Slægtsforskning metodik
Til den grundlæggende slægtsforskning anvender jeg følgende programmer:



RootsMagic 6 (RM), til at gemme de oplysninger jeg finder. RootsMagic kan dele data med
databasen Family Search
Kip Browser, til at søge i de folketællinger jeg har på min egen PC. Jeg har løbende købt
Cd’er med folketællinger fra Dansk Data Arkiv i Odense.

Jeg anvender følgende sider på nettet i den grundlæggende søgning:
 http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside Arkivalier online (AO)
 http://www.danishfamilysearch.dk/
 http://www.ddd.dda.dk/ Dansk Demografisk Database (DDA)
 https://www.familysearch.org/ Mormonernes database
 https://www.slaegtogdata.dk/ DIS-DANMARK
 http://www.politietsregisterblade.dk/ Personer boende i København 1890-1923
 http://ellisisland.org/ Personer som emigrerede til USA
 https://www.google.dk/ Søgemaskine
Jeg starter med at finde en persons fødsel i Kirkebogen via AO. For eksempel Laurids Jensen Olsen
født 2. juni 1924 i Vester Nykirke, Skast, Ribe. Jeg indtaster alle oplysningerne i RM. Husk også at
notere fadderne. Jeg gemmer dem som en note til fødslen.
Vi får umiddelbart fødselsdato og vielsesdato på Laurits forældre. Disse oplysninger indtastes i RM.

For at komme videre laver jeg på hver person en Google søgning på navn og fødselsår, og en
Familysearch søgning.
En Google søgning på ”Christian Andreas Olesen 1890” giver resultatet: http://friisandreasen.dk/getperson.php?personID=I502140&tree=aner
Vi får her oplyst at forældrene til Christian er Ole Olsen & Bodil Pedersen.

Alt efter fødselsdato forsøges det at finde alle kendte personer i folketællingerne. Der var
folketællinger i 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1885 (Kun
København), 1890, 1895, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og 1950.
Jeg anvender primært Kip Browser mod data på min egen PC, men de samme informationer kan
findes i danishfamilysearch og DDA. Brug for eksempel DDA’s søg efter husstand når man kender
både mand og kones navn.
Søgning i hele Hind Herred efter Ole Olesen og Bodil i 1890 giver umiddelbart det rigtige resultat:
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Hvis man ikke finder personerne, men ved de lever, så leg med navnet. Det er tit skrevet forkert.
En ’_’ erstatter et tegn og en ’%’ erstatter flere tegn. Hvis man f. eks er i tvivl om det er
Olesen eller Olsen skrives Ol%, så kommer begge stavemåder med. Når man søger efter
enkeltpersoner er det en god ide at angive alder. Jeg bruger intervallet udregnet alder minus 1
til udregnet alder plus en.
Hvis forfædrene er bønder på landet kommer man normalt lyn hurtigt tilbage til 1787.
Perioden 1801 til 1834 kan dog volde problemer.
Informationer fundet i Familysearch kan lette søgningen i Kirkebøgerne meget.
For eksempel en søgning på Karen Olesen født i Ribe mellem 1874 og 1876 (udregnet fra
folketællingen) fortæller at hun er døbt 13. december 1874. Begge forældre passer, men
datoen bør altid verificeres i kirkebogen.
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Ole Olesen’s forældre er Ole Nielsen og Karen Olesdatter.
FT Ribe, Skast, Alslev 1850:

Ved at søge efter Karen Olesdatter født mellem 1811 og 1813 i Ribe, og gift med Ole Nielsen får vi
straks at vide at hun er født 26. august 1812 og blev gift 27. oktober 1838 i Faaborg. Vi får også
listet de fleste af børnene hvis ikke alle:

Hvis man har problemer kan man spørge om hjælp på DIS Danmark:
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Ved brug af ”Hjælp til tydning” skal man altid skrive det man selv har tydet, ellers skal man ikke
forvente at få svar. Jeg har altid fået svar indenfor 48 timer.
Jeg håber at ovenstående kan inspirere til hvordan man hurtigt finder de ”nemme” aner.
Jan Andersen

Page 4 of 4

03-02-2016 20:36:50

