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Atari co m p uter & slæ gtsforskning

af Werner Wittekind

eg er blevet bedt om at beskrive min

1 dag giver jeg ham ret, kort efter købet ban

gang indenfor computer-slægtsforsk
ning. Det vil jeg meget gerne, men
først lidt forhistorie:

dede jeg ham langt væk over det møg, der
ikke havde noget som helst program til
slægtsforskning.

Jeg har bedrevet slægtsforskning siden en
gang i starten af 70'eme. Og som hos mange
andre, samlede der sig en mængde ringbind.

Med i købet var et program, Superbase
Profesionel. Jeg gik igang med at indtaste
alle oplysninger, alt var i den skønneste or
den, men udprint i stamtræ eller efterslægts-

Min fars hovedlinie sluttede med en hvervet

tavle kunne jeg ikke, så jeg var ligevidt.

J

soldat et eller andet sted fra, født omkring
1718, men intet andet. Jeg gik derfor igang
med at forsøge at finde alle hans efterkom
mere, hvilket - næsten - var lettere. Ret
hurtigt samlede der sig omkring 1300 navne,
efterkommere, sidelinier, tilgiftede linier, alt
det I kender allesammen.
Jeg havde selv udarbejdet et nummererings
system, som var holdbart, men det tog efter
hånden længere og længere tid. Jeg ville
også se bedre resultater, når jeg fortalte om
mit arbejde og ikke en hel sal til at samle
hele familien på. Derfor undersøgte jeg
muligheden for anvendelse af computer.
Og her er man på herrens mark, såfremt man
ikke ved, hvad det drejer sig om. Og det
vidste jeg ikke. Min forestilling var noget
med tastatur og en skærm og så kører den
bare derudad. En bekendt af mig forhandlede

På Rigsarkivet faldt jeg over en brochure for
Dis-Danmark, kontaktede dem med spørgs
målet "Program til Atari ?" negativt svar jeg følte min bekendt havde snydt mig.
Jeg vil afkorte resten af min historie om
mine besværligheder og anskaffelse af tre-fire forskellige programmer til priser mel
lem 210 kr helt op til 1700 kr. For langt om
længe fandt jeg et tysk program "Ahnendatei" af Wolfgang Pfeiffer (har skrevet en del
til det tyske blad "Computergenealogi").
Inden jeg kommenterer selve programmet så
vil jeg skrive kort om, hvordan en ATARI
STer virker:
Efter opstart vises med ikoner indholdet:
Normalt, hvis den er uden harddisk, så vises
2 ikoner, som ligner skuffer fra et kontor-

computere, jeg købte hos ham, for så var jeg

skab, for henholdsvis diskdrev A og B og en

sikker på vejledning. Han anbefalede som

skraldespand. Computeren har standardhu
kommelse på 1 MB.

noget af det bedste en Atari ST FM 1040.
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Med musen dobbelklikkes på det drev, der

Før man så beder om at gemme data, kører

skal startes op med og diskettens indhold
ruller frem, man finder Ahncn-PRG, dobbelt
klikker, programmet starter op. Al skift

man et testløb. Har man lavet fejl, fortæller
den det, udskrevet på printer. Typiske fejl
som forkerte børn, ikke udfyldt fadercode,

foregår med muse-peg på det, man ønsker.

børn har ikke samme efternavn som deres

Ahnendatel
Efter denne lange indledning vil jeg nu prø
ve at beskrive dette program. Programmet
indeholder: Selve programmet med beskri
velse, hæfte medfølger dog, printerprogram,
dimensionslister, hvor man hele tiden kan
bestemme størrelsen af personantallet, for
skellige hjælpeprogrammer samt en evig
hedskalender.

fader/moder - her er faderens navn stadig det
mest rigtige ved ægteskab. Forkerte fødsels
tal fortæller den, fejl i køn osv. Dette testløb
er næsten 98% sikkert med hensyn til at
opfange fejl. Dernæst beder man om at
gemme oplysningerne.
Personerne kan findes igen med alle oplys
ninger, der er indgivet: Codenr., efternavn,
fomavn/fomavne fødeår, dato, sted osv. Alle
muligheder kommer frem på skærmen, og
man kan vælge ud.

Fra starten er programmet sat op til 1350
personer, 190 tillægskort og 500 ægteskaber.
Størrelsen bestemmer man selv, det er kun
computerens hukommelse, der er grænsen,
mindst 1 MByte skal være til rådighed.
F-tasteme kan alle gives faste opgaver,
såsom navne, der bruges hyppigt, byer, der
bruges ofte osv.

Print-muligheder
Af udprintsmuligheder er der først og frem
mest personkortet, der medtager alle op
lysninger fra alle til personen hørende kort,
incl. byhistorien, såfremt man ønsker dette.
Dernæst er de sædvanlige anetavler og efter

Efter programmet er startet bedes om et
personkort, det første kort, der skal udfyldes:
Code-nr: Dette udfyldes af computeren og
kan ikke rettes, det bruges senere til identifi
kation og grafik. Resten er de sædvanlige
spørgsmål. Er dette kort ikke nok, udfyldes
et tillægskort til dåb, begravelse, vidner,
specielle hændelser osv. Yderligere udfyldes
et ægteskabskort pr. vielse, den retter selv
ind i rækkefølge. Ved børnene indkoder man
de af computeren bestemte codenr.
Desuden kan man ved tryk i vinduet få rele
vante bynavne frem, også som kort, og lave
en bybeskrivclse. Alle ekstrakort Findes via
hovedkortet og ved at pege/klikke med mus.

slægtstavler. Alle tavler kan starte fra en
vilkårlig valgt person, blot der er data. Tav
lerne bliver udprintet i tavler å 5 generatio
ner. På tavlerne medtages føde- og døds
datoer med de rigtige genealogiske tegn.
Af andre udprintsmuligheder er der forskelli
ge såsom fødselsdage, bryllupper, lister med
navne, årstal og byer, lister med byer, årstal
og navne. Alt, hvad der kan udprintes, kan
også gemmes som ASCII-fil og tages over i
tekstbehandling og bearbejdes der.
Det, jeg finder godt ved dette program er, at
faktisk alt styres fra et vindue, nemlig per
sonkortet. Foreløbig er programmet kun på
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tysk, men jeg er i fuld gang med at over
sætte det. Det sker i samarbejde med pro
grammøren, idet jeg skal bruge lidt mere
plads til nogle af ordene - et eksempel er

arbejdskapacitet til rådighed, især når man
går over standard dimensioneringen, som er
på 1350 personkort, 190 tillægskort, 500
ægteskabskort samt 250 bykort - man kan til

blot: Ehe = gift/vielse, der er kun tre pladser
til rådighed. Jeg har dog et fint*sammenarbejde med ham, idet jeg har overtaget
salget af disketter i hele Skandinavien. Jeg

enhver tid ændre dimensioneringen til den
størrelse, man ønsker at bruge.

regner med, at vi pr. 1. nov er klar med en
helt dansk version. Denne version kommer
til at koste 500 kr.

det sammen med en evt. udprintning af en
efterkommerliste, som måske omfatter alle
1350 personer. Det er normalt ikke noget
problem, idet alle Atari STAT fra fødslen
er udstyret med mindst 1 Mbyte.

Af nye ting, som programmøren er blevet
bedt om at kigge på, er muligheden for
sammenligning af fadderne ved dåb, vidner
ne ved bryllupper.

Når der kræves så stor hukommelse, hænger

Werner Wittekind
Programmet kører som sagt kun på Atari

Rudersdalsvej 114

computere. Der skal være mindst 1 MB

2840 Holte

42 42 43 15

Nyt fra andre blade

af Svend-Erik Christiansen
Finland:

Som bekendt udveksler vi i DIS-Danmark
blade med kolleger i udlandet, så vi kan
følge med i, hvad der sker andre steder på
området. Bl.a. har vi en sådan aftale med
den finske forening "Datateknik til slægts
forskning". Deres foreningsblad "Sukutieto"
skrives desværre hovedsageligt på finsk, og
da ingen i redaktionen af "Slægt & Data"
kan læse finsk, har vi visse problemer med
at bringe nyt derfra.
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Hvis der er medlemmer af DIS-Danmark,
som kan hjælpe os, hører vi meget gerne fra
dem. Sukutieto udkommer 4 gange årligt.
Et indlæg - på svensk - omtaler en side af
computerens mange muligheder, som endnu
ikke udnyttes ret meget. Det drejer sig om en
maskinel sammenligning af to eller flere
slægtsforskeres indtastninger, for at finde
eventuelle fælles slægtninge. Efterhånden
som antallet af indtastede personer bliver
flere og flere, bliver den manuelle sammen
ligning jo mere og mere umulig.

Hvem Forsker Hvad 1991

af Torben Aastrup

IS-Danmark arbejder i øjeblikket med
at kunne tilbyde bogen Hvem Forsker
Hvad på en diskette sammen med
læseprogrammet DIS-info. Medlemmerne får
herved mulighed for elektronisk søgning
efter andre slægtsforskere med fælles forfædre.

D

tilgængelige via computeren, og tilbyde
medlemmerne af de forskellige foreninger
hele bogen på en diskette.
Vi forestiller os, at der sammen med den
fulde kildetekst med samtlige efterlysninger
skulle medfølge det tekstsøgningsprogram
DIS-info, som vi i forvejen bruger til artikler
udgivet i Slægt & Data.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske For
eninger og Samfundet for Dansk Genealogi
og Personalhistorie udkommer her i efteråret
med 23. årgang af bogen Hvem Forsker
Hvad redigeret af Franz Horvath. og Helle
Villesen. Bogen er kendt af de fleste slægts
forskere som et fortrinligt medie til at efter

Som vi fortalte i blad nummer 1 d.å., er
dette program uhyre let betjent og med
meget få kommandoer, der skal huskes.
Ønsker man således at søge på en person,
der hedder "Hansen" tastes S efterfulgt af

lyse forfædre eller andre personer, sogne
eller emner i håb om, at andre måske ligger
inde med oplysninger af interesse for den
enkelte. Efterlysningerne skal blot være af
interesse for personal- eller lokalhistorie og
formålet at skabe kontakt mellem forskere i
ind- og udland til gensidig hjælp og inspira
tion i den videre forskning.

søgeordet, hvorefter programmet gennem
søger samtlige efterlysninger og markerer
med I hvilke af filerne, der indeholder det
søgte ord. Man kan herefter bladre gennem
fil for fil, hvor linien indeholdende søgeordet
bliver fremhævet. Ønskes efterlysningen
printet ud på papir tastet et P, hvorefter
udskrivningen sker til egen printer.

Hidtil har bogen, der udkommer hvert år
ajourført med nye efterlysninger, kun kunnet
læses i en normal papirudgave, hvor der for
at lette adgangen til oplysningerne er et

Bestyrelsen arbejder som sagt med denne
medlemsservice, og vi forventer i næste
nummer af Slægt & Data at være klar med et
tilbud.

navne- og Iokalitetsindex.
Efter henvendelse fra flere interesserede
medlemmer af de slægtshistoriske foreninger

Torben Aastrup

har Sammenslutningen forespurgt DIS-Dan

Grøfthøjparken 101

mark om muligheden for at gøre teksterne

8260 Viby J.

86 28 37 63
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Diverse oplysninger

Medlemsmøder i København

D

a vi ikke længere kan være på Lands

derovre fra. Så snart vi ved noget, vil det
blive annonceret her i Slægt & Data, og vi
håber at kunne tilbyde en læsekreds for disse

arkivet til vore medlemsmøder har vi
truffet aftale om, at vi fremover kan
være i Mormonkirkens mødesal, Priorvej 12,
Frederiksberg, hvor også Slægtshistorisk
forening for Storkøbenhavn holder deres

blade.

møder. Tidspunktet for aftenmødeme vil som
tidligere være 1930. Lørdagsmødet i Køben
havn starter derimod kl. 12 og her vil vi
hellige os snak om edb-problemer, specielle

Tilbuddet om en tekstdatabase til medlem
merne med artikler tidligere bragt i Slægt &
Data er blevet flittigt udnyttet. For nye

emner i grupper, forskellige programmer,
modem og kommunikation. Ønsker til em
negrupper modtages meget gerne.

Læsekreds
Læsekredsen i det tyske blad - Computergenealogie - har for tiden et blad i cirkulation,
og der kommer inden længe det sidste nye
nummer rundt. Da vi efterhånden er oppe på
13-14 medlemmer vil det tage nogle måne
der at nå rækken igennem, men bladet bliver
jo ikke uinteressant af den grund. Hvis der er
nogle DIS-medlemmer, der ønsker at deltage
i læsekredsen kan man rette henvendelse til

Dis-lnfo artikler fra Slægt & Data

medlemmers vedkommende er tilbuddet en
nem adgang til de allerede udgivne numre af
Slægt & Data og til derved at kunne følge
foreningens aktiviteter gennem årene. Artik
lerne ligger i et lille dansk udviklet program
til brug ved søgning af en hvilken som helst
tekst bragt i artiklerne. Denne medlemsservi
ce ved at udgive disketten DISTnfo tilbydes
medlemmerne for en pris af 25 kr.

Bestilling hos:
Hanne & Bent Rud
Egebjergtoften 122
2750 Ballerup

44 66 17 04

Elsebeth Paikin på tlf. 39 27 24 33.
Ajourføring af disketten sker hos:
Vi arbejder stadig på at få en udveksling
eller abonnements-ordning i stand med et
engelsk og et amerikansk slægtsforskning &
edb-blad, men har endnu ikke modtaget svar
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Torben Aastrup
Grøfthøj parken 101
8260 V ibyJ.

86 28 37 63

Nyt om programmer

af Jens Findenip Nielsen

Brother Keeper

I

følge det sidste nummer af Genealogical Computing forventes version 5.0
at udkomme denne sommer, men der

grammet ligger klart på nogle af centrets
PC'ere, og det kan frit benyttes under kyndig
vejledning. I værkstedet er adskillige andre
programmer til rådighed, og det giver mulig
heder, uden først at foretage en større inve

er stadig intet konkret nyt om hvornår den
kommer, men det må jo være lige op over.
Den nye version vil kunne lagre op til

stering. Det er tilrådeligt at aftale tid på
Tlf. 31 39 55 00

200.000 personer i en datafil mod 15.000 i

Man slås stadigvæk med nye og forbedrede
udgaver af version 2.2 af programmet PAF.
Den seneste er dateret Juni 1991.

version 4.5, og der vil være bedre mulig
heder for kildedokumentation. Oversættelse
findes nu til dansk, tysk, fransk og polsk.

Tysk forskerkontakt
BK er nu så udbredt, at der er kommet flere
tillægsprogrammer med specielle funktioner,
således er der kommet endnu et indekspro
gram. Selv har jeg eksperimenteret med et

Jeg har hjemskaffet en diskette med en
række tyske eksempler på anvendelse af
EDB i slægtsforskning, heriblandt en dbf-fil

lille program, der udskriver en liste over alle
de personer der levede i et givet år, samt
deres alder. Det er baseret på at lister, der
udskrives til diskfil, i realiteten er SDF filer,
som kan gå lige ind i de fleste databasepro
grammer til videre behandling.

hvortil ca. 130 forskere har indlagt over
19.000 navne, med mulighed for søgning og
kontakt om fælles interesser. Andre filer
indeholder kirkebogsuddrag, adresselister
mm. De samlede filér er på ca. 4.5 Mb,
pakket til ca. 1.1 Mb.

Den danske oversættelse af manualen er
tilvejebragt takket være Kurt Hesselgren og
Ibeth Hoffmann. Den kan fås hos Jakob
Paikin ved indbetaling af 20,- kr på hans

Endnu er jeg langtfra kommet til bunds i
dette materiale, men jeg tror, at det kan være
af interesse enten hvis man arbejder med
tyske navne, eller hvis man vil se på alterna

girokonto 7 19 60 91 eller ved tilsendelse af
en check på beløbet til ham.

tive muligheder for at søge kontakt via EDB.

hos Københavns Kommunes Teknologi- og

Jeg sender gerne kopier, men på grund af
filernes størrelse kan kun 3^7 7 2 0 Kb og
5V471.2 Mb disketter anvendes. Harddisk er

Informatik Center, Ravnsborggade 11. Pro

nødvendig.

BK er nu tilgængelig i Åbent Dataværksted
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BBS-HJØRNET

A

f hensyn til nye læsere bringes her
samtlige kendte danske BBS'er, der

Internationale konferencer

har konferencer for slægtsforskere.

I de internationale konferencer sker der der
imod ganske meget. Deltagerne er hoved
sageligt fra den engelsksprogede verden, men

MUG
RODNET
RODNET-SYD
DTS
W -B B S
FROG

Tlf. 39 69 51 12
H f. 86 13 11 05
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

74
31
32
45

42
51
97
87

26
40
70
53

89
43
44
16

Der er nummerforandring hos MUG pr. 29/9
til det ovennævnte nummer. Indtil da vil
nummeret være 31 69 51 12, og FROG med
SYS OP Kaj Hoffmann er nyt.

der er dog også bidrag fra hollandsk og tysk
side. Rodnet Århus er indgået i et samar
bejde med Dan Schmidt på W B B S , således,
at de ting han skaffer til landet nu også
kommer til Rodnet Århus. Det drejer sig om
de udenlandske konferencer og et fil-dis
tributionsnet for slægtsforskningsprogram
mer. Bl.a. skulle nye BK versioner gerne
komme ad denne kanal. Rodnet-Syd er også
koblet på, så det skulle hjælpe lidt på jyder
nes telefonregning.

Aktiviteten i de danske områder har været
omvendt proportional med sommervarmen,
dvs. nærmest nul. Forhåbentlig bliver det
bedre til vinter. Problemet er åbenbart, at
med så få brugere er chancen for at få svar
på et brev for ringe.

Jeg har haft fornøjelsen at hjælpe med op
lysninger om navne som Rosenkrantz og
Krintel/Jacobsen, og så har der været speku
lationer om hvorvidt navnet Macranders
kunne have sin oprindelse fra Randers vikin
ger, der slog sig ned i Skotland.

Filudvekslingssystem
MUG og Rodnet Århus har etableret et
filudvekslingssystem. Hvis I uploader nye
vigtige filer til et af de to BBS'er og ønsker
den sendt til det andet, bedes I ved logoff

En alternativ og mere sandsynlig forklaring
går ud på, at en vis Langemann har pyntet
på sit navn, idet på græsk er lange = macro
og mand = andros.

lægge en besked til sysop om, at I har uploadet en fil, der gerne skulle videre. Husk også
at skrive den medfølgende tekst, så sysop'en

Jens Finderup Nielsen
Vallerødgade 10

ikke skal lede efter den.

2960 Rungsted Kyst
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42 86 25 90

Filer til slægtsforskning på BBS'erne

Vi har tidligere bragt et uddrag af fillisten fra MUG's filområde #69 for slægtsforskning, og
siden er der kommet flere spændende til. Nedenfor kommer endnu et uddrag af det, man i
øjeblikket kan hente hjem og prøve. Enkelte programmer er shareware, men ellers er der
ingen restriktioner på at bruge programmerne. Tallene i de kantede parenteser er det antal
brugere, der har hentet filen hjem.

FORSKELLIGE filer om DIS samt til opstart og andre Slægts-BBS’er:
PROGRAM.TXT

2557 12-06-90 [11] Oversigt over slægtsforskningsprogrammer.
Program - maskintype - forhandler

FORSKELLIGE slægtsforskningsprogrammer:
TINYTAFL.LZH
AARGANG.LZH
BKINDEX.LZH
EDGDOC.LZH
EDGPRG.LZH
EDGUTL.LZH

40632 11-26-89 [6] Tiny Tafels.
' 74074 03-02-91 [4] Personer, der levede i et givet aar. Fra BK filliste.
68279 05-06-91 [3] Laver index til BK data med henvisning til
familiegrupper.
95724 11-19-90 [3] fint slægtsprogram fra USA del 1/3
140816 11-19-90 [2] fint slægtsprogram fra USA del 2/3
81388 11-19-90 [2] fint slægtsprogram fra USA del 3/3

Diverse:
FORSCHER.LZH

FT -ETC_5. LZH

37848 10-18-90 [6] Tysk program til indtastning af data som navn, tid
og sted i en database, der skal tjene som
forskerregister.
215354 02-28-91
Family-Tree, Etc. Version 5.03

PROGRAMMER til - samt indtastede folketllinger og kirkebger:
VIUMKBFT.LZH 54567 11-26-89 [6]
VIUMPACK.LZH 173702 07-23-90 [3]
VIUMPACK.TXT
1491 07-23-90 [4]
1801-K.LZH
16921 08-27-90 [4]

Vium kirkebog og folketælling 1770-1807.
Vium KB & FKT 1770-1807 med søgeprogram
Beskrivelse af VIUMPACK.LZH
Folketælling Krageroe Norge 1801.

DisForsk - DIS' forskerregister
FORSKBBS.EXE
KIG.HER

72998 08-11-91 [0] Data til DisForsk. Hvordan skaffes DisForsk?
Kig i - > Kig.Her!
4624 08-11-91 [1] Info om ForskPak
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Efterårsarrangement i Jylland

Som du kan se af kalenderen i sidste nummer, fortsætter vi vores rundtur i Jylland med et
efterårsarrangement for medlemmerne denne gang i Fredericia.
Mødedatoen bliver:

lørdag, den 26. oktober 1991

Lisbeth Llsøe, som medlemmerne tidligere har stiftet bekendtskab med, kommer for at
fortælle om sit projekt med at sammenligne forskellige slægtsprogrammer. Projektet har
tidligere været omtalt i Slægt & Data, og er nu færdigt, så vi glæder os til at se, hvordan de
enkelte programmer tager sig ud imod hinanden.
Gennem medlemmernes indsendelse af oplysninger til forskerregistret har vi erfaret, at mange
ønsker at komme igang med at indtaste folketællinger eller kirkebøger, så andre får lettere ved
at finde familiemedlemmer i slægten. Nogle har allerede gjort deres erfaring, og andre står på
spring til at forsøge sig frem. For at ikke alle skal starte helt forfra og gøre de samme erfarin
ger, vil vi om formiddagen gennemgå nogle eksempler på hvilke problemer og faldgruber, der
ligger i kirkebøgerne og folketællingerne.
Dagens sidste punkt giver mulighed for de enkelte deltagere at fremlægge problemer eller
eksempler fra det daglige slægtsarbejde, som andre måske har en løsning på, eller som er af
interesse for andre, herunder om interessen for at danne lokale grupper eller kontaktpersoner.
Vi ser gerne forslag til kommende heldagsmøder eller arrangementer for medlemmerne.
Planen for det næste møde er i april 1992, og et forslag til mødested skal være velkomment.
Tilmelding bedes ske på blanketten i midten af bladet:
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 02 35,
eller hos en af de andre mødearrangører
Torben Aastrup tlf. 86 28 37 63
Svend-Erik Christiansen tlf. 86 25 22 52.
Deltagergebyret er som sædvanlig 20 kr, som betales ved mødets start.
Kaffe og frokost sørger du selv for.
Når vi har fået tilmeldingerne, vil vi snarest muligt udsende ruteskitse og deltagerliste med
adresser og telefonnumre, så det er muligt for jer at arrangere fællestransport til Fredericia.
Husk tilmeldingsfrist er den 1. oktober.
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Det nye forskerregister

af Svend-Erik Christiansen

ermed er det nye forskerregister ble
vet færdigt til at tage i brug. Det er
DIS-Danmarks svar på Hvem forsker
Hvad og Jeg arbejder med.., men det rum
mer flere og nye muligheder.

H

Da forskerregisteret føres på EDB, er det
meget let at opdatere, og det er til enhver tid
muligt at lave den sidste nye udgave på en
diskette. Forskerregisteret indeholder følgen
de fire afdelinger :
1) navn, adresse, telefonnummer på dem,
som har indlæg i registeret.
2) deres adgang til programmer og compu
tere.
3) eftersøgninger fra os medlemmer af bort
komne forfædre eller eftersøgninger af
oplysninger om særlige lokaliteter.
4) oversigt over EDB-indtastede og publi
cerede slægtshistoriske kilder. Denne del
rummer til at begynde med kun folketæl
lingerne. Senere kommer flere arkivalietyper på.

Optagelse i forskerregisteret ?
Jo flere af os medlemmer, der benytter
registeret, des bedre bliver det. Udfyld blan
ketten til forskerrcgister - den blev bragt på
midtersideme af marts-nummeret af Slægt

& Hanne Marie Rud, Egebjergtoften 122,
2750 Ballerup (Tlf. 44 66 17 04).
Da registeret løbende opdateres, er der ikke
meningen, at vi skal indsende alle vore
problemer gennem årene, men kun dem som
optager os lige i øjeblikket. For at disse
særlige efterlysninger ikke skal gå tabt i
mængden, er der helt bevidst kun lavet plads
til 5 eftersøgninger på en blanket.
Send/aflever blanketten til Bent & Hanne
Marie Rud, og de vil sørge for at tage op
lysningerne med i registeret.

Hvordan får man fat I registeret ?
Medlemmer af DIS-Danmark kan for 25
kroner få en diskette med programmet (og de
nyeste data) tilsendt ved at henvende sig til
ovennævnte Bent & Hanne Marie Rud.
Efterfølgende nye og opdaterede versioner af
forskerregisteret fås ved at indsende en
diskette (5 1/4” 360 Kb eller 3 1/2" 720 Kb)
i et forsendelsesomslag med returporto, som
er 4,75 kr.
Afhængig af medlemmernes brug af regi
steret vil det nok være passende at få en ny
opdatering ca. 2 gange årligt.

& Data. Blanketten bringes med jævne

Det skal bemærkes, at forskerregisteret med

mellemrum her i bladet, men kan også re

dets data har et sådant omfang, at det kræver
en harddisk for at kunne køre.

kvireres hos bestyrelsesmedlemmerne Bent
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Fremtiden ?
Disketteudgaven er en papirudgave overlegen

Vi har tilfældigt udvalgt årstallene 1801 og
1834. Dette er blot ment som en appetitvæk
ker. Er man bekendt med, at der findes flere,

på mange vigtige områder :

så lad os endelig høre.

1) Den er billigere at fremstilletnd papirud

Det er ikke kun færdige projekter, vi ønsker
at medtage i kildeoversigten, men også de
igangværende, for at gøre andre opmærksom
me på, at dette sogn er under bearbejdning
og således undgå dobbeltarbejde.

gaven,
2) Den er billigere at sende med postvæse
net end papirudgaven,
3) Den er lettere at opdatere,
4) Den er altid dugfrisk,
5) Hvis man endelig vil, kan den eller dele
af den naturligvis udskrives på printeren
derhjemme, så man kan få en papirud
gave.
På bulletinboardet W B B S (32 97 70 44),
som Dan Schmidt styrer, ligger forskerregi
stret allerede klar, således at man kan søge i
det on-line. Har man allerede købt program
met, kan de nye dataoplysninger hentes hjem
fra filområdet.
På MUG's bulletinboard (31 69 51 12 indtil
1. september og derefter 39 69 51 12) kan
man ligeledes hente forskeregistrets datafiler.
Tilsvarende gælder Rodnettet i Århus
(86 13 11 05).
I kildeoversigten har vi ikke medtaget alle de

Forbedringer
Eventuelle forbedringsforslag eller kommen
tarer til disketteudgaven modtages med glæ
de. Vi har allerede fået respons fra enkelte
medlemmer og har forbedret programmet
efter de forskellige ønsker.
Jo mere aktive vi medlemmer er, jo bedre
bliver forskerregisteret.

Datatronics Modemer, fuldt "HAYES"
kompatible med autoanswer og autodial.
Ikke godkendte for tilslutning til det dan
ske offentlige telefonnet.

fotokopier, som de forskellige lokalhistoriske
arkiver ligger inde med. På bibliotekerne fin
des der oversigter fra nogle lokalhistoriske
arkiver over deres samlinger, ellers kan det
anbefales at tage kontakt med arkivet i det

Discovery 2400C extemt 2400/1200 Baud
Kr. 1.559,- excl. 22 % moms
Hertil lægges fragt og efterkravsgebyr.
Forbehold for prisstigninger. Hjemtages

område man slægtsforsker for at høre, hvad
de skulle have af materiale.

kun ved bestilling.

På næste side har vi bragt et lille uddrag af,

Nordre Fasanvej 190 A
2000 Frederiksberg

HAWK electronics
hvad der på nuværende tidspunkt er ind
rapporteret til kildeoversigten af indtastede,
publicerede eller afskrevne folketællinger.

14

38 88 08 01

Uddrag fra kildeoversigten

Amt

Herred

Sogn eller købstad

Årstal

København amt

Sokkelund hrd

1801

Sorø amt
Ribe amt

Slagelse hrd
Vester Home hrd

Vejle amt

Nørvang hrd

Ringkøbing amt
Randers amt

Hammerum hrd
‘G alten hrd
Sønderhald hrd
Lysgård hrd

Store Magleby sogn
Lyngby sogn
Søllerød sogn
Vemmelev sogn
Lønne sogn
Langskov sogn
Uldum sogn
Bording sogn
Rud sogn
Vejlby sogn
Frederiks sogn
Karup sogn
Thorning sogn
Vium sogn

Viborg amt

Harre hrd
Lysgård hrd

Fur sogn
Almind sogn

København amt

Sokkelund hrd

Sorø amt
Ribe amt

Slagelse hrd

Store Magleby sogn
Søllerød sogn
Vemmelev sogn

Ringkøbing amt
Randers amt
Viborg amt

Vester Home hrd
Hammerum hrd
Galten hrd
Sønderhald hrd
Lysgård hrd

1834

Lønne sogn
Bording sogn
Rud sogn
Vejlby sogn
Almind sogn
Frederiks sogn
Karup sogn
Thorning sogn

Hane hrd

Fur sogn
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Nyt fra andre blade

af Svend-Erik Christiansen

HOLLAND

være en hollansk forbedring af det mere
kendte amerikanske program "Family Ties".

marts-nummeret 1991 af det holland
ske Gens Humana bringes en årsbe
retning for 1990; de efterhånden 763
medlemmer fik i løbet af året 4 numre af
bladet, der afholdtes 3 velbesøgte "brugerda
ge" samt en computer-weekend med pro
gramdemonstrationer, som satte rekord i
besøgstal.

1

Et nyt hollandsk slægtsprogram "GeneaMan"
er omtalt i det nyeste nummer, og det får en
pæn omtale. Programmet begrænser en per
sons børneantal til 15 og antallet af ægteska
ber til 3. Har man en lidt "urolig" slægt

En 8-siders artikel bringes om slægtspro
grammer til ATARI-ST-computere. I dette
nummer af Slægt & Data er der ligeledes en
artikel fra et Dis-medlem Werner Wittekind,
der bruger ATARI-computer.
Fra det engelske blad Genealogie & Com
puter er refereret en artikel om grafiske
fremstillinger af slægtstræer. Her omtales
programmerne RPLOT og BKBOX; sidst
nævnte kendes i forbindelse med sharewareprogrammet Brother’s Keeper.

andet nyt slægtsprogram kaldet "Familiege-

Et par mindre indlæg, som slet ikke vedrører
EDB, er der også blevet plads til i Gens
Humana. Det ene vedrører f.eks. nogle møl

schiedenis" bliver også nævnt; det skulle

lers historie.

giver dette vist problemer for de fleste. Et

