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www.udbjorg.dk - er på banen !
Jeg har nu lanceret vores egen hjemmeside, hvor vi dels fortæller lidt om hvem vi er,
dels lægger en hel del af vores slægtshistorie frem.
I første omgang er det hovedsageligt slægtstræer for vores slægter i grenene Wiik og
Udbjørg. Disse er suppleret med en række folketællingslister, som jeg har fundet, hvor
man på de enkelte gårde kan se, hvem der boede der på tidspunktet for folketællingen
– og også ud af dette kan finde nye familiebånd. Gennem disse lister har jeg bl.a.
fundet mormor og morfar til Johannes Udbjørg.
Min indgangsvinkle er ikke at lave et fuldstændigt billede af slægten Wiik eller Udbjørg
i alle dens forgreninger. Jeg afgrænser mig stærkt til at finde vores forfædre – og
medtager kun andre personer, herunder nulevende, som er i tættest familie med os.
Familiegrene i USA er ikke uinteressante, men for mit projekt er de.
Sådan bruger du hjemmesiden:
Når du første gang bruger hjemmesiden, vil det tage lidt længere tid en ellers, da
billeder m.v. lige skal loades. Da din pc herefter gemmer lidt af informationerne fra
hjemmesiden, vil det gå stærkere næste gang.
Du kan gemme www-adressen i Favorites. Under Organize Favorites kan du afkrydse
feltet Make available offline, og herefter under Properties og Download vælge 3
niveauer gemt. 3 er det højeste antal.
Når du gør det, vil din pc downloade hele vores hjemmeside, inkl. 3 niveauer ned fra
første side. Det skulle gemme det meste. Så kan du bruge hjemmesiden, uden at
skulle på internettet hele tiden. Når du så går på internettet, vil din pc automatisk
synkronisere dine gemte filer med de seneste rettelser.
Alle slægtstræer og folketællinger ligger som PDF-filer og vises i et eget vindue i
hjemmesiden. For at du kan se dem, skal du have Adobe Acrobat installeret, men det
har de fleste i dag. Alle disse sider kan udskrives på din printer – du skal blot huske at
bruge det printersymbol, der ligger øverst i Adobe-skærmdelen, ellers får du en
udskrift af hovedsiden.
Alle slægtstræer og folketæller kan du gemme på din egen pc – blot ved at vælge den
enkelte side gemt. Husk igen at bruge gem-symbolet i Adobe-skærmdelen.
Fremtiden:
Jeg arbejder p.t. på at klarlægge min farmors og farfars slægt. Og her vælger jeg i
første omgang at gå ad den biologiske slægtsvej – hvilket betyder, at min farfar er Nis
P. Madsen og at det er hans slægt jeg arbejder på.
På Lea’s familie går vi i gang med at kortlægge både hendes mors og fars slægt.

Jeg har bestilt en CR-rom med alle de folketællinger og kirkebøger, som indtil nu er
lagt ind digitalt – for at spare tid og penge. Internet er jo ikke helt billigt. Og der går
god tid med at finde rundt, når man står på næsten bar bund. Det skal CD -arkivet
hjælpe med.
Resultaterne fra disse arbejder vil løbende blive lagt på nettet.
Spred budskabet!
Vi ved at mange i vores slægt, både i Norge og Danmark, er interesserede i at finde
ud af slægtens historie. Du kan videresende/Forward denne mail til dem – s å de også
ved, at de kan finde oplysninger op slægterne her på denne hjemmeside. Og det
kunne jo være med til at starte en helt ny dialog med beslægtede, som vi ellers ikke
har kontakt med.
Hjælp !
Hvis du sidder inde med oplysninger, som du mener jeg kan have brug for, så se nd
mig en mail eller brug telefonen.
Hvis du kunne tænke dig en pdf -fil med en speciel version af et slægtstræ, så send
mig en mail. Det jeg har lagt pånettet kigger jo kun én vej – tilbage.
Hvis man i stedet startede med f.eks. Odine Auguta Pedersdatter og Jens Andorsen
Vik – og kiggede på alle deres efterkommere – s å ville vi få et kæmpe slægtstræ, med
mange forgreninger. Der er mange børn i hver familie !
Jeg har bestemt ikke alle informationer – men jeg har mange ! Ca. 400 personer er
det indtil nu blevet til. Så hvis der er noget du kunne tænke dig at se nærmere på, må
du sige til.
Og så er der vel kun tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår !
Nu er der en ekstra god grund til at tænke på familien.

Mange kærlige julehi lsener
Lea og Flemming

