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Kontingent betaling for 1995

På bagsiden af smudsomslaget er et girokort til formålet. Efter brug af girokortet kan 
dette smudsomslag tages af bladet, som så fremtræder som det plejer. Bemærk venligst 
at kontingentet for 1995 er 100 kr. Husk at skrive navn og medlemsnummer på giro
kortet før betaling. Medlemsnummeret, som er 4-cifret, kan aflæses på bagside-labelen. 
Alle medlemsnumre ligger i intervallet 1000-2500.

Husk betaling hurtigst muligst (allersenest 1. februar 1995).
Medlemmer, der allerede har betalt kontingent for 1995 skal selvfølgelig ikke betale på 
dette girokort.

DIS-Danmarks nye Logo

Hermed lad det være slået fast. DIS-Danmark har 
i stor størrelse på forsiden af sidste Slægt & Data 
på forsiden af dette blad.

fået nyt logo. Vi så det 
og i mindre størrelse

Vi vil gerne takke for de mange gode forslag vi har fået siden vi skrev i bladet om ideer 
til det nye logo. Dette logo er så resultatet. Vi håber, at I kan lide det.

Bestillinger af særnumre
Af arbejdsmæssige årsager har DIS-Danmarks næstformand Villy Danielsen været nødt 
til at træde ud af bestyrelsen. Han har bl.a. varetaget salget af foreningens trykte sær
numre fra 1992 (Slægtsforskningsprogrammer), 1993 (Kildeoversigten) og 1994 
(Scanning), og disse særnumre skal fremover bestilles hos bestyrelsesmedlem Arne Julin. 
Vi nåede desværre ikke at få det rettet på bestillingssedlerne, som blev udsendt i forbin
delse med forrige nummer af Slægt & Data i september.



Kalender Foråret 1995
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 nødven
digt. HUSK derfor også at oplyse telefonnummer! 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
Er andre personer nævnt ved de øvrige møder, skal tilmelding ske til disse personer.

Sjælland
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 de
monstreret.

Fredag den 20. januar kl. 17.00 Avissamlingen
(Begrænset antal max: 25) Universitetsbibloteket, Fiolstræde 1, Kbh.
Førstebibliotekar Jørgen Thorning Sørensen introduceres os til Avissamlingen, hvad 
består avissamlingen af ? Hvordan benytter man samlingen ? Slægts- og lokalforskere 
kan have stor glæde af at benytte sig af avissamlingen, hvor man kan gå efter personom
tale f.eks. udnævnelser, dødsannoncer eller se hvad der rørte sig lokalt f.eks. nye trakfik- 
forbindelser eller politik.

Tirsdag den 14. februar Kollektive biografier
Kollektiv boigrafi (eller prosopografi) er en vigtig historisk teknik. Den er bare ikke 
særlig kendt i Danmark endnu, selvom den danske tradition for personal- og slægts
historie har leveret fremragende materiale. Gunner Lind, Institut for humanistisk Infor
matik vil i foredraget fortælle om, hvordan historikere har brugt kollektive biografier, og 
hvordan de har lavet dem. Hvilke spørgsmål kan de belyse, og hvilke problemer er der. 
Hvad er forskellen på en kollektiv biografi og bare t n samling biografier ?

Onsdag den 1. marts kl. 19.00 Matrikelarkivet
(Begrænset antal max: 20) Rentemestervej 8, Kbh.
Med den store interesse for besøg på Matrikelarkivet (MA) vil der blive endnu en lejlig
hed til at komme på MA. Hvad kan MA byde på? Peter Korsgaard, leder af MA, vil 
forevise eksempler på forskellige arkivalier. Arkivet rummer interessante kilder til ejen
doms- og økonomiske forhold, f.eks. matrikler, kort og kilder til udskiftningen. MA er et 
landsdækkende arkiv. Da besøget fuldtegnes hurtigt tilrådes hurtig tilmelding.

Lørdag den 22. april Generalforsamling Århus
Sammen med næste nummer af Slægt & Data indkaldes med dagsorden, regnskab, bud
get og forslag til nye vedtægter til generalforsamling. Reserver allerede dagen nu.



Torsdag den 6. april kJ. 1930 Modem
Foredrag og demonstration af hvordan slægtsforskere kan få fornøjelse af et modem og 
kommuniaktion til BBS’erne. Dette vil være et møde for begyndere.

Lørdag den 6. maj kJ. 13.00 De gamle kilder
Arkivar dr.phil. Ole Degn, Landsarkivet for Nørrejylland, Folketællingernes udvikling 
og opbygning og anvendelse af foletællingeme i historisk forskning. Elsebeth Paildn, 
Kildeindtastningsprojektet, vil demonstrere en nye version af KIP og vil redegøre for 
proceduren for indtastning, kontrol, aflevering og rekvirering af kilder. Kan folketællingen 
1845 være færdigindtastet år 2000 ?

Lørdag ded 20. maj ld. 13.00 Besøg på Falsters Egnshistoriske Arkiv
(Begrænset antal max: 40) Færgestræde, Nykøbing F.
Sæsonens sidste møde har vi henlagt til Nykøbing Falster, hvor lederen af museet og 
arkivet Liselotte Mygh vil vise os rundt på museet og tage os på en lokalhistorisk rund
gang i middelalderens Nykøbing. To lokale slægtsforskere vil fortælle om slægterne og 
den særlige navneskik i bondestanden på Lolland og Falster.

Ret til ændringer forbeholdes
SUK HJERTE - GRÆD EJ

Det er vigtigt at huske at tilmelding til et arrangement er nødvendigt og bindende, især 
for de arrangementer, hvor der er begrænset deltagerantal. Husk derfor venligt meld 
afbud så får en anden chancen for at deltage.

Gæster er velkommne til vore arrangementer til samme entré kr. 20,- som medlemmer. 
Dog vil tilmelding af gæster til arrangementer med begrænset deltagerantal ske med 
forbehold, i det medlemmer har fortrinsret til arrangementerne.

Jylland - Fyn
Lørdag d. 18. februar 1995 kl. 10-16 Viborg
Vi starter dagen med en rundvisning på Viborg Stiftsmuseum, hvor museumsinspektør 
Marianne Bro Jørgensen, på baggrund af en udstilling om det gamle Viborg, vil fortælle 
om byens udvikling. Der vil sikkert også være nyt at høre om de nyeste udgravninger fra 
Vikingetiden. Efter frokosten har vi fået slægtsforsker Jan Hyllested fra Randers til at 
fortælle om forskervilkår i Danmark og Tyskland i forbindelse med udforskning af koloni- 
slægter (kartoffeltyskere); hvilke muligheder har man.
Vi slutter dagen af med „ordet er frit“, hvor andre emner kan tages op. Tag endelig selv 
slægtsforskningsmateriale med til inspiration for andre og til en fælles snak om, hvad vi 
går arbejder med.
Af hensyn til planlægningen og udsendelse af deltagerlister (og kørselsvejledning), og 
så der er mulighed for at arrangere fælleskørsler, skal tilmelding til mødet ske senest 10. 
februar. Frokosten sørger man selv for. Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kroner. 
Tilmelding til bestyrelsesmedlemmerne: Bent Pilgaard eller Svend-Erik Christiansen.

Lørdag den 22. april Generalforsamling Århus
Sammen med næste nummer af Slægt & Data indkaldes med dagsorden, regnskab, bud
get og forslag til nye vedtægter til generalforsamling. Reserver allerede dagen nu.



Databaseprogrammer
a f Elsebeth Paikin

Jeg har fået en del forespørgsler om, hvad 
et databaseprogram egentlig kan, hvorfor
- eller om - man skulle anskaffe et sådant, 
og hvad et sådant program kan byde på af 
fordele. Nogle spørgsmål er fremkommet 
på baggrund af mit indlæg „Hvilket pro
gram?“ i Slægt & Data 2/94, andre i for
bindelse med Kildeindtastningsprojektet, 
og atter andre vedrørende BK2PDOX (der 
konverterer BK-data til Paradox).

Jeg vil derfor her forsøge at fortælle lidt - 
og kun elementært - om databaseprogram
mer, for pladsen tillader ikke at gå dybere 
ind på emnet.

Et databaseprogram er at sammenligne 
med et kartotek. I stedet for kartotekskort i 
en kasse har man „poster“ i en database. 
Kartotekskort blev på et tidspunkt forbed
ret med huller langs kanten, således at man 
ved at stikke en strikkepind el. lign. gen
nem ét specielt hul kunne hente alle de kort 
ud, der svarede til et bestemt søgekriterium 
(fx alle de kort der havde en speciel dato, 
periode eller år i et bestemt felt - fx alle 
født 1800-1850). Næste gang kunne man 
stikke strikkepinden gennem ét andet spe
cielt hul, og derved fik man så fat i alle 
dem, der svarede til et andet søgekriterium 
(fx alle født 1850-1900). Søgekriterierne 
kunne man selv bestemme (ved at i klippe 
et bestemt hul), og der kunne være lige så 
mange søgekriterier, som der var huller 
langs kanten. Altså en begrænsning. Og 
man kunne ikke senere ændre søgekriteriet
- i hvert fald var det MEGET besværligt!

Et databaseprogram er en væsentlig forbed
ring af dette system, fordi man nu kan sor
tere og søge på utallige måder - kun fanta
sien sætter grænser! - og man skal ikke bag
efter manuelt sætte kort, man havde hentet 
ud, på rette plads. Det klarer databasepro
grammet automatisk og lynhurtigt, hvis 
man HUSKER ALTID at sikre sig, at man 
kan sortere til den oprindelige rækkefølge 
igen (det er afhængigt af hvilket program 
man anvender, hvorledes det skal gøres). 
Et karktotekskort havde også andre be
grænsninger end huller langs kanten: Der 
var kun plads til en vis mængde oplysnin
ger. Et godt databaseprogram kan rumme 
næste uendelige mængder oplysninger (det 
kommer for det meste an på computerens 
kapacitet).

En anden forbedring er, at hvis man har 
flere ens oplysninger i fx. adressekarto
teket, kan samtlige disse oplysninger æn
dres automatisk og hurtigt (det kunne fx 
være nye postnumre), hvor man tidligere 
skulle rette på hvert enkelt kartotekskort.

Et godt databaseprogram kan mange an
dre ting, som letter arbejdet i det daglige 
eller i ens forskning.

Det kan automatisk overføre oplysninger 
fra en eller flere poster til en ASCH-fil, som 
kan hentes ind i tekstbehandlingsprogram 
(fx adresser + andre oplysninger), således 
at relevante oplysninger automatisk - og 
korrekt - bliver indført i breve - ingen fejl
skrivninger. Hvis oplysningen er korrekt 
kommer den også til enhver tid ud korrekt.
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Man kan også hurtigt udskrive adresse- 
labels, girokort o.a. (Databaseprogrammer 
kan ofte skrive labels ud direkte).

I et databaseprogram kan man
1. arbejde med flere filer samtidig (i man

ge kan man se flere filer på skærmen 
samtidig)

2. hente oplysninger fra en fil og automa
tisk udfylde felter i en anden fil

3. let „programmere“ (ved hjælp af nogle 
få tastetryk - ikke „rigtig“ programme
ring!) programmet til automatisk at ud
fylde felter på en bestemt måde

4. checke at det, der indtastes, opfylder 
visse krav (hvorved risiko for fejl mind
skes)

5. regne noget ud.

Eksempler på dette
1. Jeg vælger at arbejde med én fil, der in
deholder en folketælling, én fil, der inde
holder en kirkebog, én fil, der indeholder 
mine slægtsforskningsdata (og evt. flere 
andre filer). Jeg vil prøve at finde en be
stemt Peder Jensen, der eventuelt kan være 
én og samme person - min ane. Ved at have 
alle tre filer åbne på skærmen på én gang, 
kan jeg hoppe frem og tilbage, søge, sam
menligne og til sidst udvælge de poster, der 
muligvis kan være min ane, og dem kan 
jeg få overført til en fil, hvor jeg kan sor
tere på dato, alder, sted forældres navne 
eller lignende. Dette er en lettelse, når man 
søger på må og få i større områder efter en 
person med et ret hyppigt og almindeligt 
navn. Man kan om ikke finde den rette per
son, så i hvert fald indsnævre mulighe
derne.

2. I min fil med adresser har jeg valgt at 
lade programmet automatisk udfylde fel
tet „by“, når jeg indtaster postnummeret i 
feltet „Postnr.“. Man fortæller programmet 
ved hjælp af nogle få tastetryk, at hver gang 
man udfylder „Postnr.“, skal programmet 
checke i en anden fil (Postnr By) om det 
nummer jeg indtaster findes, og hvis det 
gør så hente oplysningen fra feltet „By“ og 
indskrive det i min adressefil. Programmet 
kan også programmeres således, at man få 
lov til selv at kigge en anden „opslags-fil“ 
(fx igen Postnr_By) igennem og finde frem 
til den rette post, hvorpå programmet så ud
fylder automatisk i den fil jeg arbejder med. 
Dette kan bruges til at udfylde mange fel
ter ikke kun ét. Samme funktion kan bru
ges flere gange med forskellige „opslags
filer“.

3. Jeg er ved at indtaste en 1845-folketæl- 
ling, og oftest er fødestedet „her i sognet“. 
Jeg fortæller databaseprogrammet (igen 
kun ved få tastetryk), at hver gang jeg kom
mer til feltet „Fødested“ skal den skrive 
„her i sognet“. De få gange der skal stå 
noget andet, kan jeg blot rette til det rig
tige. På samme måde kan programmet 
automatisk udfylde felter med oplysning 
om sogn, herred, amt, kilde (fx FT 1845), 
og hvad man ellers kan finde på. Program
met kan også gives besked om, at hver gang 
man taster f skal den skrive Folketælling, 
taster k skal den skrive Kirkebog, m: ma
trikel, t: tingbog, s: skifteprotokol, j: justits
protokol etc. etc. etc.

4. Jeg er ved at indtaste en kirkebog. Der 
kan selvfølgelig hentes hjælp på samme 
måde som lige skitseret i pkt. 3, men yder-
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ligere kan man bede programmet checke, 
at man ikke i feltet „Alder“ kommer til at 
skrive forkert, fx beder jeg programmet 
KUN acceptere et tal på 2 cifre i alders- 
feltet - det er jo sjældent, at man støder på 
personer, der bliver ældre. Men skulle man

filen: „Fødselsår beregnet“ (for at vide, at 
det ikke nødvendigvis er det rigtige år). Når 
feltet „Alder“ har oplysningen 50, udfyl
der programmet automatisk feltet „Fød
selsår beregnet“ med: 1795. Smart ikke?

ønske at tage højde for det, kan man i ste
det vælge, at der i aldersfeltet højst kan ind
tastes værdier op til fx 110. Altså sætter 
man grænsen for alder til 110! Skulle jeg 
komme til at skrive forkert - og det sker 
selvfølgelig - vil programmet „brokke“ sig 
og bede mig om at rette det. På samme 
måde kan man vælge at årstal kun må være 
inden for et bestemt interval: 1700-1900. 
Og meget, meget mere hjælp kan hentes 
alt efter lyst og behov.

6. Med et par håndgreb (som man natur
ligvis lige skal lære) kan man køre alle in
teressante filer (eller evt. kun dele af disse) 
sammen i en stor fil. Fx folketællinger, kir
kebøger, egne slægtsdata eller lægdsruller, 
- så kan man sortere, søge, meget hurtigt. 
Her kan man nok forestille sig, hvor dej
ligt det vil være, hvis man ved at oven
nævnte Peder Jensen kommer fra Sydsjæl
land! Det vil tage år at finde ham (hvis det 
nogensinde lykkes), hvis man skal bladre

5 .1 folketællingen 1845 har jeg en oplys
ning om alder. Når man skal søge en per
son, ud fra oplysningerne i folketællingen, 
har man brug for at vide, hvilket årstal per
sonen er født. Papir og blyant kan bruges. 
En lommeregner ligeledes. Men det smar
teste er simpelthen at bede programmet

samtlige folketællinger, kirkebøger m.v. 
igennem for pågældende periode og alle 
sogne i Sydsjælland. Hvis man kunne fore
stille sig, at alle disse kilder for hele Syd
sjælland er indtastet, kan man i en stor fil, 
som rummer det hele, sortere (eller søge) 
på navn. Stille og roligt undersøge alle de 
Peder Jensen’er der findes i filen (og der

regne det ud. Jeg beder programmet ud
regne fødselsåret (1845 minus alder) og 
skrive det i et separat felt i folketællings-

vil garanteret være mange!) og efterhån
den få indkredset mulighederne mere og 
mere. Og derpå kan man så fx ved yderli-



gere hjælp af andre kilder finde den rette - 
eller den sandsynlige(I).

Altså: Et databaseprogram er guld værd. 
Nu vil mange nok spørge, hvad et godt 
databaseprogram er, - hvad det koster, - 
hvilke krav det stiller til computeren m.v.

Desværre, må jeg undlade at svare på det 
meste af dette. For meget af dette ændrer 
sig så hurtigt, at inden Slægt & Data ind 
ad brevsprækken, vil oplysningerne være 
forældede. Især da man ofte kan være hel
dig at finde gode tilbud. Gode programmer

Men jeg kan nævne nogle gode (og mest 
udbredte) databaseprogrammer til IBM- 
kompatible computere i alfabetisk række
følge med producenten i parentes:
Access
Approach
dBase
Paradox
DSI-base

(Microsoft)
(Lotus)
(Borland)
(Borland)
(DSI)

Illustrationerne til denne artikel er fra ind
tastninger fra Sejerø sogn i Holbæk Amt. 
Alle til Windows, kun Paradox og dBase 
findes i DOS-versioner. DSI-Base må ikke

er - som bekendt - desværre ofte dyre. forveksles med DSI-System. DSI-Base ér

Her er folketællingerne 1834,1840 og 1845 og 1850 lagt sammen i en 
stor fil (yderst tv. feltet “kilde ”, hvoraf fremgår hvilken folketælling 
posten hører til). Filen er sorteret på navn og alder for at kunne søge 
og sammenligne..

Hvad er et godt databaseprogram?
Først og fremmest et, der fortsat bliver ud
viklet, et der kan „tale“ med andre 
programmer (i det mindste importere og 
eksportere ASCII-filer, som kan hentes ind 
i regneark, tekstbehandling, teksteditor el
ler andet databaseprogram).

et helt ny-udviklet program til Windows. 
Af de her nævnte, er Approach den enkle
ste - den letteste for begyndere, men også - 
og af samme grund - den der kan mindst af 
de ovenfor nævnte. Endvidere kan nævnes 
FileMakerPro (Claris), som er et meget
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enkelt databaseprogram. Den er meget let 
at arbejde med, men kan til gengæld heller 
ikke så meget som de andre (Mindre en Ap
proach). Den store ïo rdel ved 
FileMakerPro er, at den findes til både 
IBM-kompatible og Macintosh, og filerne 
kan derfor anvendes på begge computere. 
Liste-priserne varierer fra ca. 2.000 - ca.

6.000 (incl. moms), men undersøg priserne 
forskellige steder. Der er ofte en del at tje
ne. I øvrigt er det en god idé i specialbla
dene at finde anmeldelser af de forskelli
ge programmer - bedst er de sammenlig
nende anmeldelser, så man umiddelbart 
kan se fordele og ulemper ved de forskel
lige programmer.

Af anmeldelser kan nævnes:

Access i Datatid nr. 5/94, PCWorld nr. 5/94
Approach i Datatid nr. 1/94, PCWorld nr. 5/94, PCWorld nr. 6/94
DSI-Base i Datatid nr. 5/94, PCWorld nr. 10/94
dBase 5.0 til Windows Datatid nr. 10/94, PCWorld nr. 12/94
FileMakerPro i Datatid nr. 1/94
Paradox 4.0 til DOS (der er ingen anmeldelser af ver. 4.5 til DOS) i Datatid nr. 10/92, 
Paradox 4.5 til Windows i Datatid nr. 1/94
Paradox 5.0 til Windows Datatid nr. 10/94, PCWorld nr. 14/94 PCWorld nr. 16/94

Her er folketællingerne 1834,1840 og 1845 sat i hvert sit vindue - for 
lettere at kunne søge og sammenligne. Her er fundet Hans Pedersen 
med familie, som øges fra folketælling til folketælling.
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Medlemstilbud:
Databaseprogram

Paradox 4.5 DOS dansk version for kun kr. 912,50.
Nogle KIP-indtastere har spurgt om priser på Paradox, da de gerne ville købe program
met for at kunne viderebearbejde deres kildeindtastninger. Jeg henvendte jeg mig derfor 
til Borland Scandinavia A/S og kan nu meddele, at Borland Scandinavia A/S vil tilbyde 
medlemmer af DIS-Danmark en dansk version af Paradox 4.5 til DOS til en særpris af 
912,50 kr. inkl. forsendelse og inkl. moms. Der er tale om en fuld version uden begræns
ninger og med alle manualer (normal pris 6.125 kr. inkl. moms).

Tilbuddet gælder kun DIS-medlemmer og ikke kildeindtastere, der ikke er medlem af 
DIS-Danmark.

Bestilling skal sendes til Elsebeth Paikin (adresse nedenfor), som videresender bestillin
gerne til Borland Scandinavia A/S, som sender programmet sammen med en faktura. 
Betaling sker direkte til Borland Scandinavia A/S.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Elsebeth Paikin 
Kildevænget 37
2100 København 0 . Tlf. 39 27 24 33 
Fidonet.adr. 2:234/99.8

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 fået et smart nyt program, 
tror man ikke, at man får 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)!
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IGI
af Jens Finderup Nielsen

I Slægt og Data for September og Decem
ber 1992 skrev jeg et par artikler om „Den 
Store Database“, alle slægtsforskeres drøm 
eller mareridt om muligheden for via en 
PC at kunne hente alle oplysninger om 
slægten samt en komplet anetavle fra en 
stor fælles database. Som et væsentligt ele
ment beskrev jeg mormonernes IGI, der i 
nogen tid havde foreligget i form af 
microfiche, og som omkring 1992 begynd
te at dukke op også på CD-ROM.

Dækningsgrad af IGI
Jeg skal ikke her gentage beskrivelsen af 
IGI, kun give et kort resume. IGI er en for
kortelse for International Genealogical In
dex eller på dansk et internationalt register 
for optegnelser om slægten. Det er opteg
nelser om dåb og vielser fra kirkebøger 
verden over. Dækningsgraden er ikke 
100%. For Danmarks er der ca. 2 millio
ner navne, de fleste er fra årene 1700 til 
1900. Dækningsgraden er meget forskel
lig for de forskellige egne af landet, og det 
har noget at gøre med den lokale interesse.

Microfiche
IGI foreligger både som microfiche og på 
CD-ROM. Kortene kan købes til hjemme
brug, og de kan fås amt for amt i to udga
ver. I den ene udgave er der sorteret på ef
ternavn, fornavn, og dato. I en anden ud
gave er der af hensyn til den danske navne
skik sorteret på fornavn, handling og dato. 
Hele Danmark i begge udgaver kan erhver
ves for ca. 500 kr. Er man, som jeg, så hel
dig kun at have aner i hovedlandet, kan man 
klare sig for det halve.

Som sagt drejer det sig om registre over 
dåb og vielser. Optegnelser om dåb inde
holder navne på barn og forældre, dåbsdato 
og sogn. Når ældre kirkebøger kun har bar
nets fornavne har man ofte konstrueret ef
ternavnet. For vielser er der navnene på de 
to parter. Herudover kan der være datoer 
for mormonernes ceremonier. Til sidst er 
der en kildeangivelse, og det er den, vi nu 
skal se nærmere på.

Optegnelserne er kommet i stand på for
skellig måde. De fleste er resultatet af en 
systematisk gennemgang af udvalgte kir
kebøger. Kildeangivelsen er her er bogstav, 
oftest C eller M, efterfulgt af et tal, og det 
er simpelthen en angivelse af den mormon- 
film, hvorpå den pågældende kirkebog t r̂ 
kopieret. Her tjener IGI kun som et regi
ster der gør det lettere at finde den origi
nale og komplette optegnelse med de sup
plerende oplysninger, der ofte er alt afgø
rende, som hvorfra kommer en udensogns 
brudgom, og om barnet Peder nu er søn af 
Jens Hansen i Østergaard, i Vestergaard 
eller i Søndergaard.

Batch Number Index
Et mindre antal optegnelser er baseret på 
skemaer indsendt enten som led i mormo
nernes ritualer, eller som bidrag til den 
store database i form af anetavler. Forma
tet af disse bidrag er blevet ændret i årenes 
løb, og nu er man nået frem til, at alt skal 
indsendes som GEDCOM filer på diskette. 
Kildeangivelsen for disse optegnelser er en 
talkode, og af den kan man se, hvad det 
drejer sig om. En oversigt over disse ko-
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der findes på et sæt microfiche kaldet IGI 
„Batch Number Index“, der kan fås gratis 
sammen med de egentlige IGI kort. Et tal 
der begynder med 7, henviser til et ældre 
indlæg. Begynder koden med 8, er indlæg
get fra 1980 og senere, idet de to første cifre 
her svarer til årstallet.

I min søgning efter aner var jeg nået til
bage til Marie Magdalene Sogn på Djurs
land, hvor smedens Chri
stian i 1789 blev gift med 
Johanne, datter af gård
manden i Klemstrup. Jeg 
havde fundet deres for- 
ældre og søskende, men 
så kunne jeg ikke rigtigt 
komme videre. På IGI 
kortene fandt jeg, at flere 
relevante optegnelser, 
heriblandt Christens dåb, 
havde kodenumret 75- 
282-11, efterfulgt af nog
le tocifrede tal. Med as
sistance af de hjælpsom
me mennesker på slægts
biblioteket på Priorvej fandt jeg frem til, 
at disse koder angiver, at kilden er en kopi 
på film af nogle skemaer, indsendt af en 
og samme person. Jeg bestilte denne film 
efter bestillingsnummeret var fundet frem 
i det ovennævnte „Batch Number Index”.

Filmen kom efter et par måneder, men 
kunne ikke hjemlånes, så jeg måtte ind på 
Priorvej for at studere den. Det viste sig, at 
den sammen med nogle hundrede skemaer 
fra Finland, Norge, Holland osv havde 26 
skemaer indsendt omkring 1950 af en 
Douglas Lingard Anderson med adresse i

Taylorville, Utah. Hvert af hans skemaer 
havde tre notater om dåb eller vielser med 
stort set de samme oplysninger som man 
finder på IGI kortene, men herudover også 
indsenderens slægtskab til barnet eller 
ægteparret.

På de 26 skemaer var der som ventet ad
skillige personer fra Marie Magdalene, 
men også mange fra nabosogne. Min tip- 

3-Oldemor optrådte 
som indsenderens 1. 
cousin 5 times remo- 
ved, og det samme 
gjalt børn i 3-4 familier 
i nabosogne. Det skulle 
betyde at Douglas er 
min 6. cousin, og sand
synliggør at de andre 
familier også var af 
min slægt. Derudover 
var der en hel del 
Quist’er i 3-4 genera
tioner, men der var et 
spring på to generatio
ner i forhold til mine, 

og det gjorde, at jeg ikke mener at de hører 
hjemme på mit træ.

Efter at have arbejdet med de 26 skemaer 
sidder jeg tilbage med flere familier i et 
puslespil, hvor der øjensynligt mangler 
nogle brikker. Det har jeg udlagt derhen, 
at der sikkert foreligger flere skemaer fra 
samme indsender, og at hans komplette 
anetræ måske findes et eller andet sted. Jeg 
har nu efterlyst det via forbindelser i USA.

Mens jeg venter på, hvad der kommer ud 
af den efterlysning, har jeg arbejdet videre
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Mens jeg venter på, hvad der kommer ud 
af den efterlysning, har jeg arbejdet videre 
med IGI kortene, idet jeg har forsøgt at 
udnytte, at når samme „Batch Number“ 
optræder i forskellige sogne er der en sand
synlighed for at der er samme slægt. Det 
kan være nyttigt når man f.eks. har en 
række børn af Jens Hansen og Maren Niels- 
datter i et sogn, uden hverken tid eller sted 
for forældrenes dåb og vielse. For sådanne 
almindelige navne vil der være et stort an
tal vielser i amtet indenfor det sandsynlige 
åremål. Endnu værre er det, hvis Maren 
Nielsdatter ikke optræder med eget navne, 
end ikke ved begravelsen, hvor hun blot er 
Jens Hansens kone. I den situation har jeg 
nogle gange kunnet finde den rigtige vi
else blandt de mange ud fra „Batch Num
mer“.

Nu skal man jo ikke stole på at indsende
ren er ufejlbarlig, så man må gå ind i den 
oprindelige kirkebogsoptegnelse om viel
sen, og eventuelt sammenholde den med 
navne og hjemsted for faddere. De var jo 
ofte slægt eller naboer fra hjemsognet, i 
hvert fald ved de første barnedåb.

Hvad skal man vælge ?
De to former for IGI, microfiche og CD- 
ROM indeholder stort set de samme op
lysninger. Hver form har sine fordele og 
ulemper. Kortene kan man for en billig 
penge erhverve sig til hjemmebrug, sam
men med de microfiche af kirkebøger, der 
efterhånden er ved at bliver landsdæk
kende. CD-ROM kan indtil videre kun be

nyttes på mormonernes slægtsbiblioteker 
i København, Odense, Fredericia, Aarhus, 
og Aalborg. På dem går søgningen meget 
hurtigere, og der kan søges på forældre, 
men afstand og tidsbegrænsning kan være 
et problem.

Man står sig bedst ved at kombinere de to 
muligheder. Først ved en orientering der
hjemme på mikrofichene og derefter en 
koncentreret indsats på CD-ROM med søg
ning og kopiering til diskette af udvalgte 
navne og måske amter. Materialet på di
sketten kan man så arbejde videre med der
hjemme ved hjælp af det specielle data
baseprogram IGI255. Jeg fik lagt alle 1200 
Jens Nielsen’er i Viborg Amt på diskette i 
løbet af en halv times tid. Derhjemme 
kunne jeg så sortere dem på sogne, årstal 
osv. Jeg fandt dog ingen af „mine“. Viborg 
er ikke vel repræsenteret i IGI.

I det ovenstående har jeg forsøgt at antyde 
nogle af de muligheder, der ligger i IGI. 
Emnet fortjener en udførlig vejledning på 
dansk, den savnes.

Jens Finderup Nielsen 
Vallerødgade 10
2960 Rungsted Kyst 42 86 25 90

14



Kætterske tanker
Jørgen E. Sørensen

Efterhånden er det et par år siden, jeg først 
mødte „Brother’s Keeper“. Jeg har ingen 
erfaring med andre slægtsprogrammer, og 
jeg har heller aldrig ønsket at skifte. 
„Brother's Keeper“ har alt, hvad jeg kan 
ønske, og kan mange ting, som jeg aldrig 
ville have tænkt på at ønske, men som jeg 
har lært at sætte pris på. Programmets 
brugervenlighed og dets mange udskrifts
muligheder gør det til en fornøjelse at ar
bejde med. Den nye version har endda 
gjort det endnu bedre.

På brugersiden er indførelsen af EDB-pro- 
grammer altså en ubetinget fordel, men der 
er jo også en anden side.

Kildeindtastningen griber om sig, KOK1 
og SAKI og KIP er omtalt i hvert nummer 
afbladet; det er kun et tidsspørgsmål, hvor
når alle kirkebøger og folketællingslister 
er tastet ind, og før eller siden (nok snarere 
før end siden) når vi dertil, hvor ethvert 
menneske, der engang i fortiden har fået 
sit navn skrevet op, findes i den store data
base, hvorfra vi alle sammen til enhver tid 
hjemmefra kan trække de ønskede oplys
ninger. Slægtsforskning ved den hjemlige 
skærm, slut med besværlige rejser til arki
verne og den tidkrævende jagt i de gamle 
papirer, fint nok eller hvad?

Selv om man ikke mere i større omfang 
får adgang til selve kirkebøgerne eller an
dre arkivalier, men må nøjes med fotoko
pier eller mikrofilm, kan man dog se ind
førslerne direkte, man kan stadig fornemme 
fjerpennens faste og beslutsomme eller

usikre og rystende gang over papiret, man 
må stadig kæmpe med at få mening i de 
ikke altid let læselige skrifter, man kan sta
dig opleve følelsen af triumf, når det lyk
kes.

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det 
slut med alt dette, når indtastningen er kom
plet. Så er det hele blevet alt for nemt. Hvad 
bliver der af sporten, spasen og spændin
gen?

Har folkene bag det store projekt stillet sig 
selv spørgsmålet: „Mister vi ikke mere, end 
vi vinder?“

Jørgen E. Sørensen 
Østervang 13, Svallerup 
4400 Kalundborg

Svar
Tak for dine „Kætterske tanker“, som vi 
ikke synes er så kætterske endda. Vi tror, 
at alle I SAKI (Samarbejdskomitéen for 
Kildeindtastninger) har haft lignende tan
ker - i hvert fald har vi forsøgt at „tænke 
ud i alle kroge“.

At indtaste kilder var ikke vores idé! I åre
vis har slægtsforskere og lokalhistorikere 
afskrevet kilder, fordi de fandt, at det var 
en lettelse, i stedet for gang på gang at skul
le tilbage til arkivet for at se i samme kilde 
(se blot i Kildeoversigten). Så kildeindtast-
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ningeme var blot resultatet af en udvikling 
af slægtsforskeres egne ønsker og behov.

Tanken om Kildeindtastnings^rojektet tog 
form, da vi ved forberedelsen til Kilde- 
oversigten fandt ud af, dels at mange brugte 
megen kostbar tid til at indtaste (afskrive) 
kilder, der allerede var indtastet - måske 
endda 1-2-3 gange før(U), dels at mange 
havde indtastet i programmer eller forma
ter, der ikke kunne bruges af andre, eller 
som måske ikke var hensigtsmæssige.

Derfor mente vi, at det var nødvendigt og 
til glæde for alle at gøre, hvad vi kunne, 
for at sikre mod dobbeltarbejde og samti
dig gøre det muligt for andre at „genan
vende“ andres arbejde, når det nu allige
vel var udført.

Indtastede og afskrevne kilder har aldrig 
fra vores side været tænkt som andet end 
et hjælpemiddel i lighed med andre (fx re
gistraturer, registre, håndbøger).

Som flere i kildeindtastningsprojektet har 
skrevet: „Glæden ved at sidde over gulnede 
sider i gamle dokumenter og protokoller 
kender vi vist alle. Det vil ingen af os være 
foruden.“

Men det er desværre ikke alle forundt at 
kunne bruge megen tid på arkivbesøg. År
sagerne kan være mange: mangel på tid el
ler penge, sygdom, man bor i et andet land 
(og netop da har man ofte behov for at søge 
sine rødder). Endelig er der dem, der ikke 
tør gå i gang, fordi de mener, at de ikke 
kan læse den gotiske skrift. Ofte har de 
forsøgt sig et par gange og så opgivet.

Blandt andet i disse tilfælde vil det være 
en hjælp at kunne starte med noget lettil
gængeligt: En diskette i computeren, i ro 
og mag derhjemme, når arkivet måske har 
lukket.

Når man så har fundet noget, kan man tage 
en time eller to på arkivet, finde oplysnin
gerne - efter de kildehenvisninger, der er i 
indtastningerne. Derved udnytter man ti
den bedre på arkivet, og det giver mulig
hed for at vænne sig til gotisk skrift, når 
man har en „oversættelse“ ved hånden - 
og det giver forhåbentlig mod til at gå vi
dere.

Indtastede kilder kan også hjælpe i de si
tuationer, hvor man er gået i stå pga af en 
forsvunden ane. Man ved måske kun, at 
vedkommende ane kom fra et sted i Nord
jylland ... og det er som bekendt et vidt 
begreb. Mange går i stå og kommer aldrig 
videre - igen pga tid- eller pengenød (rej
sen til LA i Viborg). Her kan hjælpen så 
(måske) rindes i indtastninger hentet hjem 
til computeren. Let behøver det så sande
lig ikke at blive! Tænk blot på at skulle 
finde en Peder Jensen i Nordjylland! Mu
lighederne er legio! Og det er en umulig 
opgave for et enkelt menneske at skulle 
gennemgå alle folketællinger og kirkebø
ger i hele Nordjylland for en given periode.

Endelig tror vi, at hvis det bliver lidt let
tere at komme i gang med slægtsforsknin
gen, vil flere komme i gang. Og flere vil så 
fortsætte med det virkeligt spændende: 
Netop sporten, spasen og spændingen ved 
at sætte navne og datoer i relief, ved at lære
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deres omgivelser og samfund at kende, at 
gå videre til de kilder, hvor vi næsten kan 
høre og se vores aner og deres hjem. Vi 
tænker naturligvis på de virkelig spæn
dende og udfordrende kilder som skifte
protokoller, tingbøger, fæsteprotokoller, 
brandtaksationer m.m.m. Kilder, som 
mange slægtsforskere aldrig når frem til, 
fordi blot det at finde de berømte 30 aners 
navne og datoer kan tage mange år. Som 
bekendt er det ofte et større detektivarbejde 
blot at finde disse - og sikre sig, at det er 
de rigtige Hans Pedersen’er og Anne Jens- 
døtre, vi har fundet!

En sidste fordel ved indtastede kilder: De 
er også tilgængelige for andre end slægts
forskere. Historikere og mange andre kan

også anvende dem på måder, vi aldrig ville 
finde på. Resultaterne af disse forskeres ar
bejde vil kunne kaste nyt lys over vores in
teressesfære og give os en dybere forstå
else for vores aners liv og tanker.

Derfor mener vi ikke, at vi mister mere, 
end vi vinder! Vi ser det som en rig mulig
hed for at åbne muligheder, at udvide per
spektivet, at hjælpe hinanden, at samar
bejde - også på tværs af faggrænser. Ingen 
af os magter at gøre alt arbejde selv eller 
tænke alle tanker.

Elsebeth Paikin 
Hanne Marie Rud 
Svend-Erik Christiansen

KIP-Læseprogram (KIP-L)
HUSK: Alle indtastninger, som nævnes på side 32-33, og hvor der i kolonnen “tilgæn
gelig” står DDA, kan bestilles gennem Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10,5000 Odense 
C, Tlf. 66 1130 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.

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).
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Kontor & Data ‘94

DIS-Danmark deltog for førete gang i en 
større datamesse. Vi havde som et forsøg 
tilbudt 3 udstillere at komme i weekenden 
med demonstration af slægtsforsknings- 
programmer og indtastede kilder. IBM tog 
imod tilbuddet, stillede en PC - en af de 
nye Aptiva - til vor disposition.

Andre større udstillere kom med spørgs
målet: Hvorfor har vi ikke fået tilbuddet ? 
Næste gang må vi være tidligere på færde, 
så vi kan klare at være repræsenteret på 
flere stande med flere forskellige slægts
forskningsprogrammer.

IBM udtrykte glæde over at have os med 
og vil gerne se os en anden gang. Bestyrel
sen vil gerne takke alle de medlemmer, som 
tog i mod opfordringen til at bruge 3-4 ti
mer på Kontor & Data ’94 på at fortælle 
andre om deres hobby, DIS-Danmark og 
projektet med at indtaste kilder.

For-annonceringen
For-annonceringen var mundtlig på DIS- 
møder og på Slægtsforekerdagen i Slægts
historisk forening for Storkøbenhavn. En 
pressemeddelelse var udsendt og lå i pres- 
serummet på K & D ’94. Søndag fik vi to 
interviews til Computer World (CW) og 
Politiken, de blev bragt henholdsvis tirs
dag den 4. oktober i CW, „Slægtsforsk
ning på PC” og torsdag den 6. oktober i 
Politiken: „Tipoldemor på diskette.”

Succesen var stor, begge dage var der 
mange, som fandt vej til os, så mange, at

vi desværre ikke nåede at få snakket med 
alle, som viste interesse.

Hvem fik vi kontakt med ?
Der var kontakt med besøgende som selv 
var slægtsforskere, nogle kendte til brugen 
af PC i dette arbejde - andre ikke. Andre 
havde et familiemedlem - far/mor, fætter/ 
kusine, onkel/tante og ægtefælle - som var 
slægtsforsker med eller uden PC, atter an
dre skulle i gang med selv at vedligeholde 
en slægtsbog, hvor vi kunne vejlede om 
brugen af PC i dette arbejde. Endelig fik vi 
besøg af en del DIS-medlemmer. På stan
den uddelte vi visitkort ca 150 stk. for DIS- 
Danmark og distributørerne af Brothers 
Keeper (BK) og Persfile, så vi kan se frem 
til videre kontakt med de mest interes
serede.

Hvad viste vi ?
Vi demonstrerede sogneprogrammet, KIP- 
Læseprogrammet med dele af folketællin
gerne 1787 og 1845 for Bornholm, 
Brothers Keeper, Jens Finderups indtastede 
kilder fra VIUM sogn, slægten Kjærulff, 
Kronprins Frederiks aner i 33 generatio
ner og Persfile. På den måde fik vi demon
streret både Shareware og købeprogram. 
Dagene var delt i 2 vagter å 3 timer. For at 
sikre, at der altid var én ved PC’en havde 
hver vagt 2 personer, således at den anden 
kunne fortælle om DIS-Danmark og mere 
generelt om indtastede kilder.
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Besøg på Matrikelarkivet
af Elsebeth Paikin

Matrikelarkivet blev oprettet 1804 ved på
begyndelsen af forarbejderne til det nuvæ
rende matrikelsystem, der trådte i kraft 
1844. Samtidig blev det gamle Land
målingsarkiv fra 1693 inddraget under 
Matrikelarkivet i 1844.

Matrikelarkivets samlinger består af de 
matrikelkort og protokoller, der ikke læn
gere ajourføres, samt af de færdigekspe
derede sager. Ud over dette rummer Matri
kelarkivet forarbejderne til 1844-matrik- 
len: bl.a. indberetninger af 1805, arbejds- 
journaler, sogneprotokoller og hartkom- 
sekstrakter samt forarbejderne til matriku- 
leringen af købstædernes bygrunde fra 
1863.

Samlingen af kort består navnlig af 
matrikelkort, der efter omtegning er ble
vet arkiveret som såkaldte originalkort. 
Desuden af en del kort fra senere nymålin
ger og kort, fortrinsvis kopier af udskift
ningskort, der under m atrikulerings- 
arbejdeme ikke blev fundet tilstrækkelig 
nøjagtige til at blive benyttet som matrikel- 
kort, samt de såkaldte minorerede matrikel- 
kort fra 1800-tallet.

Sager fra landområdeme fra før 1906 er 
afgivet til Rigsarkivet, men oplysninger fra 
disse sager kan rekvireres gennem Matri
kelarkivet.

De arkivalier, der stammer fra Land
målingsarkivet, er kort over de daværende 
rytterdistrikter Vordingborg og Antvorskov 
samt mindre områder nord for København

fra „Den Specielle Landmåling“ 1768-72. 
Fra tiden med landboreformeme findes 
udskiftningskort og kort fra hede- 
koloniseringen i Jylland samt en del ud
skiftningssager. Samlingen af disse arki
valier er ikke landsdækkende. Dækningen 
af såvel kort som udskiftningssager er tæt
test i den østlige del af landet. Landmå
lingsarkivets hovedbestanddel, protokol- 
værket „Landmålingsmatriklen“ blev i 
1935 afgivet til Rigsarkivet.

Variationen af kortformaterne i hele sam
lingen er stor, især for den ældre kortmas
ses vedkommende. Ved omtegning af 
matrikelkort efter 1925 er man gået over 
til kort i standardformater..

For slægtsforskere er det nok sognekortene 
(1817-1820) og de tilsvarende sogne
protokoller. der har størst interesse, fordi 
de er righoldige kilder til navnestof. Især 
er disse kilder en kærkommen måde til at 
udfylde hullet mellem folketællingerne 
1801-1834.

Også de første matrikler kan være af inte
resse for slægtsforskere.

Købstadsmatrikuleringen 1840-1860 er 
også en god kilde og følger ofte (men må
ske ikke altid) folketællingerne - derved er 
det let at arbejde med disse samtidig, for 
derefter at gå ind i brandforsikrings- 
protokollerne, som er mere udførlige, el
ler ejendomsbeskatningen (købstads
beskatningen) for at checke mod folke
tællingerne.
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Arkivalierne kan studeres på Matrikel- 
arkivets læsestue, og der kan mod betaling 
leveres kopier af kort og sagsdokumenter 
samt udskrifter fra matri- * 
kelregistret For at skåne 
arkivalierne har Matrikel- 
arkivet dog set sig nødsa
get til at indføre visse be
grænsninger m.h.t. kopie
ringen. Dette gælder for
trinsvis de ældste proto
koller, ligesom der af de 
ældre kort ikke tages elek
trostatiske, men kun foto
grafiske kopier. Ved ko
piering må der påregnes 
nogle dages leveringstid.
Priserne på kopier varierer
meget, men en prisliste kan rekvireres af
interesserede.

Det er nødvendigt (eller i hvert fald) en 
fordel at kende matrikelnummeret på den 
lod, man ønsker oplysninger om, samt

sogn og gerne dens ejerlaug. Ejerlaug fin
des lettest gennem Karl Erik Frandsens 
„Danmarks Administrative Atlas, men 

Trap Danmark og geodæti
ske kort kan også bruges til 
at „skyde sig ind“ på 
ejerlauget.

Matrikelarkivets adresse er 
Rentemestervej 8, 2400 Kø
benhavn NV, hvor læsestuen 
også findes. Læsestuen er 
meget lille, og besøg skal 
derfor ske efter forudgående 
aftale. Dette betyder også, at 
evt. arkivalier kan være fun
det frem inden besøget, så 
ventetid undgås.

Læsestuen er åben efter forudgående af
tale hverdage mellem kl. 9 og 15.

Besøg kan aftales på tlf. 35 87 50 50, hvor 
man også kan bestille kopier.

20

Udsnit af et matrikelkort i 1:4000 over Krogerupgård i Asminderød 
sogn. I brug 1860-1877. Alle illustrationer stammer fra Hæfte fra 
Kort- og Matrikelstyrelsen - Matrikelarkivet



Tryckta Urkunder
- en slags svensk kildeoversigt -  Et hjælpemiddel

af Elsebeth Paikin

Chris Henning, redaktør af AnRopet (Stor- 
Stockholms Genealogiska Forenings med
lemsblad), har i 1991 udgivet: „Tryckta 
Urkunder - en landskapsvis ordnad littera- 
turforteckning over tryckta dom (tanke)-, 
jorde- og kyrkobocker, sockenstammo- 
protokoll, mantals- med flere skattelång- 
der, arkivfoteckningar, register och dylikt 
for slåkt-, person- lokal- och råttshistori- 
ker“ med temaet „Bibliografier och for- 
teckningar“. (230 titler, 40 s., pris 40 SEK).

1 1992 udkom under samme titel „Tillågg 
1" (350 titler, 48 sider, pris 55 SEK), og i 
1993 „Tillågg 2“ (400 titler, 52 sider, 60 
SEK). Og nu er „Tillågg 3“ udkommet (330 
titler, 44 sider, 50 SEK).

Dette er en fortegnelse over mangfoldig- 
gjorte afskrifter af arkivalier som fx. „dom- 
bocker, fodelse-, vigsel-og dodebocker“ og 
registre. Den er ordnet landskabsvis for 
Sverige og Finland samt amtvis for Dan
mark; Norge og Island og Færøerne er ord
net stedvis. I fortegnelsen gives oftest op
lysning om indholdet, samt hvor man få 
bøgeme/skrifteme - i mange tilfælde også 
ISBN-numre.

„Tryketa Urkunder“ kan købes hos Chris 
Henning ved at indsætte beløbet på 
postgirokonto 26 16 58-9 
Chris Henning 
Luntmakargatan 63 2tr,
S-113 58 Stockholm (Tlf. +46 8 673 64 80)

En norsk kildeoversigt?
En efterlysning i Slekt & Data, DIS-Norges medlemsblad

I Slekt & Data 3/94 er en efterlysning af 
EDB-registrerede data.
Hva finnes av EDB-registrerte person
data? Rundt omkring i landet foregår det 
registrering av kildedata i større og min
dre målestokk. Hvordan kan jeg vite om 
noe av det jeg er interessert i kanskje er 
registrert?

Registreringssentralen for historiske data 
(RHD) ved Universitetet i Tromsø er den 
institusjonen som har satt seg som mål å 
holde rede på hva som er/blir registrert. 
RHD gir ut en egen katalog, „Historiske 
persondata i Norge“. Denne katalogen gir 
en oversikt over hva RHD selv har regi-

strert, og dessuten (så langt registratorer har 
gitt opplysninger) hva som er gjort andre 
steder i landet.

Det er et stor fordel om alle som har utført 
(eller holder på med) registreringsarbeider 
melder fra om dette til RHD. Adresse for 
slike meldinger og for bestilling af katalo
gen er:
Registreringssentralen for historiske data 
Universitetet i Tromsø 
N-9037 Tromsø“
Jeg har endnu ikke set kataloget og ved 
derfor ikke, hvor meget det indeholder, li
gesom jeg heller ikke kender prisen.
Er der nogen der kender det?
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Læsekredsen

Endelig dukkede det næste nummer af det 
amerikanske tidsskrift „Genealogical 
Computing“ op, og det er nu i omløb i læse
kredsen. Af bladets indhold skal fremhæ
ves 1. afsnit af 3 om programmet GedCom. 
Det lader til at blive en gennemgang af 
hvorledes programmet virker, og hvorle
des det er opbygget. Fra forskellig side har 
jeg hørt, at der skulle være en ny standard 
på vej.

En artikel handler om, hvorledes America 
Online for genealogisk søgning virker og 
kan benyttes.

Endvidere er der en artikel om, hvad der 
kan hentes hjem fra BBS‘er. Hvorledes er 
lødigheden og sikkerheden for kildernes 
rigtighed. Tilsammen kan det godt vække 
tankerne om et DIS BBS.

Derudover selvfølgelig en omtale af nye 
programmer, samt en opdatering af Ar
chers katalog over genealogiske program
mer. DIS-Danmarks lille bibliotek, der 
befinder sig hos lederen af læsekredsen 
Bent Pilgaard, råder over kataloget fra sid
ste år.

Det Norske „Slekt og Data” er ligeledes 
udsendt og her ses en artikel om mulighe
derne for at finde oplysninger om perso
ner i EKSTRASKATTEN 1762/72. Mu
lighederne må kunne overføres på Dan
mark. For medlemmer med aner i Norge 
kan det være interessant at læse om hvor
ledes, der kan søges på BIBSYS i Norge.

Da der er kommet en del nye læsere til i 
læsekredsen, må bladene afventes med tål
modighed.

For en god ordens skyld skal det nævnes, 
at læsekredsen er opdelt i lande, således at 
bladene fra Tyskland, USA, England, 
Skandinavien (Norge, Sverige) har hver sin 
læsekreds.

Det koster ikke noget at være med i læse
kredsen, kun portoen for at videresende 
bladene til den næste i rækken.

OBS OBS OBS OBS OBS

Da der har været problemer med 
læse-kreds-kartoteket bedes ALLE 
melde sig påny, hvis man fortsat øn
sker at deltage i en læsekreds. Såvel 
gamle som nye læsekreds-deltager 
bedes henvende sig til:

Bent Pilgaard 
Randersvej 29
8800 Viborg Tlf 86 67 55 12
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Slåkten på drift
af Olof Cronberg, medlem a f DIS Sveriges bestyrelse

Slægt & Data har fået lov til at bringe føl
gende artikel, som blev bragt i sidste num
mer af Slåktshistorisk Forum, Tidningen 
for Slåktsforskare (nr. 4/94, årgang 13), og 
som kan ses som fortsættelse/udbygning af 
artiklen „Lidt for let? - omtanke nødven
dig!“ i Slægt & Data 2/1994.

Var forsiktig når du skickar over slåkts- 
material på diskett till en annan slåkts
forskare! Jag brukar vara forsiktig, men en 
gång 1987 skickade jag en Disgen-diskett 
med material rorande den gemensamma 
slåkten Sjostrom från Malmo till en min 
fars fyrmånning. Det var två filer, dels en 
fil med de sjostromska åttlingama, dels en 
fil med min nårmsta slåkt både på min fars 
och mors sida, då jag på min fars sida också 
tillhorde åttlingama. Tanken var att han 
skulle fora in det material som rorde den 
slåkten i hans egna filer, varefter jag forut- 
satte att mina filer skulle tas bort.

Uppenbarligen låt denna forskare behålla 
mina filer i stort ograverade, utan att ta bort 
de delar om t.ex. min mors sida som var 
helt ointressant for homom. Som forskare 
visste han var han hade fått materialet från, 
och skulle såkert inte ha publicerat mitt 
bidrag utan att kontakt med mig. Nu har 
han emellertid avlidit och hans anhoriga 
har varit kloka nog att kontakta en annan 
slåktsforskare och att låmna over hans 
material istållet for att låta det gå i graven. 
Denne slåktsforskare har låtit skriva ut 
materialet och skickat det inklusive diskett 
til aktuella skåktforskarforeninger.

For mig personligen kånns det lite olustigt 
att materialet om min nårmsta slåkt i 
diskettform år på drift. Inte for att det gor 
så mycket ur innehållssynspunkt, men jag 
har ju trots allt råttat materialet ock lagt 
till nya uppgifter. Mer obehagligt år det at 
inte veta var det tar vågen någonstans.

Om du våljer att dela med dig material på 
diskett, skal du inte skicka hela ditt 
material, utan endast den del som år aktuell. 
Dagens slåktsforskarprogram kan utan 
svårigheter gora en sådan uppdelning.

Om du far emot material på diskett från 
andra forskare, bor du for vaije person i 
materialet tydligt ange vem som har sam
let in uppgiftema, både for din egen och 
for kommande forskare skuil. År materia
let stort bor du bibehålla det i en egen fil, 
dår det ffamgår var filen kommer ifrån.

Uppgifter utan kålla år vårdelosa uppgifter, 
eftersom vare sig du eller någaon annan 
forskare kan kolla dem. Om du vill kan du 
vål i ock for sig registrera mer eller min
dre osannolika uppgifter, slåktled eller 
andra „sagokungar“, men du bor då inte 
blanda sammen dem med det som du kån- 
ner til såkert. Annars år det stor risk at sa- 
goma biir verklighet. Ett kånt problem 
inom slåktforskarkretsar år att tryckta 
felaktigheter tycks vare mer långlivade ån 
råttelsema av desamma.

Det år bra att man i det ovan beskrivna 
fallet valt at ta hånd om det efterlåmnade
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materialet, men battre vore om du som 
slaktforskare redan i livstiden kunde låta 
„arkivera“ ditt material. Foreningen DIS 
håller på at bygge upp en verksåmhet kallad 
DIS Arkiv, dår slaktforskare skall kunna 
arkivera material. Fordelen år du sjålv kan 
avgora vilka delar som skall arkiveras, og 
åven beståmma under vilka premisser det 
skall vare tillgångligt.

Till sist en Norge-historia. For fem år se
dan, gjorde jag ett register over de slåkter

som ingår i min antavla, som jag kopie
rede til DIS Family - DIS uppringbare data
bas. Ett par år senare dok filen upp i en 
norsk katalog med s.k. Shareware-program 
dår man hade ett par disketter med slåkt- 
material. Det var aldrig min avsikt att 
någon annan skulle ta betalt for mina 
uppgifter ... Man kan aldrig vare nog 
forsiktig med vad man sprider på diskett.

Sakset fra Slåkt-historisk Forum
4!1994, Forfatter: Olof Cronberg.

Dansk Dataforening
For særligt EDB-interesserede skal her gøres opmærksom på foreningen Dansk Data
forening. Foreningen udsender et medlemsblad - DATAposten - 6 gange årligt, hvori en 
række centrale EDB-spørgsmål bliver behandlet af fagfolk. I år har der bl.a. været artik
ler omkring multimedia, det fremtidige Diatel og registerlovgivningen. Et medlemskab 
for 1994/95 koster 800 kroner (300 kroner for studerende, arbejdsløse og pensionister), 
og det giver også gratis abonnement på ComputerWorld, Kontor-Bladet, Børsen Infor
matik samt rabat på en række andre blade. Kontaktadresse er: Dansk Dataforening, 
Kronprinsensgade 14, Box 2132,1015 København K.
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Hvilket program er bedst?

Dette spørgsmål kan man stille sig mange 
gange, og især når man konstaterer, at 
Brothers Keeper er ved at finde indpas i 
mange slægtsforskerhjem, hvor der bruges 
computer. Men er Brothers Keeper nu så 
godt, at det næsten er blevet „monopolise
ret“ på allé aftenskoler med slægt & data 
på programmet? - samt i mange andre sam
menhænge?

Brothers Keeper er unægtelig det billigste 
slægtsforskerprogram med dansk oversæt
telse og har rigtig mange gode egenskaber 
såsom virkelig gode skematiske ane- og ef
terslægtstavler o.lign., men der er desværre 
mange mangler, som gør at man går over 
åen efter vand og bruger et dansk-produ
ceret program! (Vi kan nemlig godt selv).

I en del år har jeg haft fornøjelsen at bruge 
Famdex og for den sags skyld også Pers
file. De har nemlig den gode egenskab, at 
de kommunikerer med hinanden og der
med kan man gøre brug af de faciliteter, 
de indeholder.

Er det ikke målet for næsten alle slægts
forskere at kunne skrive en slægtsbog ri
meligt nemt ? Det kan Famdex gøre for en 
- Brothers Keeper kan ikke!

Er det ikke målet for næsten alle slægts
forskere at have styr på alle sine arkivalier 
i form af fotos, lydbånd, diverse dokumen
ter med meget mere ? Det kan Persfile gøre 
for en - Brothers Keeper kan ikke!

Jeg ved godt, at mange kigger på penge
pungen, når det skal indkøbes software, 
men måske skulle man ligeledes kigge ef
ter, hvor meget tid man sparer.

Jeg vil derfor gerne anbefale Famdex/Pers- 
file programmerne og samtidig opfordre til 
at brugerne af disse programmer finder 
sammen i en „brugergruppe“.

PS. Jeg bruger Brothers Keeper flittigt, når 
jeg skal udskrive anetavler, og den fine 
GEDCOM funktion gør at mine oplysnin
ger i Famdex/Persfile nemt og ligetil kan 
overføres.

Et tilfreds DIS-Danmark medlem

Arne E. Sørensen 
Albjergparken 6,14-4 
2660 Brøndby Strand
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Kommentar til „Sí g  d S t ITIBCl tøgf/7 “
fra Elsebeth Paikin

Tak for din artikel „Sig det med tegn“. Jeg 
fandt den spændende og tankevækkende. 
Om jeg selv vil indføre systemet, ved jeg 
endnu ikke. Jeg er ikke sikker på, at jeg 
synes det er lettere at „trylle“ tegnene frem, 
når det er ved hjælp af ASCII-koder - det 
kræver jo en hel del tastetryk. Og da jeg 
skriver blind skrift, hurtigt - og på en bær
bar uden separate nummertaster! - kræver 
ASCII-kodeme, at jeg skal stoppe op og 
tænke mig om - UHA :-)

Det er jo helt klart, at det vil spare papir 
ved udskrifter, - og en anden fordel er, at 
nogle af tegnene følger en international 
standard, så udlændinge også kan læse 
med. Det var af disse to grunde, jeg ind
førte det i Hvem Forsker Hvad.

Men, m en...
1. Dåb betegnes iflg. standarden med 
tegnet (en trekant, der symboliserer tre
enigheden). Man kan bruge en hvilken som 
helst trekant, man kan finde frem til på sin 
computer, eller man kan bruge det græske 
tegnsæt ( i WordPerfect hentes det frem ved 
hjælp af:

c. være forståelige for andre, da man ellers 
skal til at „oversætte“, hver gang man skal 
sende noget.

Den internationale standard i forbindelse 
med genealogi er - i lighed med de tegn du 
anvender (undtaget for dåb!):

111 M
gift

A døbt
t død
3 begravelse skal vel forestille en 

kiste

Du har desuden ret i, at det ville være rart, 
hvis vi kunne enes om en standard for for
kortelsen af de vigtigste kilder:

FT (FKT) folketælling (jeg vælger FT)
KB kirkebog
MTR matrikel
LR lægdsruller
TB tingbog

men igen vil det nok være farligt, at gå vi
dere med de øvrige kilder...

2. Koder - eller tegn - skal være en 
hjælp og en lettelse. Derfor skal de
a. enten følge en standard, som også bru
ges i andre sammenhænge (fx < og >, ?)
b. være så få, at man let kan huske dem (og 
ikke behøver at slå op i en kodebog)
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Produktinformation
The Family Edge Plus

The Family Edge Plus er et fullverdig 
slektsforskningsprogram på NORSK for 
både profesjonelle slektsforskere og ama
tører. På grunn av alle mulighetene, den 
gode brukervennligheten og at det er så lett 
å lære, er programmet nå et av de mest 
populære programmene i USA og Norge. 
Family Edge Nordic i Norge yder hjelp via 
brev, tlf, telefax eller elektronisk post.

Programmet inneholder felter for å lagre 
alle opplysninger du trenger som slekts- 
forsker, bl.a. navn, fødsel og dødsdato og 
sted, yrke, gravstedsinformasjon, dåps- 
informasjon, adoptivforeldre, ekteskap og 
skilsmisser, testamente, immigrasjon og 
kildehenvisning. Programmet håndterer 
flere databaser og hver database kan ta 
inntil 1.000.000 personer. Import/eksport 
av GEDCOM og import fra PAF. 8 for- 
skjellige grafiske rapporter på skjerm og 
skriver: bl.a. Navneliste, Anetre, Familie- 
rapport, Anetavle, Etterslektstavle, Person- 
rapport. Plass for 22 kildehenvisninger pr. 
person. Notatblokk.

Family Edge Plus koster NOK 1900.
30 dager angrefrist med full returrett.

Kontakt Family Edge Nordic: 
v/Flemming Graversen, Nordbyveien 36C, 
2050 Jessheim, Norge 
Tlf: +47 63 97 26 39

Family Roots

Den nuværende version af Family Roots 
er 3.7, men en dansk version 4 (FR4) er 
under udarbejdelse. På grund af problemer 
med compileren er projektet blevet en del 
forsinket. En ny compiler skulle være le
veret når dette læses. Der er kommet hæn- 
gemenuer i stil med WINDOWS og mus 
kan bruges. FR4 har de fleste tekster til ud
skrifter liggende i separate filer. Derved 
kan den lave danske udskrifter, selv om dia
logen på skærmen endnu er på engelsk. Der 
er mange flere muligheder for, at brugeren 
selv bestemmer. Man kan selv definere op 
til 26 ekstra felter, hvor de to kan være an
talfelter, der automatisk opretter nye felter 
(som ved børn i version 3). Man kan selv 
bestemme feltrækkefølgen på indtastnings- 
skærmen, og bestemmer selv hvilke felter, 
der skal udskrives. Det er muligt at und
lade et felt ved en enkelt person, selv om 
det udskrives ved alle andre personen Der 
kan laves lister med et vilkårligt antal fel
ter, som kan sorteres efter vilkårligt felt. 
Med programmet er der mange typer fa
milieskemaer, men brugeren kan selv æn
dre dem eller designe sin eget. Der kan la
ves 20 check på indtastede oplysningerne, 
f.eks. børn er født efter moderens død. 
GEDCOM er nu med i programpakken. 
Prisen er fortsat 1400 kr. Kan man ikke 
vente til den helt danske version er klar, 
kan en hybrid version (danske udskrifter, 
engelsk dialog) leveres og den danske leve
res så uden beregning, når den er færdig.

SoftGen, v. Hans Mikkelsen, Tofteholmen 
6,2690 Karlslunde.
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Produktinformation
Slekt & Gård

Hvordan ßkrive ud en slægtsbok med dine 
aner og hele efterslægten til dine aner i en 
bog?

Eller hvordan lage en udskrift med alle dine 
aner på ett eneste anetræ hvis du kender 
dine aner helt tilbake til år 500 eller tidli
gere?

Slekt & Gård er et norsk slægtsforskning
sprogram med bl.a. gode muligheder for:

Udskrifter: Slægtsbøger: Programmet kan 
bl.a. skrive flere forskellige typer slægts
bøger med alle anene til en person og alle 
deres efterkommere. Ellers slægtsbog som 
«anetræ», efterslægt eller beboere. Alle 
slægtsbogudskrifter er meget fleksible 
m.h.t. tekstformatering og valg av 
f.eks. innhold.

Store anetræ ( opp til 720 gen på opp til 20 
parallelle ark ). Store efterslægtskart på opp 
til 20 parallelle ark nun.

Eget register for bosteder og steder. Ka
lender med oversikt over latinske navn på 
søndager, højtider.
GEDCOM. Gode søgemuligheder bl.a. i 9- 
gen anetræ der alle person- og familjeopp- 
lysninger kan endres under søg i anetræet.

Prøv en gratis demoversion, bestill hos:
Sigmund Bårdvik
Mellomvn. 4 B
8660 OLDERSKOG
Norge Hf. 00 47 75175696

Brother Keeper 5.2 - BK

BK er et program, der gør det let at holde 
rede på oplysninger om ens slægt. For hver 
person kan man optegne navn og stilling 
samt tid og sted for fødsel, vielse, død og 
andre selvvalgte begivenheder. Der kan 
skrives noter i ubegrænset omfang.

Oplysningerne kan udskrives i form af 
anetræer, anelister, efterslægtstræer, efter
slægt i bogform, familiegrupper, grafik af 
statistiske data, tidslinier og lister med 
valgfrit indhold. I alle udskrifter kan pro- 
banden vælges frit blandt de registrerede 
personer. BK er det mest benyttede pro
gram i Danmark. Det har komplet dansk 
tekst og brugsanvisning.

Programmet er Shareware, udarbejdet af 
John Steed i USA. Det kan afprøves i sin 
helhed, før man registrerer ved at sende 45 
USD til John Steed. Han arbejder til sta
dighed på at forbedre programmet, og si
den BK5.2 kom frem i April 94 er halvde
len af programpakken blevet fornyet.

Kopi til afprøvning kan fås på 3W ( 1.44 
disketter for Kr 60, på 3WC 720 for Kr 70. 
Fornyelse til en tidlig BK5.2 version kan 
fås på 1.44 for Kr 30, på 720 for Kr 40. 
Forudbetaling ved check eller via GIRO.

Jens Finderup Nielsen 
Vallerødgade 10
2960 Rungsted Kyst Tlf. 42 86 25 90 
GIRO 653-1903

28



Produktinformation
FamDex
Der er kommet et nyt modul i FamDex 
hovedmodul: SØGEREN. Her kan du væl
ge en blok af emner at søge under, eks. alle 
der er født i et sogn eller har samme er
hverv osv. Listen kan så gemmes og kal
des som valg liste for videre arbejde med 
denne gruppe. Og så er der Anetræet med 
op til 10 generationer !!!

Vil du prøve FamDex kan du ringe efter 
en demo version på tlf 42 84 19 16. OBS! 
December særpris på FamDex komplet: 
1700 Kr.

Ny Brothers Keeper brugerbog
Så er den her. Bogen der husker for dig. 
175 sider brugervejledning med 100 illu
strationer fører dig i et let brugervenligt 
sprog gennem mulighederne i BK 5.2. 
Indholdsfortegnelse og stikordsregister let
ter søgningen efter de enkelte komman
doer. Pris 130,- kr + porto.
Bent Pilgaard, Randersvej 29,8800 Viborg, 
86 67 55 12

PersFile
Dansk udviklet PC-system for person- og
arkivaiiedata. Menustyret, danske tekster.

PERSONALIE MODUL:
•  Familier dannes alene ved angivelse 

af vielse/partnerskab og far/mor til de 
enkelte personer.

•  Biografier, kirke- og vielsesbeskrivel
ser, op til ca. 3 x 20 sider pr. person.

•  Import/export af beskrivelserne i bl.a. 
formaterne ASCII og WordPerfect.

•  „Klatring i slægtstræ“ på skærmen 
med bl.a. tilknyttede arkivalier.

•  Udskrifter af alle typer; bl.a. anet 
avler og efterslægtsdiagrammer - frit 
probandvalg. Aut. anenummerering.

•  Børn sorteres og præsenteres automa
tisk efter fødselsår/dato.

ARKIVALIE MODUL:
•  Data vedr. f.eks. folketællinger, skif

ter, billeder, breve og andre personlige 
arkivalier, samt registrering af perso
ner tilknyttet disse arkivalier.

•  Gruppering efter journalnumre og fy
sisk placering af arkivalier.

•  Udskrifter med kombinationer af arki
valier, personer, fysiske arkiver etc.

GENERELT:
•  Bauer’s kalender.
•  Kald af tastaturmacroer og person

oversigt overalt i systemet.
•  Automatisk opdatering af samtlige 

dataregistre.
•  Import og export af alle eller udvalg

te data i GEDCOM format.

PRISER: Personaliemodul: 1.500 kr.
Totalt system: 3.000 kr.

SANDGAARD DATA 
Brombærvej 13, 3450 Allerød 
Tlf.: 48 17 15 12
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Kildeindtastningskursus
hos DDA, Odense.

a f Svend-Erik Kr uhø ff$r

I „DDA Nyt“ nr 69/1994:2 indbød Dansk 
Data Arkiv til sit første Kildeindtastnings
kursus, ifølge annonceringen henvendt til 
personer involveret i kildeindtastning og i 
særlig grad til deltagerne i kildeindtast- 
ningsprojektet.

Som nybegynder i denne sammenhæng til
meldte jeg mig omgående, for jeg var, trods 
SA K I-vejledning, KIP-program og 
strukturskabeloner, selvfølgelig løbet ind 
i en række problemer i forbindelse med ind
tastningen. Her måtte være mulighed for 
at efterprøve fornuft og rigtighed af de 
mange fortolkninger, som jeg havde truf
fet under arbejdet med mine første folke
tællinger og dåbsprotokoller.

Kurset blev afviklet den 10. og 11. okto
ber d.a. hos DDA i Odense. Deltagerlisten 
indeholdt 33 navne, af hvilke knap en 
trediedel var foredragsholdere og DDA 
medarbejdere. Der var repræsentanter fra 
forskellige arkiver og universitetsafdelin
ger, men nok flest aktive indtastere. Kur
susprogrammet sigtede bredt, og indeholdt 
emner som historisk databehandling og - 
arkivering, kildefortolkning, SAKI-model 
og KIP-program samt folketællinger og 
perspektiverne i begrebet „fællesdatabase“. 
Begge dage var der arrangeret gruppevis 
Hands-on ved DDA’s skærme.

Min personlige opfattelse som aktiv kilde- 
indtaster, og dermed også slutbruger, er, at 
kurset afgjort var vel tilrettelagt og inspi

rerende. De generelle aspekter omkring kil
deindtastning blev dækket godt. Spørgsmål 
og diskusionergav mange interessante op
lysninger til de detaljehungrende slægts
forskere og kildeindtastere. Alle nød godt 
af den livlige meningsudveksling i pauser
ne. Gruppearbejdet er nok det, jeg person
ligt fik mindst ud af, dels p.g.a. 1. dags van
skeligheder med at få kontakt til databa
sen, men nok mere, fordi styringen af grup
pearbejdet var ret løs set i relation til sam
mensætningen af (min) gruppe.

Under evalueringen blev nævnt, at kurset 
måske med fordel kunne opdeles med sigte 
på aktive indtastere kontra brugere af det 
indtastede materiale, en opdeling, der ville 
tillade en skarpere fokusering på de slægts- 
og fortolkningsmæssige sammenhænge i 
forbindelse med kildeindtastning.

Personligt anser jeg min investering i dette 
kursus som velanbragt, idet udbyttet totalt 
set stod mål med mine forventninger.

Svend Erik Kruhöffer 
Vestervang 18
3460 Birkerød 42 81 17 74
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Køb af folketællinger
af Hanne Marie Rud.

En god idé for slægtsforskere, der som jeg 
ikke kan nå at komme på arkiverne i åb
ningstiden og for kildeindtastere, som 
mangler materiale at indtaste efter.

Fotokopier af folketællinger
Jeg så for nogen tid siden i Hvem Forsker 
Hvad 1993 (Speciel afdeling), at man 
kunne købe folketællinger i fotokopi hos 
Per Svendsen, Østertorp 13, Gjellerup, 
7400 Herning, tlf. 97 11 94 71. Han skri
ver, at han gerne sælger: „Papirkopier af 
folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1840, 
1845 og 1850 fra følgende amter: Ribe, 
Ringkøbing, Thisted, Tønder, Vejle, Vi
borg, Århus, Haderslev og Færøerne.“

Priserne er ganske overkommelige.
1787-1801: 25 kr pr. sogn 
1834 -1850: 35 kr pr. sogn

Desuden er der rabat ved køb af et helt her
red eller amt. Oveni disse priser er selvføl
gelig forsendelsesomkostninger.

Jeg ringede til ham og fik pr. telefon be
sked om hvilke sogne, han havde i de på
gældende amter og bestilte med det samme. 
Man kan også for 25 kr få en samlet for
tegnelse over hvilke sogne han har. Gan
ske kort tid efter modtog jeg „pakken“ med 
mine fotokopier samt et girokort til beta
ling. Helt perfekt.

for god kvalitet længere. Og den besvær
lige skrift kan han ihvertfald ikke kritise
res for!

Dette er en billig måde at påbegynde sin 
kildeindtastning på, men er man slægts
forsker skal man jo nok have indsnævret 
familien til nogle få sogne, før man lige
frem køber disse kopier. Jeg ser frem til at 
Landsarkiverne begynder at sælge folke
tællinger på mikrofiche, men indtil da er 
dette er god løsning. Landsarkiverne salg 
af kirkebøger på mikrofiche har jeg alle
rede haft stor fornøjelse af. Dels til indtast
ning og dels til slægtsforskning.

Hanne Marie Rud

Kvaliteten af fotokopierne kan man så dis
kutere lidt, men jeg tror egentlig, at det er 
originalen, de er taget ffa, der ikke er alt
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Tillæg til Kildeoversigten
16. august - 23. oktober 1994

Indtastninger, hvor der under s'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 findes i DIS-FORSK.

Type År Program Sogn

DIV 1707-1839 dBase IV, læseprog.

DIV 1707-1839 dBase IV, læseprog.

Odense 
FT 1787 Paradox, SAKI Dreslette
FT 1801 Paradox, SAKI Dreslette
FT 1834 Paradox, SAKI Dreslette
FT 1870 Paradox, SAKI Dreslette
FT ? Paradox, SAKI Helnæs
FT 1870 Paradox, SAKI Hårby
FT 1890 Paradox, SAKI Hårby
FT 1911 Paradox, SAKI Hårby
KB 1687-? Brother’s Keeper Køng
KB 1812-? WordPerfect Køng

Præstø 
FT 1787 KIP Frøslev

Randers 
KB 1814-1831 WordPerfect Dråby
FT 1787 KIP Vejlby

Ribe
FT 1787 KIP Føvling
FT 1801 KIP Føvling
FT 1787 KIP Varde

Ringkøbing 
FT 1787 KIP Egvad
FT 1801 KIP Egvad
FT 1834 KIP Egvad
FT 1840 KIP Egvad
FT 1787 KIP Hee
FT 1801 KIP Hee
FT 1787 KIP No
FT 1801 Paradox 3.5 (SAKI) Nysogn
FT 1845 Paradox 3.5 (SAKI) Nysogn
FT 1787 KIP Sir
FT 1834 KIP Skarrild
FT 1840 KIP Skarrild
FT 1850 KIP Skarrild
FT 1787 KIP Staby
FT 1801 KIP Staby
FT 1834 KIP Staby

Tilgængelig

Erik Boysen, Herlev? Skibe, som 
navigatører (skippere) har sejlet med.

Erik Boysen, Herlev. Søfolk, der har be 
stået navigationseksamen.

DDA, Erik Helmer Nielsen, Greve

Erik Helmer Nielsen, Greve. Planlagt 
Erik Helmer Nielsen, Greve

Børge Askholm, København

John Frøslev, Fakse. Igangværende

Winnie Steen, Ørsted
DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre

DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre 

DDA. Udarb. af Thomas Munch

DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre

Torben Devantie, Mørke. Igangværende
n

Flemming Topsøe-Jensen. Igangværende 
Kristen Kousgaard, Herning 
DDA, Kristen Kousgaard, Herning 
Kristen Kousgaard, Herning 
DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre

32



FT 1845 KIP Staby
FT 1787 KIP Stadil
FT 1801 KIP Stadil »

FT 1801 Paradox 3.5 (SAKI) Sønder Felding DDA, Leif Jørgensen, Sdr. Felding
FT 1834 Paradox 3.5 (SAKI) Sønder Felding w

FT 1840 Paradox 3.5 (SAKI) Sønder Felding Leif Jørgensen, Igangværende
FT 1787 KIP Sønder Vium DDA, Finn Højmark Jensen, Hvidovre

Sorø
FT 1845 KIP Slagelse Kbst. DDA, Arne Augustesen, Slagelse LHA.

Svendborg 
FT 1787 KIP Ellested DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre
FT 1801 KIP Ellested
FT 1787 KIP Herrested Poul Erik Steffansen, Ørbæk
FT 1801 KIP Herrested - „ -. Igangværende
FT 1834 KIP Herrested

Thisted 
FT 1845 KIP Liid Bent Christensen, Bording
KB 1644-1891 Paradox 4.0 Vester Assels Hans Engmark, Viby J.

Tønder 
FT 1834 KIP Roager DDA, Finn Højmark-Jensen, Hvidovre
FT 1840 KIP Roager -  „ -

FT 1845 KIP Roager

Vejle
FT 1787 KIP Hvejsel DDA, Hanne Rud, Ballerup
FT 1787 KIP Sindbjerg DDA, Ole Jørgensen, Hedensted
FT 1801 KIP Sindbjerg Ole Jørgensen, Hedensted
FT 1834 KIP Sindbjerg DDA, Ole Jørgensen, Hedensted
FT 1860 KIP Sindbjerg -  „ ~
FT 1870 KIP Sindbjerg

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

Landsarkivet for Sønderjylland 
Haderslewej 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 
Rigsdagsgården 9 
1218 København K. 
33 92 33 10

Det Danske Udvandrerarkiv 
Arkivstræde 4, Postboks 1731 
9100 Aalborg 
98 12 57 93
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Kildeindtastningsprojektet
pr. 23 oktober 1994

Til DDA er der nu afleveret *194 folke
tællinger, 3 kirkebøger. Det vi sige ialt 197 
indtastninger efter SAKI-modellen og 8 di
verse indtastninger i tekstbehandling (fx 
tingbøger, skifte- eller justitsprotokoller). 
Ifølge de meddelelser KOKI har modtaget 
er ialt 1.093 kilder er indtastet (eller ved at 
blive indtastet) på EDB, heraf godt 500 
efter SAKI-modellen. Andre er i gang, men 
har ikke oplyst præcist, hvad de er gået i 
gang med.

Koordinationsgruppen for 
Kildeindtastninger - KOKI

KOKI er det sted, hvor oplysninger ind
samles, om hvilke kilder der er indtastet, 
ved at blive indtastet eller planlagt ind
tastet. Og KOKI er derfor også stedet, hvor 
man kan få oplyst, om der for det område, 
man er interesseret i, er noget indtastet el
ler i gang.

Mankan blive sat i forbindelse med dem, 
der er interesseret i samme område. Alt
sammen for at sikre mod dobbeltarbejde 
og givev mulighed for samarbejde på for
skellige niveauer - efter tid, lyst og evne.

KOKI beder derfor alle der er i gang med 
eller planlægger indtastning af kilder om 
at give besked til KOKI uanset hvilken type 
kilder, hvilket indtastningsprogram o.s.v.,

der er tale om. KOKI er ligeledes interes
seret i oplysninger om allerede eksiste
rende afskrifter eller indtastninger af kil
der, der ikke er med i DIS-Danmarks Kil
deoversigt eller den opdaterede diskette
udgave, DIS-KILDE.

KOKI er også til for at hjælpe med vejled
ning, gode råd m.m., til dem, der har lyst, 
men ikke rigtig kan komme i gang.
Ring eller skriv derfor til KOKI med op
lysninger, spørgsmål, forslag, m.m.ÆT

Elsebeth Paikin Hanne Rud
Kildevænget 37 Egebjergtoften 122
2100 København 0 . 2750 Ballerup
Tlf. 39 27 24 33. Tlf. 44 66 17 04
Fidonetadr.: 2:234/99.8 2:236/151.3
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Lille-KIP & Store-KIP
af Elsebeth Paikin

Dårligt nyt om Lille-KIP - Godt nyt om 
Store-KIP til kirkebøger m.v.

Lille KIP
Jeg har nu sendt brev ud til alle, der ven
tede på Lille-KIP og har desværre måtte 
meddele, at jeg nu definitivt har opgivet at 
få udarbejdet et brugbart og acceptabelt 
program til computere med mindre proces
sorer end 386. Jeg har brugt megen tid på 
forsøget, men alt har været spild af tid. 
Samtidig medsendtes et skema, hvor de 
blev bedt om at oplyse, om de fortsat var 
interesseret i et indtastningsprogram, såle
des, at DIS kunne vurdere behovet for ud
arbejdelse af et sådant til små computere.

I alt ventede 34 på Lille-KIP. En del af dis
se var allerede gået i gang med indtastnin
ger i deres eget databaseprogram efter 
SAKI-grundmodellen, men ønskede Lille- 
KIP, når det blev færdig. En del af disse 
var ikke DIS-medlemmer, men havde hørt/ 
læst om KIP i bl.a. ComputerWorld.

Vi har fået svar fra 13, heraf var 6 ikke læn
gere interesseret i at indtaste kilder, 5 havde 
fået ny computer og ønskede Store-KIP til
sendt og én ville fortsætte med at bruge 
WORKS-databaseprogram. Hvorvidt de 
sidste 21, der endnu ikke har svaret, fort
sat er interesseret, vides ikke. Og DIS ved 
derfor ikke, om der overhovedet længere 
er et behov for udarbejdelsen af et program 
til små computere.

Store KIP til kirkebøger etc.
Store-KIP (som fremover blot hedder KIP, 
da der jo ikke kommer en Lille-KIP!) til 
kirkebøger har mange ventet på, og det er 
blevet forsinket pga Lille-KIP problemer
ne. Nu da Lille-KIP er opgivet, er jeg godt 
i gang med KIP til kirkebøger m.v. Jeg for
venter, at beta-testere allerede, når dette 
nummer af Slægt &Data læses, har testet 
programmet og meldt tilbage om fejl, 
mangler eller uhensigtsmæssigheder eller 
evt. forbedringer. Hvis alt går som forven
tet, vil næste version af KIP (version 2.0) 
snart være klar til udsendelse.

I øvrigt kan jeg oplyse, at KIP ver. 2.0 vil 
indeholde indtastningsprogram til fire ty
per kilder: Folketællinger og kirkebøger, 
matrikler og lægdsruller, hvilket betyder, 
at man ikke behøver at få et program for 
hver type kilde, man ønsker at indtaste.

KIP-L (læseprogrammet) er kun nødven
digt, for dem, der ikke ønsker selv at ind
taste, eller for arkiver eller lignende, der 
ønsker at indtastningerne skal ligge frit til
gængelige på en PC. hvor alle kan „rode“ i 
indtastningerne.

De, der indtaster i KIP, kan også læse an
dres indtastninger i KIP. Vi går ud fra, at 
de, der selv ved, hvilket stort arbejde det 
er at indtaste kilder, respekterer andre 
indtasteres arbejde og derfor ikke retter, 
ændrer, sletter i andres indtastninger men 
giver besked om evt. rettelser til KOKI el
ler DDA.
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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
D Ä iD E
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 I vil få dem re
tur snarest. Disse opdateringer kan lige
som nye bestillinger afgives til:
Arne Julin 
Hovedgaden 75 
4050 Skibby

HFH opdatering - NEJ!
Vi modtager en del forespørgsler på opda
tering af Hvem Forsker Hvad-disketteme. 
Indtil videre er årgangene 1991, 1992, 
1993 og 1994 udkommet på diskette. Disse 
kan ikke opdateres eller suppleres med fle
re årgange, hvis man kun har købt en en
kelt. Man må købe hver årgang.

Alle disketter udsendes standard på 31/£" 
disketter, så hvis man ikke kan læse disse 
er det meget vigtigt at angive dette ved 
bestillingen. Så vil vi udsende 5W  disket
ter i stedet.

HFH -1994
Det har taget lidt tid at få 1994-årgangen 
af HFH klar, men nu er den der og kan be
stilles ligesom de øvrige disketter.

KIP - Kildeindtastningsprogram
bestilles hos Elsebeth Paikin 
Kildevænget 37
2100 KbhØ Tlf 39 27 24 33

KIP
Husk ved bestilling af KIP - Kileindtast- 
ningsporgammet at angive RAM og pro
cessor (computer)-type.

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. Bemærk, at der er 
foredrag og demonstration i brugen af mo
dem og BBS’er torsdag den 6. april 1995.

2:236/151 Lyngby 45 875316
2:236/400 Frog Data Service Lyngby 45875314 <***
2:235/300 ABC-Klubbeos BBS 32961764
2:236/426 Underground Software BBS Taastrup 43716368
2:236/527 Bornholm BBS 'j i ’; Østermarie 5647«137

:: imMB HIT-BBS Vekso 47107276
2:234/137 NighWStreet BBS. Matt Only 1! 55771921
2:236/39 Love BBS , Lÿnghÿ 45879692 .
2:234/230 WarGamers Inn Slagelse 58506266
2:238/93 Rodnet Syd Sønderborg 74422689
2:237/10 ':MWGall Svendborg • 62202074 ' ’
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H vem  F orsker  H vad 1995
Formålet er at skabe kontakt mellem forskere i ind- og udland til gensidig hjælp, 
inspiration i den videre forskning og udveksling af oplysninger.

Med det omfang som HFH nu har, er det ikke længere muligt at bibeholde deadline 1. 
maj. Det er nødvendigt med mere tid til redaktionsarbejdet. Derfor er der indført ny 
deadline samt nogle retningslinjer, som fremgår af forordet HFH 1994 og det medføl
gende skema.

Her vil jeg blot gerne minde om det vigtigste:
• Indlæg skal være redaktionen i hænde senest 1. februar men modtages meget 

gerne hele året.
• Indlæg skal være skrevet på maskine eller computer og være kortfattet, letlæse

ligt, letforståeligt og uden meningsforstyrrende fejl. Håndskrevne indlæg accep
teres kun, hvis de er skrevet meget tydeligt med blokbogstaver. Disketter modta
ges meget gerne. Fotokopi af et indlæg i et tidligere nummer af HFH kan indsen
des til redaktionen med rettelser eller tilføjelser.

• Indlæg må max. fylde: én A4-side med l Vi linjeafstand (normal skriftstørrelse, 
sv.t. ca. 2000 tegn pr. side) og 2 cm margin på alle sider. For lange indlæg bliver 
beskåret af redaktionen, så gør det hellere selv!

I HFH 1995 vil der som noget nyt være et separat afsnit, HFH-Marked, som indeholder 
efterlysninger eller tilbud - alt, der ønskes købt, solgt, lånt. Ved salg skal oplyses pris og 
rent kommercielle indlæg accepteres ikke! Ellers vil der som sædvanlig være afsnittene: 
Arbejdsområde med oplysninger om de slægter, emner eller områder man forsker i og 
har oplysninger om. Søges med efterlysninger af oplysninger om personer, emner eller 
områder. Specielle emner med oplysninger eller efterlysninger af mere generel art, f.eks.: 
ammer, bogtrykkere, sagførere, skippere generelt eller i specielle områder og/eller pe
rioder (f. eks. skippere på Rømø); selvejergårde eller mejerier generelt eller i speci
fikke områder og/eller perioder (f.eks. selvejergårde i Thy i 1600-tallet).

Omfanget af HFH vokser år for år, og vi har måttet erkende, at vi bliver nødsaget til at 
forhøje prisen, der således incl. moms og forsendelse vil blive:
Pris 55 kr. for Hvem Forsker Hvad 1995 (incl. forsendelse og moms).

Jeg modtager meget gerne kommentarer, forslag og kritik. Ligesom yderligere oplysnin
ger kan fås ved at skrive eller ringe til mig: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kø
benhavn 0., Tlf. 39 27 24 33

H vem Forsker H vad (HFH) udkommer ca. 1. september. (Oplag 1994: 2.800).
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Register til Slægt & Data 1994

Gruppe Artiklen navn/emne Blad Side

Div En slægtsdatabase i Solrød 1 6
Div Læseapparater 1 14
Div DIS-Forskerregister 1 15
Div Hvem Forsker Hvad 1 19
Div Hvem Forsker Hvad 1995 4 37
Div Nyt fra arkiverne 1 20
Div Lokalarkivemes ofte oversete forhold 1 22
Div Om evighedskalendere 3 6
Div Sig det med tegn 3 13
Div Kommentarer til „Sig det med tegn“ 4 26
Div Smilies - humørspredere 3 18
Div Redaktionen orienterer 3 27
Div Vintersysler 3 32
Div Interessante stamtavler 3 36
Div Om slægtsbetegnelser 2 5
Div Lidt for let ? - Omtanke nødvendig 2 9
Div Mikrofilm / Mikrofichelæser 2 22
Div Forkortelser i Slægt & Data 2 24
Div „Når nøden er størst“ 2 26
Div DIS-Pjecer 2 29
Div En hurtig genvej til vore manglende aner 2 34
Div Bøger og tidsskrifter for slægtsforskere 2 38
Div Kætterske tanker 4 15
Div Siakten på drift 4 23
Div IGI 4 12
Div Register over artikler bragt i Slægt & Data 4 38

Kildeindtastning Lidt statistik 1 38
Kildeindtastning Lidt statistik 2 33
Kildeindtastning Tillæg til Kildeoversigten 1 39
Kildeindtastning Tillæg til kildeoversigten 2 36
Kildeindtastning Tillæg til kildeoversigten 3 20
Kildeindtastning Tillæg til kildeoversigten 4 32
Kildeindtastning „Kildeoversigter“ i andre lande 4 21
Kildeindtastning DDA-kursus i kildeindtastning 3 24
Kildeindtastning Referat fra indtastningskursus 4 30*
Kildeindtastning Køb af folketællinger på papir 4 31
Kildeindtastning Lille-KIP og Store-KIP 4 35
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Møder Indkaldelse til Generalforsamlingen 1 11
Møder Regnskab for 1993 1 12
Møder Bestyrelsens beretning 1 24
Møder Auktion ved generalforsamlingen 1 40
Møder Referat fra generalforsamlingen 2 16
Møder Nordisk Konference 2 11
Møder EDB-messer 3 26
Møder Kontor & Data 4 18
Møder Besøg på matrikelarkivet 4 19
Møder Slægtninge i PostEtaten 4 40

Programmer BK-Nyt version 5.2 1 9
Programmer Brothers Keeper - Noterne ! 1 29
Programmer Brothers Keeper, et slægtsforskningsprogram 3 11
Programmer Brothers Keeper Nyt 2 10
Programmer WordPerfect og Brothers Keeper udskrifter 2 12
Programmer Cumber Family Tree vers4.1 1 27
Programmer Famdex - et slægtsforskningsprogram 3 23
Programmer Win-Family - slægtsforskningsprogram 3 33
Programmer Hvilket program skal jeg vælge ? 2 19
Programmer WordPerfect og databaser 2 23
Programmer Om DOS 2 30
Programmer Databaseprogrammer 4 6

Produkter Produktinformation 4 27
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Slægtninge i Post-Etaten

a f Lene Olsen

Skal man finde oplysninger om slægtninge, gen Bengtvig benytter to opslagsværker:
som har været ansat i P&T, specielt de lidt Portrætgalleri 1620-1904, udgivet i 1904
ældre, kan opgaven blive lettere, når man og H. Hjort Nielsen: Det kgl. postvæsen, 
kender: udgivet 1932-36 i 4 bind. Ved korte fore-
P& T’s hovedarkiv spørgsler på hovedarkivet og få kopier er
Bernstorffsgade 36 det gratis, mens flere kopier koster kr. 2,-1
1566 København V . stk,
t i t  33 93 2410 * 5146.

Derudover har forhenværende overpost- 
På hovedarkivet opbevares alle data om kontrolør Fritz Olsen udgivet forskellige 
landpostbude og for de øvrige personale- bøger over etatens medarbejdere, f.eks. 
grupper 1940-. Den danske Postetat 1624-1927, Post

styrelsen, Postkontorerne og Postmestrene 
Øvrige personaleoplysninger er afleveret i Danmark 1624-1924, udgivet 1925. 
til Rigsarkivet (RA) og gemmer sig under,
betegnelserne BX1-BX9, der er afleveret p0st- og Telegrafbiblioteket har adgang for
data indtil 1940. offentligheden. Det ligger:

På Rigsarkivet og i P&T’s hovédarkiv kan Tietgensgade 37 
man få adgang til data om fødsel, forældre 1530 København V 
og tjenestesteder, øvrige personaleoplys- tlf. bibliotekar Conny Larsen direkte: 
ninger er ikke tilgængelige. Arkivar Jør- 33 93 3410 * 5140.

hundstrup tryk 62 26 16 45


