 45 
6200 Aabenraa 
74 62 58 58

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

Erhvervsarkivet 
Vester Allé 12 
8000 Århus C. 
86 12 85 33

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

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

Rigsarkivet Det Danske Udvandrerarkiv
Rigsdagsgården 9 Arkivstræde 4, Postboks 1731
1218 København K. 9100 Aalborg
33 92 33 10 98 12 57 93
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Kursus i Kildeindtastning
Ved Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 5000 Odense C, Tlf66 11 30 10

DDA indbyder hermed alle t̂il Kursus i kildeindtastninger. Det strækker sig over 2 dage 
nemlig 10.oktober til 11. oktober 1994 på Dansk Data Arkiv i Odense. Der er et Kursus- 
gebyr på 250 kr. til dækning af frokost begge dage samt middag mandag. Tilmelding 
sker til DDA på telefon 66 11 30 10.

Mandag den lO.oktober 1994
DDA er også et historisk dataarkiv. 
Hanne Boye Petersen, DDA 
DDA som serviceorgan for brugere af hi
storiske datamaterialer.

Fortolkning af kilder 
Hans Jørgen Marker, DDA 
Generel indføring i centrale problemer 
omkring transskription af kilder.

SAKI-modellen
Gunner Lind, Institut for Humanistisk In- 
fo rm a tik
Indføring i tankerne bag SAKI-modellen 
og SAKI-modellens opbygning.

Kildeindtastningsprogrammet - KIP 
Elsebeth Paikin, Samarbejdskomitéen for 
Kildeindtastninger, SAKI 
Programmets opbygning og anvendelse.

Hands-On med Kildeindtastning 
Gruppearbejde med DDA’s udstyr.

Tirsdag den ll.oktober 1994
Historisk databehandling i verden 
Hans Jørgen Marker, DDA 
Andre.tilsvarende initiativer omkring ind
tastning og edb-behandling af kilder.

Kildeindtastningsdatabasen 
Jan Nielsen, DDA
Opbygning af DDA’s database for kilde- 
indtastninger og det automatiserede 
oparbejdningssystem.

De danske folketællinger 
Ole Degn, Landsarkivet for Nørrejylland 
Folketællingernes udvikling og opbyg
ning. Anvendelse af folketællingerne i hi
storisk forskning.

Søgeredskaber til KIP-basen 
Søren H. Sørensen, DDA 
Demonstration og forklaring af de søge
profiler, der er lavet til Kildeindtastnings
basen, samt en redegørelse for planer til 
fremtidige søgeprofiler.

Søgning i KIP-basen 
Hands-On i grupper.

HANDS-ON betyder frit oversat: Prøv det selv
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Opdatering af disketter og 
køb af nye emner

Der har været en del forespørgsler om, 
hvordan man får opdateret sine tidligere 
købte DIS-disketter.

DIS-FORSK
DIS-KILDE
DIS-BLAD
DIS-UTIL

Dette er navnene på de disketter, vi indtil 
videre gratis opdaterer.Ved opdateringer 
indsendes original-disketterne samt en 
frankeret svarkonvolut og 1 vil få dem re
tur snarest.

Disse opdateringer kan ligesom nye be
stillinger afgives til:

Arne Julin 
Hovedgaden 75 
4050 Skibby

HFH opdatering - NEJ!
Vi modtager en del forespørgsler på op
datering af Hvem Forsker Hvad-disket- 
teme. Indtil videre er årgangene 1991, 
1992 og 1993 udkommet på diskette. 
Disse kan ikke opdateres eller suppleres 
med flere årgange, hvis man kun har købt 
en enkelt. Man må købe hver årgang.

Sammen med dette blad er bestillings
sedler til bestilling af disketter hos DIS. 
Alle disketter udsendes standard på 3/4" 
disketter, så hvis man ikke kan læse disse 
er det meget vigtigt at skrive dette på 
bestillingssedlerne. Så vil vi udsende 5 !4" 
disketter i stedet.

HFH-1994
1994-årgangen er lige på trapperne og for
ventes klar i starten af oktober. Bestillin
ger kan allerede nu indsendes.

BBS-MODEM
Vi kunne tænke os i et af de næste Slægt 
& Data, at skrive et par artikler om BBS - 
Modem og brugen deraf. Vi håber, at der 
blandt medlemmemer er nogen, der skri
ver om deres erfaringer. Bare helt almin
delige artikler, der er til at forstå for alle.

Telefonnumre til BBS'er
Følgende BBS'er har særlige områder for 
slægtsforskning. Hvis du kender til et 
BBS, der er godt for slægtsforskere og det 
ikke er med her, så giv lyd.

FROG 45 87 53 16
FROG (2400 baud) 45 87 53 14
HIT 47 10 72 76
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DIS-Danmark & EDB-messer
Bestyrelsen v/ Lene Olsen

Kan DIS-Danmark gøre edb- 
messer mere interessante 
for de besøgende ?

29. september - 5. oktober afholdes Kon
tor og Data ’94 i Bellacenteret i Køben
havn. Der forventes 290 udstillere og 
75.000 - 80.000 besøgende på messen.

Næste år er der planer om flere edb-mes- 
ser over hele landet f.eks. Kontor og Data 
’95 i Dronning Margrethe Hallen i Frede
ricia og en messe for mindre virksomhe
der og hjemmebrug i Forum i København. 
Alle messerne har et kommercielt sigte.

På disse messer kan man udover masser 
af maskiner, f.eks. PC’er, printere, scan- 
nere også se en mængde software til ad
ministrative og tekniske formål. På de pro
fessionelle messer vil lørdag-søndag være 
mest for familier, så der gemmes mange 
af de mere avancerede programmer af ve
jen, og alle spillene kommer frem til glæde 
for de spillelystne.

DIS-Danmark har været initiativtagere til, 
at kildeindtastningen er sat i system. Inte
ressen for historie, her i særdeleshed ens 
egen, er støt voksende. Mange bidrager 
med en stor indsats ved kildeindtastningen. 
Dansk Data Arkiv har i skrivende stund 
modtaget indtastede kilder fra mere end 
200 sogne - flere er undervejs.

Hvorfor denne lange indledning ? Jo, jeg 
synes, at DIS-Danmark skal tilbyde

messerne, at DIS-medlemmer demonstre
rer, at edb på mange måder er et godt red
skab, når man interesserer sig for slægts
eller lokalhistorie.

Kan DIS-Danmark få aftaler med en række 
udstillere (stande) om, at man på de mere 
afslappende dage for erhvervsfolket viser 
kilder indtastet i KIP eller efter SAKI- 
modellen og brugen af forskellige slægts- 
programmer ?

For slægtsprogrammemes vedkommende 
dels vise indtastede oplysninger. Give de 
besøgende mulighed for selv at indtaste 
egen familie og få en udskrift med hjem. 
Kan der derudover blive mulighed for at 
fortælle om kildeindtastningsprojektet og 
evt. om Solrød- eller en anden større da
tabase vil det være en fin anerkendelse af 
DIS og medlemmernes store indsats for 
at gøre vore kilder tilgængelige for mange 
uden, at det slider på de originale kilder.

Vi vil komme i kontakt med slægtsfor
skere, som ikke har forsøgt sig med edb, 
ligesom professionelle EDB-folk vil fa lej
lighed til at afprøve eksisterende program
mer, komme med forslag til forbedringer 
f.eks. i brugerdialogen. Vi vil også gøre 
opmærksom på Dansk Data Arkiv som ste
det, der opbevarer de indtastede kilder, og 
hvorfra alle kan fa adgang til de indtastede 
kilder.

Jeg hører gerne fra medlemmer, der ken
der materiale, som vil være interessant at 
vise på en messe.
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Vi må dele vores viden
Redaktionen orienterer

Da vi har fået kommentarer til Slægt & 
Data vil vi gerne orientere om, hvordan vi 
hele tiden arbejder med at forbedre 
medlemsbladets layout og indhold inden 
for de rammer, vi har. Fremover vil vi for
søge at strukturere bladet endnu mere.

Som noget nyt er det planen at lave en 
rubrik om slægtsforskningsprogrammerne 
på det danske marked, hvor producenter/ 
distributører i en kort form kan fortælle 
om nyheder. Mange af disse programmer 
er meget anonyme i Slægt & Data, og det 
skulle der gerne rådes bod på. Mere fyl
dige beskrivelser af programmerne vil der 
også blive afsat plads til, men her bør det 
være brugerne (test-udvalget), som fortæl
ler om dem.

Emnemæssigt tilstræber vi at dække me
get bredt, så der er noget for enhver EDB- 
slægtsforskers smag. Der skal både være 
noget af almen interesse og noget som hen
vender sig til mere afgrænsede mål
grupper.

Indsend stof til bladet!
I Slægt & Data bringer vi meget gerne ind
læg fra DIS-medlemmer om de mange 
projekter, der foregår ude omkring. Vi ved 
alle kun lidt, men tilsammen ved vi me
get.

Det kan være gode ideer, som du gerne 
vil give videre til andre, eller det kan være, 
at du vil fortælle om de oplevelser, du har 
haft med slægtsforskningen. Det sker, at 
man støder på overraskende og uventede

anesammenfald, eller måske har du haft 
udbytte af kontakt med andre slægtsfor
skere på en særlig måde, som du gerne vil 
fortælle om.

Vi forsøger at sammensætte så spændende 
og varieret et blad som muligt, og jo mere 
stof vi har at vælge imellem, des bedre har 
vi mulighed for at gøre det.

Indlæg til bladet eller blot forslag til ind- 
læg/emner er altid velkomne. Skrevne ind
læg indsendt på diskette er naturligvis let
test for redaktionen, men ideer er som 
nævnt også kærkomne.

Det er ofte „Tordenskjolds soldater“, der 
skriver i bladet, og vi vil også meget gerne 
høre fra andre end disse. Vær ikke bange 
for at skrive, for eventuelle skrivefejl og 
uklarheder løser vi i fællesskab.

Hvis du har en særlig interesse eller viden 
indenfor et område, som du mener andre i 
foreningen kan bruge så tag kontakt med 
redaktøren og lad os aftale nærmere.

Vi vil gerne lave et varieret Slægt & Data 
med artikler om ren slægtsforskning, ar
tikler om ren edb og blandede artikler. Da 
vi nu er over 1000 medlemmer, må vi sam
men kunne skabe et spændende blad med 
interessante artikler.

Bliver alt indsendt bragt ?
Da redaktionen i den sidste ende er an
svarlige forbladet, må vi naturligvis også 
have lov til at vælge lidt blandt det ind
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sendte, men det skal ikke være nogen hem
melighed, at vi stort set bringer alt, hvad 
der indsendes - nogle gange i redigerede 
udgaver efter aftale med indsenderen. 
Egentlige efterlysninger af aner henvises 
dog til tidsskriftet Hvem Forsker Hvad.

Det sker nogle gange, at vi af plads og 
variationshensyn vælger at udskyde et ind
læg, også selv om det er indkommet retti
digt; man skal således ikke tage det for 
givet at rettidigt indsendte indlæg automa
tisk er med i det førstkommende blad. 
Normalt betyder en 3-måneders udsky
delse heller ikke noget.

Vi vil gerne her præcisere, at man ikke 
automatisk har ret til at få et indlæg i bla
det, men har mulighed for det.

Artiklernes indhold står for forfatternes 
egen holdninger og er således ikke ens
betydende med redaktionens og bestyrel
sens holdninger. Er der ingen forfatter an
givet, er der tale om meddelelser fra be
styrelsen.

God skrivelyst!.

Næste deadline er 15. oktober.

Hvilke arrangementer skal 
DIS satse på i 1995 ?

Medlemmer må meget gerne komme med 
forslag til DIS-møder/arrangementer i 
1995. Det vil være dejligt at få ny inspira
tion fra medlemmerne. Vi, som arrange
rer DIS-mødeme, vil gerne sikre os, at flest 
mulige af medlemmerne til stadighed kan 
hente viden og inspiration i DIS-Danmark.

Kom med dine forslag til emner, steder 
og tidspunkter gerne sammen med oplys
ning om, du selv vil stå for arrangementet 
til Lene Olsen. Til forårsprogrammet er 
fristen 15. oktober 1994.
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Dansk Slægtsforskning

hed et foretagende i Fredericia, som navn
lig i 1950’ eme var stærkt fremme med pro
duktion af slægtsbøger. Det var muligvis 
det største af den lille håndfuld af tilsva
rende foretagender.

Mine forældre blev kontaktet af DS vist
nok i 1952-53, da man var i gang med 
slægten fra Ferritslev, Fyn. Vi fik tilbud 
om en slægtsbog, som ifølge titelbladet ud
kom i 1955-56, mens et senere tillæg - ret 
omfattende - må være fra 1958.

DS garanterer i et brev, at bogen nårsom- 
helst - og gratis - kan indsendes til opdate
ring med nyere tekster og supplementer, 
ligesom den kan erstattes ved beskadigelse 
eller bortkomst. Vi har desværre aldrig 
opdateret.

Selv har jeg prøvet at skrive til adressen et 
par gange, men uden at få svar. Omkring 
1983-84 opdagede jeg - tilfældigt - at virk
somheden nu hedder DS-tryk og er en 
kopi- og trykkerivirksomhed i Erritsø. De

skulle imidlertid være ophørt med slægts
bogsproduktion, og „bytte-garantien44 være 
annulleret som et lovkrav om ophør med 
gratis tilgift!?!

For nylig konstaterede jeg - på et biblio
tek - eksistensen af en fortegnelse over 
udgivne slægtsbøger fra DS 1950-72, plus 
tre supplementer op til 1984. Altså efter 
mine henvendelser til dem, og efter de 
angiveligt skulle være stoppet.

Endnu mere mystisk blev det hele, da mine 
forældres slægtsbog overhovedet ikke er 
nævnt i fortegnelsen! Det nærmeste vi 
kommer er tre slægtsbøger - nævnt i 1984- 
supplementet! - for tre søskende (Hans, 
Ingeborg og Barbara) til min farmors mor
fars far, Jacob Salomonsen.
Er der nogle, der kan kaste yderligere lys 
over disse mysterier?
John Thomsen 
Søvangs Allé 6 
Hareskov 
3500 Værløse

NYT FOR PAF-BRUGERE „Liahona“

Nogle brugere af slægtsforskningsprogrammet PAF er gået sammen og har etableret 
klubben „Liahona44, som planlægger at udsende et brugerblad 3 gange om året med de 
nyeste informationer om PAF og tilhørende hjælpeprogrammer. Medlemskab koster 
for 1994 kr. 80,-.
Kontaktperson er N.O. Andersen, Guldbergsvej 31, 5000 Odense C, tlf. 66 111700.
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Kontorbladet gratis i et 
kvartal

Som medlem af DIS kan du f$ et gratis prøveabonnement på Kontorbladet i et kvartal. 
Kontorbladet bringer masser af nyheder om kontor- og dataudstyr. Derudover bringer 
Kontorbladet i hvert nummer omfattende indkøbsguider med priser og specifikationer 
p forskellige produkter inden for kontor- og dataudstyr. Med hvert nummer af Kontor- 
bladet følger også en computersektion, hvor vi tester computere, programmer og andet 
computerudstyr.

Et års abonnement - det er 15 numre af Kontorbladet - koster 387,50 kr. incl. moms.

Navn: ______________________________________________________________________________________________________ I

Adresse:------------------T--------------------------------------------------------------------------------------  .

Postnr: ------------------------  B y : _____________________________________________________________________  .

Telefon: -------------------------

Faxes eller sendes til Kontorbladet, Sydvestvej 49, 2600 Glostrup 
Tlf. 43 63 02 22 Fax. 43 63 1 1 01

Tidskriftet Hvem Forsker Hvad's nye retningslinier

Regler for optagelse af indlæg i HFH:
• Indlæg skal være redaktionen i hænde senest 1. februar men modtages hele året.
• Indlæg der ikke trykkes i HFH, vil ikke blive returneret
• Indlæg, der modtages efter 1. februar, vil automatisk komme med i næste års 

HFH med mindre indsenderen udtrykkeligt frabeder sig dette.
• De, der sender deres indlæg inden 1. januar, vil i øvrigt kunne få tilsendt korrek

tur af deres indlæg, hvis der vedlægges en frankeret svarkuvert.
• Indsendelse af indlæg, der ønskes optaget i HFH, er samtidig bestilling af HFH.
• Indlæg skrevet på computer skal indsendes på diskette
• Indlæg der indeholder oplysninger om salg, skal opgive pris, og der må ikke 

være tale om kommerciel annoncering. Husk speciel afdeling i HFH 1995 for 
køb og salg.
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Efterlysning
Er du indehaver af en slægtsbog, udfær
diget af Dansk Slægtsforskning i Frederi
cia - eller kender nogle, der er - så må du 
meget gerne „melde dig“ til undertegnede 
med oplysninger om:

hvem bogen omhandler
hvad bogens nummer er (står nok øverst
tv. på titelbladet)
hvor mange sider den er på - ialt
hvornår den er udgivet (iflg. titelbladet) -
og evt. påbegyndt
hvilke „ekstra“ kapitler den indeholder i 
form af fx slægtsgårdes historie etc. 
hvorledes bogen ser ud - i træbind, læder
bind, kartonomslag eller...

Desuden, hvad du selv finder relevant at 
fortælle om den pågældende bog.

Årsagen til efterlysningen ligger i, at de 
officielle fortegnelser over DS’ udgivel
ser tilsyneladende er noget mangelfulde, 
og altså ønsket om at komplettere dem. 
Projektet kan ses i sammenhæng med an
dre former for kilderegistrering, og kal
der måske på tilsvarende registrering af 
andre slægtsbogsproducenters værker. 
Altså, har du en (DS) slægtsbog, så skriv 
et par linier til:

John Thomsen 
Søvangs Allé 6 
Hareskov 
3500 Værløse

Udvandrerer til Minnesota
Fra et af vore medlemmer har vi fået føl
gende notis om en god bog med mulig in
teresse for slægtsforskere, der eftersøger 
danske udvandrerer i områderne: Lake 
Benton or Tyler, Minnesota.

Titel: Menigheden i Diamond Lake af 
Mathias Andersen (publiceret i 1943)

Den ser ud til at være fyldt med biografi
ske data på de danske immigranter, som 
kom til Diamond Lake Church.

Nogle af familienavnene er:
Christensen, Knudsen, Thomsen, Nielsen, 
Meyer, Dahl, Linnet, Krog, Simonsen, 
Black, Mitchell, Have, Andersen, Tambo, 
Whingelby, Petersen, Jensen, Kjær, Brus, 
Jacobsen.

Den er på dansk og der er mange person
portrætter.

Hvor den kan fås i Danmark ved vi des
værre ikke, men ifølge den amerikanske 
meddelelse skulle den kunne fås via lån 
fra Universitetsbiblioteket i Minnesota. 
Måske udvandrer-arkivet i Ålborg kan 
hjælpe evt. danske ønsker.

Adressen til udvandrer-arkivet er:
Det Danske Udvandrerarkiv
Arkivstræde 1
Postbox 1731
9100 Aalborg
Tlf 98 12 57 93
Fax 98 10 22 48

31



Vintersysler
a f Lene Olsen

Sommeren er ved at være forbi; det ses at 
mørket hurtigere falder på og de lune af
tener, man har nydt i gård og have, bliver 
færre. Et andet sikkert tegn på, at efterår 
og vinter nærmer sig, er de mange kata
loger med tilbud om fritidsundervisning.

Jeg kan ikke lade være med at læse alle de 
mange kataloger igennem, inden jeg be
stemmer mig for hvilke tilbud, som ap- 
pelerer mest til mig. Desuden skal det også 
passe til mit øvrige program og min øko-' 
nomi. Det er glædeligt, at slægtsforskning 
og lokalhistorie snart er at finde i alle af
tenskole-programmerne. Det viser, hvor 
stor interessen er, og samtidig giver det 
forskellige indfaldsvinkler til emnet.

DIS-Danmark vil gerne have mulighed for 
at informere de mange lærere i slægts
forskning og lokalhistorie og deres kursi
ster om DIS-Danmark, kildeindtastning 
på edb og de tilbud DIS-Danmark har i 
form af bl.a.:

V Slægt og Data med de nyttige sær
numre om Slægtsprogrammer, 
Kildeoversigten og Scanning

V Salg af disketter med bl.a.:
♦ Kildeoversigten
♦ Hvem Forsker Hvad
♦ Utility
♦ Sognefortegnelse mm.

For kildeindtastningsprojektet betyder det 
meget, at endnu flere indtaster kilder efter 
SAKI-modellen evt. i kildeindtastnings
programmet KIP. Det er hjælp til din egen 
slægts- og/ellerlokalhistoriskforskning, at 
du motiverer andre til at deltage i kilde
indtastningen.

Bestyrelsen vil derfor bede medlemmerne 
om at sende oplysninger om undervisning 
i slægtsforskning og lokalhistorie i lokal
områderne på vedlagte skema til bestyrel
sesmedlem Lene Olsen, (se adressen på 
side 2)

r  — — —  : —  ~  —  —  “ ; —  —  —  —  —  —  —  —“ —  —  —  —  —  —  —  T
I Skema om undervisning I slægtsforskning og lokalhistorie I

|  Kursus arrangeres af ■ ~ : : - ■= - . • j
|  Telefonnr. |

. " "  . ' " 'I II'." I II" .  I w. ■ —   i III m . Il  'Ulli mi "    i i . "" " Min i ........ i

I Adresse ; |

I Lærer, evt. telefonnr. ___________  I
I Lærer, evt. telefonnr. n  ̂ - : ; I
I Lærer, evt. telefonnr. ___ r: -, : _______________ _________— ___ I
I. — — — — — — — — — — ----- — —  — — — — — — — — — —  —  —  4
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WIN-FAMILY
a f Knud Spangsø

Danskudviklet 
slægtsforskningsprogram til 
Windows. Udviklet
Dat i Ølstykke.
Nævnte program fik jeg til test fra DIS, og 
den første version startede med at fortælle, 
at man kun kunne starte 10 gange, og det 
er i sig selv utilfredsstillende med så få 
muligheder i vores „branche“. Til gengæld 
er prisen for en „fri“ version ikke over
vældende, når man sammenligner med 
andre programmer.

Allerede efter 2 indtastede personer meldte 
sig den første fejl. Jeg gik tilbage til den 
første, og tilføjede en dato, og vupti, så 
var han der to gange, så jeg nu var oppe på 
3 personer. Jeg ringede til programmøren 
og vi fik en behagelig snak om fejlen, og 
om filosofien bag slægtsforskningspro
grammer.

Et par dage efter fik jeg en „fuld“ version, 
og begyndte forfra, men allerede efter den 
første „fejlindtastning“, havde jeg både en 
programfejl og en principiel fejl. Jeg havde 
nemlig fået en mand giftet med sin mor, 
som også var hans datter.

Programfejlen var, at jeg IKKE kunne op
hæve ægteskabet igen, og da programmet 
samtidig lavede nogle uprovokerede fejl, 
som forhindrede mig i at „gemme“ de per
soner, jeg allerede havde indtastet, fore
tog jeg en ny opringning til Jan Morten
sen, og da vi nu kendte hinanden, og talte

samme „sprog“, fik vi også de ting klaret, 
og jeg fik en ny ny version, og den arbej
derjeg så videre med.

Dette skal udelukkende tjene som oplys
ning til de, som har hentet en demo version 
fra et BBS. Fejlene er rettet, og de, som 
har købt programmet, har, så vidt jeg er 
orienteret, fået en opdateret version.

Om selve programmet vil jeg sige, at hvis 
man er vant til at arbejde under Windows, 
og ydermere har en laserprinter fast til
sluttet, kan man få nogle overordentligt 
flotte udskrifter.

Om selve indtastningen vil jeg sige, at det 
er et temperamentsspørgsmål, når man 
skiftevis skal bruge musen og tastaturet, 
det skal jeg teste noget mere med hensyn 
til indtastning af en større mængde data 
som f.eks. en serie på 50 personer, som 
efterfølgende kædes sammen i de forskel
lige familier.

Jeg har sideløbende skulle teste Brother’s 
Keeper 5.2 BETA, og det har været svært 
at kombinere de to ting „retfærdigt“. Men 
nu skal det være Win-Family, det drejer 
sig om, idet jeg har en slægtsbog, som jeg 
vil indtaste „fra ende til anden“. Der er 
mange spændende faciliteter i WINFAM, 
som skal testes, og mit udgangspunkt er, 
at som slægtsforsker aner man ikke alver
den om PC-programmer, og man er ikke 
„vant til“ automatisk at trykke på bestemte 
knapper når ?, og da der ikke er en trykt
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manual til WINFAM, vil jeg nok nogle 
gange endnu komme til at ringe til Jan om 
programmet, og spørge om hvilken knap, 
jeg skal trykke på når ?

Min grundholdning er, at hvis der ikke er 
en manual - evt. i DOC-fil så SKAL det 
være indlysende, hvilken tast man nu skal 
bruge, ellers bliver det kun Windows-fa- 
natikere, som kommer til at bruge pro
grammet. Selv så jeg gerne et tilsvarende 
program under DOS.

Til WINFAM kan filer iøvrigt eksporte
res underGEDCOM,men i forholdtil BK, 
er der desværre et par datafelter, som man 
ikke kan få overført, og det er efter min 
principielle opfattelse uheldigt. Man kun
ne måske ønske sig en programmør, som

ville lave et konverteringsprogram, som 
medtog alle datafelter fra BK (og andre 
slægtsprogrammer).

Altså en udvidet GEDCOM-standard, men 
det er vel „politisk“.

Selvom jeg personligt har „Windows-al- 
lergi“, er jeg overbevist om, at når først 
alle skønhedsfejlene er fjernet og program
met færdigtestet, så er WINFAM et pro
gram med fremtiden for sig, så kast det 
ikke i grams, hvis det skulle være en af de 
første versioner, du har fået fat i.

Knud Spangsø 
Rs Hougaardsvej 13 
8900 Randers
Telefon og -fax 86 41 20 65

GEDCOM

Et vigtigt ord for slægtsforskere!
GEDCOM er meget kort fortalt en inter
national standard for udveksling/overflyt- 
ning af data mellem forskellige slægtsfor
skningsprogrammer.

De fleste slægtsforskningsprogrammer i 
dag har mulighed for udveksling med 
GEDCOM (enten inkluderet i prisen eller 
man skal betale ekstra for det).

Når man lige har faet et smart nyt program, 
tror man ikke, at man far brug for at kunne

skifte til et andet program en dag, og man 
tror ikke, at man nogensinde får brug for: 

GEDCOM.

Men efter nogen tid, når der kommer nye 
og bedre programmer på markedet - ja, så 
vil man bittert fortryde, hvis man ikke 
har husket slægtsforskerens alfa og omega: 
GEDCOM.
Så er alternativet: Bliv ved med at bruge 
det gamle program! eller: Indtast alle data 
igen (5000-7000 personer)!

34



Sidste nyt om DOS
a f  Knud Spangsø

Alt skal tages med forbehold. Også at dette 
er det sidste om DOS, idet der nu igen er 
kommet en ny version. Det drejer sig om 
IBM-PC dos 6.3 på dansk.

Den har selvfølgelig nogle gode kvalite
ter, og jeg har prøvet den nogle måneder, 
MEN hvis man har ret meget med tegnin
ger og streger i sine tekster, eller bruger 
programmer som f.eks DSI- system eller 
DSI-menu, har man igen fået det gamle 
problem med de steder, hvor der er over
gang mellem „vandrette“ og „lodrette“ 
streger, for den kan i første omgang kun 
arbejde med tegntabel 850 og IKKE 865 
(endnu), og det er noget med de grafiske 
tegn contra specielle bogstaver.

Når „Slægt og Data“ kun udkommer 4 
gange om året, vil det, selv om man skri

ver meget hver gang, ikke være muligt at 
følge med, mens det er nyt. Jeg er vendt 
tilbage til MS-DOS 6.2, men på et senere 
tidspunkt, skal jeg igen prøve med 6.3.

Hvis nogen „vil vide mere“ eller har et 
eller andet problem med DOS, så ring el
ler skriv, så skal jeg efter bedste evne prøve 
at give en hjælpende forklaring.

Min fax har samme nummer som telefo
nen. Dog har der været problemer med den 
automatiske omkobling, men det skulle 
blive løst senest i uge 33 (Anno Domini 
indeværende).

Knud Spangsø 
Rs Hougaardsvej 13 
8900 Randers
Telefon og -fax 86 41 20 65.

I denne forbindelse har vi haft kontakt med IBM og Produktchef for DOS-sektionen 
hos IBM. Lars Hoick, udtaler følgende:

Det er ganske rigtigt, at IBM DOS 6.3 ikke 
understøtter tegnsættet 865 - og har ikke 
gjort det siden version 6.1.

Vi arbejder på at lave en implementeret 
udgave a f865 tegnsættet i kommende ver
sioner a f  styresytemet.

En løsning på dette problem er at kopiere 
de 2 filer med navnene: KEYBOARD.SYS 
og EGA.CPI fra IBM DOS version 5.02 
over i version 6.3 DOS biblioteket. 
Derefter skulle det kunne lade sig gøre frit 
at vælge mellem codepage 850 og code- 
page 865.



Interessante stamtavler
Sammen med de seneste versioner af Brothers Keeper, har man kunnet få et sæt data
filer, indeholdende den danske kongeslægt fra før Gorm til dato. Der er også set data
sæt med alle personerne fra „Matador“. Ligeledes har man kunnet erhverve sig et noget 
større datasæt med den fransk-tyske kejser, Karl den Stores forgreninger. Tilsynela
dende indtastet af en hollænder, og med næsten 7.000 personer i, heriblandt en del 
danske!

Det fik mig til at tænke på, at der måske i DIS* medlemskreds var nogle, som enten 
havde foretaget, eller kunne være interesseret i at indtaste andre, tilsvarende „dyna
stier“? Og selv om man har lavet dem for sin egen fornøjelses skyld, kunne det vel godt 
være interessant for andre.

Hvad med fx datasæt for romerske kejserfamilier? Her er „Jeg Claudius“ et glimrende 
oplæg. Eller ægyptiske faraoer? Måske står din hu til det kinesiske Ming-dynasti? Kunta 
Kinte’s efterkommere, som vi kender dem fra TV-serien og bøgerne, kunne vel også 
kalde på interesse? Og hvad med Habsburgeme?

Selv har jeg - på grund af anden historisk interesse - lidt kig på Herodes, der med 
blandet ophav og adskillige koner og afkom, godt kan være lidt svær at holde styr på; 
så hjælper det faktisk med oversigter i udskrift fra BK.

Ligeledes er jeg blevet gjort opmærksom på, at jødisk litteratur har ret præcise angivel
ser for Jesu* ophav i flere generationer (glem bare alt om jomfru-fødsel og Heldig- 
ånd!). Er der nogle, der har kendskab hertil?

Til sidst, endnu en kuriositet. Bekendte af mig har fortalt, at programmet også er for
trinligt til at holde styr på opdræt; de har lagt hele deres besætning af får ind! Et rygte 
vil vide, at også en hundekennel har taget ideen op.

John Thomsen 
Søvangs Allé 6 
Hareskov
3500 Værløse 44 44 07 60

hundstrup tryk 62 26 16 45


