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Brother's Keeper for Windows 
 
 
Dansk redigering ved: 
Chris Gade Oxholm Sørensen 
Kolt Kirkevej 31  
8361 Hasselager  
  
Email: 
support@bk6.dk 
oxholm@bk6.dk   

http://www.brotherskeeper.dk/ 

Undervejs, når du benytter programmet, kan du 

få hjælp ved at trykke på F1 tasten. Hjælpetek-
sten indeholder fremhævede ord eller sætninger, 
du kan, ved at trykke på disse, få yderligere for-
klaring eller hjælp til dette. 

Hjælp 

mailto:support@bk6.dk?subject=Fra_BK62_hjælpefilen
mailto:oxholm@bk6.dk?subject=Fra_BK62_hjælpefilen
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HOVEDMENUEN når programmet startes 
 
Der er følgende mulighederne i hovedmenuen: 
  

Filer 
Rediger 
Efterkommere 
Aner  
Lister 
Diverse 
Hjælp 
Og hvis du har slået dem til, så er der 7 store genvejs-
knapper.  
 
Nederst på skærmen er der vist sti og navn på den aktu-
elle database, samt det antal navne og parforhold 
(familier) databasen indeholder. 
Derunder er endvidere angivet, om den anvendte in-
stallation af BK er registreret eller ej. 

Som udgangspunkt er der 3 metoder til at lægge slægts-
oplysninger ind i Brother's Keepers database.  
  
Konvertere data fra BK5W til BK6W 
Importere en GEDCOM-fil fra et andet slægtsforsk-
ningsprogram. 
Eller du kan indtaste dine egne personers data, under 
menupunktet Rediger 

  
Er du helt ny med dette program, kan det anbefales at 

trykke på F1 og derefter kikke på siden "Hvordan 
starter jeg". 
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I hæftet nr. 3 er der beskrevet hvad vi skal 
huske på ved:  
 
Installation af programmet, 
Opstart af programmet første gang, 
Opsætning af programmet, 
Overvejelser ved indtastning af data, 
Brugen af biografien i slægtsprogrammer.  

7 store genvejsknapper  
 
Hvis du ikke får de 7 store genvejsknapper frem 
når du starter programmet, så tryk på Filer—
Opsætning—RTF/andet, her skal du vinge 
punktet af der hedder ”Vis genvejstaster for 7 af 
de oftest benyttede udskrifter”. Herefter går du 
op i Filer og trykker på Gem og luk. 
 
Inde i det vindue du lige var i, altså i Filer—
Opsætning, er der rigtig mange muligheder for 
at lave forskellige former for opsætninger. Det 
er en god ide at se de ting igennem. 
Et eksempel kan være under Datoer at vinge 
feltet af der heder ”Kontroller om indtastede da-
toer er gyldige” 
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Filer i hovedmenuen 
Under menupunktet Filer i hovedmenuen finder 
du en hel masse hjælpeværktøjer. Jeg vil ikke 
nævne dem alle, I kan selv gå ind og undersøge 
dem. Der er par af dem I bør kende. 
 
Åbn en database: 
Hvis I opretter flere databaser, så er det her I kan 
bevæge jer rundt i de forskellige databaser. Jeg 
har som regel en database til alle mine familiere-
lationer, det er min hoveddatabase den kalder jeg 
bare data. Derudover har jeg en, jeg kalder for 
Prove. En gang imellem har man en hel speciel 
situation, som man er i tvivl om hvordan man 
skal registrere. Det kunne f.eks. være et barn der 
har en biologisk far og en plejemor.  
I sådanne nogle situationer er det godt lige at gå 
over i en anden database, hvor man ikke kan 
ødelægge noget ved at prøve nogle forskellige 
måder. 
 
Undersøg databasen: 
Det er en god ide en gang imellem at undersøge 
om databasen er i orden. Det er meget simpelt I 
skal blot følge anvisningen på skærmen. 
 
De øvrige værktøjer her, er ikke nogle I skal bru-
ge ret tit, men I skal naturligvis vide at de er der. 
Prøv at gå ind på dem og tryk på F1, så får I en 
forklaring. 
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Rediger i hovedmenuen: 
Det er der I vil komme til at arbejde allermest. 
Det er her alle indtastningerne skal foregå. Når 
vi skal indtaste en ny person eller indtaste flere 
data til en person. 
Det er her vi skal passe på at tingene bliver regi-
streret rigtig. 
 
Personens navn: Overvej nøje hvad I vil skrive 
her. Jeg skriver det der står i Kirkebogen ved 
personens dåb, altid. Har personen fået navne-
forandring har en slægts mellemnavn eller et 
kaldenavn så registrerer jeg det under fanebla-
det Navne.  
Husk at alt hvad I laver her er relateret til den 
person der står i feltet Navn: Det gælder alt så-
vel begivenheder som tilføjelser af forældre 
børn m.m. 
 
Begivenheder/Fakta: her kan I tilføje næsten 
alle de former for begivenheder I har lyst til. 
Men tænk jer om inden I gør det. De begivenhe-
der I tilføjer, er det nogle der vil blive ført med 
over, hvis I en dag vælger et andet slægtspro-
gram.  
Alt hvad jeg har stående her, skriver jeg også 
ind under Biografi for det er jeg sikker på at få 
med over i et eventuel andet program. Det bety-
der ikke, at I ikke skal bruge disse indtastninger 
i Begivenheder for de giver et godt overblik, og 
kontrol om indtastningerne er rigtige. Program-
met laver nogle kontrolberegninger på alder 
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m.m.  
Når I indtaster i Begivenheder, så vælg en ens-
artet måde ved alle indtastninger. f.eks. Dato 
skal skrives rigtig ellers bliver alder beregnet 
forkert. Sted beskrivelsen bør også være ensartet 
hvad rækkefølgen angår. Sogn, Herred og Amt. 
Ellers får I nogle rodet udskrifter. 
Se også det jeg skrev i hæfte 3 under Overvejel-
ser ved indtastning. 
 
Biografi: Her syntes jeg, at man skal skrive alt 
og jeg mener alt hvad man finder om den pågæl-
dende person. Jeg skriver alle data bogstav ret af 
her. Er noget stavet forkert i kirkebogen eller i 
en folketælling så staver jeg det også forkert.  
I skal også huske at der kan oprettes mange ad-
skilte interne biografier til hver enkelt person. 
Man kan også vælge at nogle af disse enkelte 
biografier kan omhandle familien. Det kan f.eks. 
Være en folketælling man gerne vil have til at 
stå både ved mand og kone. Endelig kan man 
også vælge at oprette eksterne filer med data til 
de enkelte personer eller familier. 
Se også det jeg skrev i hæfte 3 under Noter / Bi-
ografi. 
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Billeder: Man kan tilføje billeder til hver enkelt 
person.  Det programmet gør, er at lave en pege-
pind til de enkelte billeder. Man lægger altså ik-
ke billederne ned i databasen, det er kun en in-
formation om hvor billederne er placeret. Pro-
grammet går så ind og finder billederne hver 
gang vi skal bruge dem.  
Pas nu på, for det er helt lige meget hvor bille-
derne er gemt på din computer, så finder pro-
grammet dem hvis stien er rigtig. Det er den 
selvfølgelig så længe du ikke flytter rundt på 
billederne. Gør du det, så skal du ind og rette 
stien i slægtsprogrammet. Tænk på, hvis du en 
dag får en ny computer, så har alle billederne 
fået nye pladser uha, uha.  
Derfor skal du placere billederne eller en kopi 
af billederne i den mappe som programmet har 
lavet i den samme mappe som dine data. Den 
mappe hedder ”Picture”. Hvis alle dine slægts-
billeder er placeret der, så vil det aldrig give dig 
problemer. Du vil også have mulighed for at ta-
ge backup af billederne sammen med Backup af 
alle dine data. 
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Efterkommere og Aner: 
Vi ser tilbage på hovedmenuen, altså der hvor 
programmet starter. Der er to menupunkter Ef-
terkommere og Aner. Der under kan du få flere 
forskellige former for udskrifter. Gå selv ind og 
prøv dem. De er ikke alle lige gode, det er ikke 
BK’s stærke side at lave flotte udskrifter, men 
det er nok heller ikke det vi skal bruge program-
met til. Jeg vil selv bestemme hvordan mine ud-
skrifter skal se ud. Du kan ganske vist selv be-
stemme en hel masse omkring de forskellige ud-
skrifter. Hvor lidt eller meget du vil have med 
på udskriften. 
 
Lister: 
Igen ser vi tilbage på hovedmenuen, altså der 
hvor programmet starter. Under menupunktet 
Lister er der en hel masse gode former for ud-
skrifter som kan bruges i forbindelse med din 
slægtsforskning. Et af punkterne her er den der 
heder ”Søgning efter ord”, den har jeg meget 
glæde af. Et eks. kan være, at en af jer har no-
gen forbindelse med sognet Sindal. Jeg kan så 
gå ind og få en liste over alle dem af mine per-
soner, der på et tidspunkt har haft noget med 
Sindal at gøre.  
 
Se også på alle de andre udskrifter her under Li-
ster. 
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Diverse: 
Igen ser vi tilbage på hovedmenuen, altså der 
hvor programmet starter. Under menupunktet 
Diverse er der nogle gode ting. Det jeg bruger 
mest er ”Familiegruppeskema” sådan et laver 
jeg når jeg skal på et arkiv. Der bliver så lavet et 
over hver af de personer jeg vil undersøge på 
arkivet.  
 
En anden undersøgelse man kan lave her er 
”Kontrol af alder” Her kan I gå ind og se om I 
er kommet til at skrive noget forkert nogle ste-
der. f.eks. 1900 i stedet for 1800 og mange an-
dre skrivefejl. 
 
 
Hjælp: 
Igen ser vi tilbage på hovedmenuen, altså der 
hvor programmet starter. Under menupunktet 
Hjælp kan I som det næsten siger sig selv få 
hjælp til programmet. Det er også her man regi-
strerer programmet. 
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9 dec 2008 Familie Side 1

Mand: Martin Laursen Rasmussen  #8   leveår: 78

Født: 11 Aug 1874         i Illerup Søgaard,Dover,Hjelmslev,Skanderb 
Død: 2 Feb 1953         i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg 

Begravet:  i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle 
Far: Niels Olesen  #63

Mor: Ane Mette Rasmussen  #6859

Hustru: Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen  #9   leveår: 84
Gift: 17 Jun 1898           hans alder: 23  hendes alder: 22

Født: 5 Apr 1876         i Monbjerg, Østbirk, Voer, Skanderborg 
Død: 14 Feb 1961         i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg 

Begravet:  i Brædstrup kirke,Ring,Tyrsting,Skanderbor 
Far: Niels Frederik Jensen  #59

Mor: Ane Madsen  #60

 1  K Martha Anine Alfride Rasmussen  #10  leveår: 92 Født: 24 Mar 1899 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg
æf. 1 Ukendt  #163                                Viet: Ugift
æf. _____ Nissen  #11                             Viet: OMK    1950 Ålborg

Død: 17 Feb 1992 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle
Begravet 22 Feb 1992 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle

 2  M Frede Bertel Olsen Rasmussen  #12  leveår: 91 Født: 22 Dec 1900 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg
æf. Carla Laurine Due  #18                        Viet:  9 Maj 1929 Brædstrup kirke, Ring sogn

Født:  11 Feb 1902   Død:  31 Mar 1988        Død:  6 Jun 1992 Plejehjem, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle
Begravet 10 Jun 1992 Kirkegården, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle

 3  K Helga Oline Rasmussen  #16  leveår: 0 Født:  6 Maj 1902 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg
Død: 28 Jul 1902 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle

Begravet 31 Jul 1902 Ring kirke, Ring, Tyrsting, Skanderborg
 4  M Niels Alfred Rasmussen  #13  leveår: 91 Født: 10 Jan 1905 Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg

æf. Martha Helene Nielsen  #23                    Viet: 14 Okt 1933 Kirken, Ring, Thyrsting, Århus
Født:  31 Jan 1911   Død:   8 Sep 1986        Død: 25 Aug 1996 Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg

Begravet 29 Aug 1996 Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg
 5  M Holger Rasmussen  #6  leveår: 86 Født: 14 Okt 1908 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg

æf. Ellen Sofie Madsen  #7                        Viet:  8 Maj 1936 Taarnby
Født:   9 Maj 1912   Død:   3 Sep 1973        Død: 10 Jun 1995 Kochsvej 9, Hjørring

Begravet 17 Jun 1995 Kirkegården, Hjørring
 6  M Martin Andreas Rasmussen  #14  leveår: 79 Født: 10 Feb 1911 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg

æf. Karen Rosendal  #29                           Viet:
Født:   9 Mar 1913 Død: 15 Apr 1990 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle

Begravet Brædstrup kirke, Ring, Tyrsting, Vejle
 7  K Anna Oline Elisabeth Rasmussen  #15  leveår: 92 Født: 22 Nov 1915 Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg

æf. Hans Nicolaj Marcher  #32                     Viet:  3 Nov 1940
Født:  22 Maj 1901   Død:  OMK    1989        Død: 02 Maj 2008 Plejehjemmet Søkilde ved Ry

Begravet
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John Rasmussen 

1. Ane Mette Rasmussen,  * 19 maj 1854 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, (datter af 
Rasmus Andersen og Ane Christiansen)  † 4 jun 1925 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skan-
derborg, begravet 9 jun 1925 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.  Partner med Niels 
Olesen,  * 19 jan 1828 i Illerup, Dover, Hjelmslev, Skanderborg, (søn af Ole Lauritsen og 
Helle Nielsdatter)  † 17 Apr 1875 i Illerup Søgaard, Dover, H, Skanderborg, begravet 24 Apr 
1875 i Dover kirkegård, Hjelmslev, Skanderborg.  Hun blev gift med (2) Morten Andersen, 
gift 17 Sep 1875 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg,  * 21 Aug 1841 i Hansted, Voer, Skan-
derborg, (søn af Anders Mortensen og Mette Pedersdatter)  † 24 Apr 1910 i Vrold, Skanderup, 
Hjelmslev, Skanderborg, begravet 01 Maj 1910 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg. 

    Barn af Niels Olesen: 
    2. i. Martin Laursen Rasmussen  * 11 Aug 1874 Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg 
    Barn af Morten Andersen: 
    3. ii. Mette Kirstine Andersen  * 5 Jul 1876 Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skan-

derborg 
    4. iii. Anders Morten Andersen  * 27 Jun 1882 Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg 
    5. iv. Maren Olivia Andersen  * 2 Okt 1885 Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skan-

derborg 
      v. Ole Andersen,  * 16 Jan 1891 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg 
    De får et plejebarn 
  6. vi. Jens Nielsen * 21 Maj 1896 
 
2. Martin Laursen Rasmussen,  * 11 Aug 1874 i Illerup Søgaard,Dover,Hjelmslev,Skanderb,  † 2 

Feb 1953 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i Brædstrup, Ring, Tyrsting, 
Vejle.  Han blev gift med Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen, gift 17 Jun 1898,  * 5 
Apr 1876 i Monbjerg, Østbirk, Voer, Skanderborg, (datter af Niels Frederik Jensen og Ane 
Madsen)  † 14 Feb 1961 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i Brædstrup 
kirke,Ring,Tyrsting,Skanderbor. 

    Børn: 
    7. i. Martha Anine Alfride Rasmussen  * 24 Mar 1899. 
    8. ii. Frede Bertel Olsen Rasmussen  * 22 Dec 1900. 
      iii. Helga Oline Rasmussen,  * 6 Maj 1902  
  9. iv. Niels Alfred Rasmussen  * 10 Jan 1905. 
    10. v. Holger Rasmussen  * 14 Okt 1908 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skander-

borg 
    11. vi. Martin Andreas Rasmussen  * 10 Feb 1911. 
    12. vii. Anna Oline Elisabeth Rasmussen  * 22 Nov 1915.. 
 
10. Holger Rasmussen,  * 14 Okt 1908 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg,  † 10 Jun 1995 i 

Kochsvej 9, Hjørring, begravet 17 Jun 1995 i Kirkegården, Hjørring.  Han blev gift med Ellen 
Sofie Madsen, gift 8 Maj 1936 i Taarnby,  * 9 Maj 1912 i Kongensgade 
26,Hjørring,Vennebjerg,Hjørr, (datter af Anton Senius Madsen og Mathilde Christensen)  † 3 
Sep 1973 i Sygehus, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, begravet i Kirkegård, Hjørring, Venne-
bjerg,Hjørring. 

    Børn: 
      i. John Willy Rasmussen,  Han blev gift med Ingrid Marie Larsen. 

Indtastnings opgave. 


