Indekserede Folketællinger
Både FamilySearch.org og MyHeritage.dk har indekseret folketællingerne fra 1834,
1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921,
1925 og 1930.
Et MyHeritage data abonnement koster ca. 1.800 pr. år. Prisen afhænger af hvor god
man er til at forhandle, og MyHeritage oplyser aldring prisen på skrift.
FamilySearch er en gratis tjeneste.
Jeg vil her sammenligne de to sites.
Mit udgangspunkt for en søgning er altid den originale folketælling på AO.
Mit første eksempel er fra FT 1906. Jeg skal finde tjenestepige Sophie Hansen født
5/10 1889 i Frederiksborg, Lynge-Kronborg- Karlebo, som tjenestepige hos Hans
Olsen i Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Birkerød:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=10768&side=277

Søgning i FamilySearch:
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Giver følgende resultat:

Søgning i MyHeritage:
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Giver følgende resultat:

Begge søgninger finder den korrekte Sophie Hansen som 1. prioritet. MyHeritage
finder 18 mulige selvom fødselsdag kun matcher på 1 ud af de 18, og der er angivet
”Præcis match”.
I 1911 bliver Sophie Hansen opført som Sofie Hansen tjenestepige i Nivaa.
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=63749&side=210
FamilySearch finder 28 mulige:

Nr.2 er den rigtige Sophie.
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MyHeritage finder med præcis søgning 63 mulige:

Nr. 1 er den rigtige.
MyHeritage finder Sofie som 1. prioritet, FamilySearch som 2. prioritet.
Nu skal vi finde Erik Thomsen født 17/8 1914 i FT 1930.
Han findes her:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=102060&side=20

FamilySearch:
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Nr. 2 er den rigtige Erik Thomsen, men fødselsdatoen er forkert.
MyHeritage:
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Nr. 1 er den rigtige, men fødselsdatoen er igen forkert.
Begge sites har samme fejl i fødselsdatoen, så det tyder på at begge er baseret på
den samme database.
Fejlen er 3 gange blevet rapporteret til MyHeritage, første gang i 2015.
MyHeritage har alle tre gange lovet at rette fejlen, men i skrivende stund, 9. juni
2018 er den ikke blevet rettet.
Til sidst vil vi finde Christian Thomsen født 30 september 1881, i FT1916.
Han er skrevet som Kristian Thomsen
Han skal være midlertidigt fraværende i Hørsholm:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=70734&side=179

og soldat i Solrød:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=71297&side=21

FamilySearch:
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Nr. 1 og nr. 4 er de rigtige.
MyHeritage:

De 2 første er de rigtige.
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Min konklusion er at de indekserede folketællinger i FamilySearch og MyHeritage er
baseret på de samme data, da de indeholder de samme fejl.
MyHeritage databasen muliggør søgning på eksakt fødselsdato, medens
FamilySearch kun muliggør søgning på fødselsår.
Begge finder rimeligt præcist de rigtige personer. Da FamilySearch er gratis er den
selvsagt det fornuftige valg.
Så vidt jeg ved, har også Statens Arkiver retten til at bruge disse indekserede
folketællinger. At dette ikke er sket, må undre.
Jan Andersen
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