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Dagens Tekst

• Et konkret eksempel

• Kildetyper

• Søgeteknikker

• Websteder

• Værktøjskassen

• GEDCOM

• Haps et websted til senere brug

• Gensidig hjælp

• At gøre sit arbejde læsbart



Forbehold og formål

• Dagens taler har ingen mangeårig erfaring 
som slægtsforsker; men han har en hurtig 
internetforbindelse og en del held med at 
finde sammenfald med andres arbejde, 
som han kan stjæle med arme og ben fra

• Formålet med dette indlæg
– At give lidt inspiration og lidt værktøj

– At give bolden op til en god diskussion

– Og at give andre blod på tanden til at holde 
indlæg på fremtidige møder

• Så bare afbryd, når I synes!
– Det er erfaringsudvekslingen, der tæller



Et konkret eksempel (1)

• Ane Marie Boline Christiansen, begravet 
sidst i 1960’erne på Søndermarken 
Kirkegård, Frederiksberg

• Begravelsesprotokol: Fødselsdato i 
København

• Fødsel fundet ved at kigge i næsten alle 
københavnske kirkebøger på AO 
(Arkivalier Online): Nørrebrogade

• Hendes forældre fundet i FT-1885 på 
Landsarkivet som tilflyttere fra 
vestsjællandske landsogne



Et konkret eksempel (2)

• Forældrenes fødested og omtrentlige 
fødeår fundet i folketællinger på Dansk 
Demografisk Database (DDD/DDA) og AO

• Deres fødsel fundet i Family Search (FS)

• Arbejde sig videre bagud med DDA, AO og 
FS

• Skifteuddrag på Aurelia Clemons’ websted 
bekræftede de andre oplysninger og 
antagelser

• Andre forbundne stamtræer fundet på FS, 
Rootsweb og Gencircles



Værktøjskassen

• Web browser

• KIP Browser til at lede 
mere effektivt i 
digitaliserede 
folketællinger på CD

• AO Værktøj til at hente et 
helt sogn fra AO

• PAF Insight til at lede mere 
automatisk på FS

• Fuld Adobe Acrobat (ikke 
kun Reader) til at hapse 
hele Aurelia Clemons’ 
websted med skifteuddrag

• Og ikke mindst et 
slægtsforskningsprogram



Resultatet



Kildetyper

• Kirkebøger

• Folketællinger

• Skifteuddrag

• Lægdsruller

• Skattelister

• Emigration

• Andre forskeres resultater

• Personal- og lokalhistorie

• Og mange flere…



Kirkebøger

• Family Search (FS)
– Vital Records Index

– Fås også på CD

– Øvrige FS kilder kan være trediehåndskilder

• Arkivalier Online (AO)
– 25% er online

– Alle bøger er nu indscannet

– Efter en lang pause genoptages 
offentliggørelsen nu

– Billedkvalitet, Flash og AOVærktøj

• Private forskeres kirkebogsuddrag



Folketællinger

• Dansk Data Arkiv
– Fås også på CD

• KIP Browser, LynFT

– 1787, 1801, 1834 og 1845 er 
afsluttet

• Arkivalier Online
– 1787, 1801, 1834, 1840, 

1850, 1855 og 1860 er på 
nettet– Som Regel skrevet 
med gotiske 
Bogstaver

• Andre kilder
– Virgo

– Bornholm

– Aurelia Clemons

– Indtasteres egne tællinger 
ligger ofte på deres egne 
websteder



Skifteuddrag

• Gary Horlacher

– Nordjylland

• Aurelia Clemons

– Hele landet

• John G. Christensen

– Bornholm

• Erik Brejl

– Østjylland

• Rigmor Nørgaard & 

Else Jørgensen

– Nordjylland

• Og mange andre



Lægdsruller, Skattelister og 

Emigration

• Lægdsruller

– Kun meget få endnu på nettet

• Skattelister

– Bornholm, Esbjerg

• Emigration

– Politiets udvandrerarkiver

– USA: Ellis Island 



Andre forskeres resultater

• Generelle slægtsforskningswebsteder

• Private Websteder

• Findes nemmest på DIS-Danmark

• Eller med Google



Personal- og lokalhistorie

• Asminderød

• Bornholm

• Århus

• Og mange andre



Værktøjerne

• Web Browsere

• Web søgemaskiner

• Slægtsforskningsprogrammer

– Hjælpeprogrammer til disse

• GEDCOM-hjælpeprogrammer

• Billedbehandling

• Rapportbehandling

• Andre praktiske hjælpeprogrammer



Google – Søgeteknikker

• Google er nettets største søgemaskine

• Man kan blot skrive de ord, man søger efter

• Men hvis man får millioner af hits, kan det være er fordel at 
søge mere præcist

• + tvinger et ord med 
– Brüel +og Kjær

• - udelukker et ord 
– Wøldike -Mogens

• Site: søger kun på et websted eller et land
– Hansen site:dk

• ”Gåseøjne” søger efter den nøjagtige formulering

• . (punktum) betyder et hvilket som helst bogstav
– Pe.ersen

• * (stjerne) betyder et hvilket som helst ord

• filetype: søger på en speciel filtype
– asminderød filetype:doc















Websteder

• Slægtsforskningssteder

– Family Search

– Gencircles

– Ancestry (Betalbart)

– One Tree

– Rootsweb

• Linksamlinger

– DIS-Danmark

– Cyndi’s List

– Surname Navigator



Family Search – Kildekritik

• De forskellige baser i FS

– Vital Record Index: Kirkebøger

– International Genealogical Index: Både 

kirkebøger og trediehåndskilder

– Pedigree Resource File og Ancestral 

File: Trediehåndskilder eller endnu 

værre

• Deres fremtidsplaner

– Family Search Indexing: Indscannede 

kilder med søgbart index



Family Search –

Søgeteknikker
• Forældresøgning

– Faders fulde navn + 
moders fornavn 
=> Alle børn

– Men ikke dem, der
kun har fader noteret

– Kan ofte bekræftes 
eller korrigeres af 
folketællinger

• Efternavnssøgning
– Alle personer med 

samme efternavn

• Præcisere med steder 
og hændelser



Family Search –

Søgeteknikker
• I hovedsøgningen kan 

man kun præcisere 

Danmark

• I IGI kan man også 

præcisere amt

• Staveformer

– Her er det vigtigt at 

kunne stave forkert!

– Nøjagtig stavemåde et 

problem, når 

amerikanere har tastet 

danske navne ind























Hvor finder man billeder?

• Portrætregistranten

• Danske Billeder

• Maritime billeder



Hvor finder man historier?

• Bricka: Dansk Biografisk Leksikon

• Salmonsens Store Leksikon











Hvordan hapser man et helt 

Web Site til senere brug?

• Adobe

– Den fulde version (Kommerciel)

• Black Widow (Shareware)

• HTTrack (Freeware)

• BackStreet Browser (Freeware)

• Og sikkert mange andre…







Lad maskinen gøre arbejdet

• PAF Insight

• Andre?



GEDCOM-standarden

• GEneological Data COMmunications

• Defineret af mormonerne til at udveksle data mellem 
slægtsforskningsprogrammer

• En GEDCOM-fil er en tekstfil med en række etiketter og data

• Nuværende version hedder GEDCOM 5.5

• Man har i årevis diskusteret en mulig, kommende XML-
standard
– XML er en anden måde at beskrive data med etiketter, som i 

dag er meget udbredt

• Tegntabeller (æøå-problemer)

– ASCII, ANSI, ANSEL, UTF-8

• Alle overholder standarden – på én eller anden måde…

• ”frimænd” importeret fra Brother’s Keeper til Personal 
Ancestry File som "frim孤"



GEDCOM-standarden

0 @I18@ INDI

1 NAME Jens Peder /Christiansen/

2 SURN Christiansen

2 GIVN Jens Peder

1 SEX M

1 BIRT

2 PLAC Kelstrup, Stillinge, Slagelse, Sorø

1 CHR

2 DATE 10 Sep 1848

2 PLAC Stillinge, Slagelse, Sorø

1 DEAT

2 DATE AFT 1885

1 FAMS @F13349@

1 FAMC @F14177@

1 CENS 

2 DATE 1850

2 PLAC Kelstrup, Stillinge, Slagelse, Sorø

1 OCCU arbejdsmand for brændevinsbrænder 

Brøndum

2 PLAC København

• Individ

• Navn

• Efternavn

• Fornavn

• Køn

• Fødsel

• Dåb

• Død

• Familie

• Folketælling

• Beskæftigelse



GEDCOMP

• GEDCOM 
Comparison

• Et program udviklet af 
Lars Kr. Lundin

• Sponseret af DIS-
Danmark

• Hver indsendt fil 
sammenlignes med 
alle andre

• Resultatet tilsendes 
som email til begge 
indsendere

• Indeholder lige nu 
2.177 filer med 
3.501.423 personer









GEDCOMP

• GEDCOMP Analysis
– Freeware program, udviklet af Jens V. Olsen

– Samler oplysninger fra note som en GEDCOM-fil



GEDCOM eksport eksempel



GEDCOM eksport eksempel



GEDCOM import eksempel



GEDCOM import eksempel



GEDCOM import eksempel



AO



AO Hackers



DDD på Internettet



DDD på CD



Skifteprotokoller



Hvis man selv vil hjælpe

• Kildeindtastningsprojektet



SHAREWARE og FREEWARE 

– Er det farligt?

• Shareware
– Kan hentes frit fra nettet

– Udvikleren forventer betaling, hvis man 
fortsætter med at bruge det

– Ofte høj kvalitet

• Freeware
– Gives væk

– Ofte høj kvalitet

• Programmerne er meget sjældent 
risikable, men vær sikker på, hvor du 
henter dem fra



Internettet er ikke er nok

• Brug Internetsøgningen til at 

planlægge næste besøg på arkivet

• Langtfra alle kilder findes på nettet

– Biblioteket er stadig et godt alternativ

• Kilder på nettet kan være skrevet 

forkert af eller misforstået

• Check med de oprindelige kilder



Hvordan får man resultatet gjort 

læsbart?

• Rapportgenerering

– Nogle slægtsforskningsprogrammer er 

bedre til at skrive rapporter og bøger på 

dansk end andre

– Hver har sin favorit

• Tekstbehandling

– Det kan være ønskeligt at rette 

rapporten i en tekstbehandler bagefter



Hvordan deler jeg min 

nyfundne viden med andre?

• Pas på ikke at krænke andres 

arbejde og ophavsret

• De fleste programmer kan lave 

Websider og slægtsbøger

• Specialprogrammer kan lave 

Websteder ud fra GEDCOM-filer



Hvor kan jeg spørge om 

hjælp?
• DIS diskussionsforum

• Diskussionslister

• Pas på ikke at støde sarte sjæle



Uddelingskopier


