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Da computerne gjorde deres entré for godt 20 år siden var mange slægtsforskere skeptiske. Man var
bange for at der ville gå for megen tid med computere og programmer, så det hele ville gå op i edb. I
dag er ingen vel i tvivl om det uhyre nyttige i brug af edb og nogle af de mange gode programmer,
der er til rådighed.
Et nyt hjælpemiddel er nu for hånden i form af et program til talegenkendelse. Jeg har selv arbejdet
ganske lidt med et danskudviklet program, der hedder Dictus fra Prolog Development Center A/S,
(dictus.dk) Jeg er absolut ikke ekspert. Jeg købte programmet på CD sammen med et headset. Min
udgave virker sammen med Microsoft Office 2007 og Windows Vista, og jeg har brugt det i Word.
Efter installation er der nogle indledende øvelser med prøve på stemme, træning i nogle minutter og
så er man klar.
Man åbner et Word-dokument, starter talegenkendelsen og dikterer, og programmet nedskriver så
det man har sagt. Man bliver skuffet første gang. Programmet kan nemlig kun genkende ord, der er i
den indbyggede ordbog, så fx Andersdatter bliver skrevet som noget volapyk. Det klarer man ved at
lade programmet analysere nogle dokumenter med de ønskede ord og vendinger gentaget mange
gange og de ukendte ord og vendinger bliver så føjet til. Der er selvfølgelig begyndervanskeligheder
og noget arbejde med det. Det er sjovt første gang, man siger Trinitatis eller ibidem, og det så bliver
genkendt. Eller man siger komma, punktum, bindestreg eller ”skift linie” og det så sker.
Genkendelsesprocenten er ret stor, og det er hurtigt at rette fejlene. Jeg har brugt Dictus til en ordret
afskrift af Vokslev Sogns kirkebog på ca. 200 sider, og jeg synes, at Dictus har været en meget stor
hjælp.

