
Verein für Computergenealogie 
Vejledning i brug af hjemmesidens startside 

http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite 

 

Via googling af foreningens navn kan man få hjemmesiden oversat. Oversatte ord står i parentes i 

nedenstående liste. 

”Knapper” i første linie: 

GenWiki 

Zeitschrift (magasin): Præsentation af foreningens tidsskrift. Mulighed for at downloade et særnummer. 

Information om foreningens projekter. 

Veranstaltungen (begivenheder): Kalender over genealogiske arrangementer. Ved tryk på datoen fås 

yderligere information. 

Regional: Artikler som først og fremmest har udgangspunkt i lokaliteter, men også ud fra emner. 

Datenbanken (databaser): Præsentation og links til foreningens projekter. 

DigiBib: Skannet litteratur. 

DES (DET): Værktøj til brug for indtastere af tabslister. 

Software: Omtale af såvel gratis som shareware og betalingsprogrammer. 

Mailinglisten (postlister): Mulighed for at komme på maillister, med udgangspunkt i lokaliteter eller emner. 

Forum 

Vereine (Teams): Portal over foreninger og arbejdsgrupper. 

Links 

Hilfen/FAQs (Hjælp/FAQ): Brevskabeloner på flere sprog, begyndertips, Anetavler m.m., ofte stillede 

spørgsmål, postlister og ordbøger. 

”Knapper” i anden linje: 

GEDBAS: Hoveddatabase. Søgning i indlagte ged-comfiler. 

FOKO: Kontakt til andre forskere. 

GOV: Stednavnedatabase. Dækker store dele af Europa. 

OFBs: Digitaliserede lokal-og slægtshistoriske bøger. 

Adressebücher (adressebøger): Søgning i vejvisere og adressebøger. 

Familienanzeigen (personlige kolonne): Søgning i avisannoncer i forbindelse med fødsel, vielse og død. 

Grabsteine (gravsten): Søgning i gravstensregister efter sted eller i hele databasen. 

http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite


Totenzettel (dødslister): I forbindelse med dødsmessen for katolikker omdeles en trykt kort biografi. 

Verlutslisten 1. WK (Casualty lister WW1): Tabslister og lister over sårede og forsvundne fra 1. Verdenskrig. 

Litteratur: Søgning i skannet slægtsforskerlitteratur. 

Metasuche (Metasøgning): Søgning i alle databaser. 

Venstre kolonne: 

Über uns (præsentation af os) 

Blog: Først og fremmest oplysninger om projekter. 

Projekte (projekter): Oversigt over foreningens projekter. Publikationen (Publikationer) 

Kooperationen (samarbejder): Samarbejdspartnere. 

Jahresrückblicke (tilbageblik): Tidligere nyhedsbreve. Opdateres ikke mere, da man i dag bruger Blog og 

News til at formidle de samme oplysninger. 

Beitrag/Leistungen (Indlæg/services): Medlemsvilkår. 

Satzung (vedtægt) 

Der Vorstand (bestyrelsen) 

Geschäftställe (kontor) Aufnahmeantrag (Medlemskab ansøgning) Spenden (donation): Mulighed for at yde 

et bidrag. 

Pressespiegel (Presseoversigt). 

Logos & Vervendung (Logos & Brug): Foreningens logo. 

”Knapper” i midterfeltet: 

GenWiki 

News (Nyheder): Nyhedsbrev. 

Regional: Artikler som først og fremmest har udgangspunkt i lokaliteter, men også ud fra emner. DigBig: 

Skannet litteratur. 

DES (DET): Værktøj til brug for indtastere af tabslister. 

Software: Omtale af såvel gratis som shareware og betalingsprogrammer. 

Mailinglisten (postlister): Mulighed for at komme på maillister, med udgangspunkt i lokaliteter eller emne. 

Forum 

Vereine (Teams): Portal over foreninger og arbejdsgrupper. 

Hilfen/FAQs (Hjælp/FAQ): Brevskabeloner på flere sprog, begyndertips, Anetavler m.m., ofte stillede 



spørgsmål, postlister og ordbøger. 

Gedbas: Hoveddatabase. Søgning i indlagte ged-comfiler. 

FOKO: Kontakt til andre forskere. 

GOV: Stednavnedatabase. Dækker store dele af Europa. 

Ortsfamilienbücher (Orts): Digitaliserede lokal-og slægtshistoriske bøger. 

Adressebücher (adressebøger): Søgning i vejvisere og adressebøger. 

Familienanzeigen (personlige kolonne): Søgning i avisannoncer i forbindelse med fødsel, vielse og død. 

Grabsteine (gravsten): Søgning i gravstensregister efter sted eller i hele databasen. 

Totenzettel (dødslister): I forbindelse med dødsmessen for katolikker omdeles en trykt kort biografi. 

Verlustlisten (Casualty lister): Tabslister og lister over sårede og forsvundne fra 1. Verdenskrig. 

Litteraturdatenbank (litteratur Databank): Søgning i skannet slægtsforskerlitteratur. 

RSS-Feeds: Hjælp til formatering. 

Lexika (leksika): Indtastede opslagsværker. 

Kalender: Portal over genealogiske arrangementer. 

Kontakt: Bestyrelsen. 
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