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Delte noter, kilder og stednavne
Fælles for disse 3 er, at de deles af flere begivenheder. En begivenhed er feks.
en dåb og en folketælling.

En dåb består af et sted (stednavne) og en kilde (enten delte noter eller
kilder).

En folketælling består af et sted (stednavne), en kilde (kilder) samt en
oplysning om selve bopælen (delte noter).

Disse 3 er hele grund elementet for dokumentationen af data på de enkelte
individer. Har man ikke anført nogle af disse 3, vil en begivenhed kun
indeholde et navn og en dato.

Så gør en indsats fra start af og få gjort dette rigtigt.

Før 1970 brugte Danmark; Land, Amt, Herred og Sogn som definition for et område. Googlemaps som
styrer geo-name-databasen – begynder at have svært ved at finde disse område opdelinger. Så det er en
god idé, at begynde at bruge de nye sted betegnelser; Land, Region, Kommune og By.

Og hvordan kan vi så få det til at hænge sammen med at alle vores kilder har en anden område opdeling?
Her kommer noter/kilder ind i billedet. Der kan enten laves en kilde indeholdende Amt, Herred, Sogn som
navn eller der kan lægges en note med henvisning til Amt, Herred, Sogn. (sidst nævnte vil jo blive brugt
rigtig ofte – så her er delte noter det mest hensigtsmæssige)

Delte noter kan sagtens bruges som eksempelvis en kildehenvisning til en kirkebog. Ulempen er, hvis man
på et tidspunkt, ønsker f.eks. et billede af sognekirken parret sammen sin kilde, så kan det ikke lade sig gøre
med en note. Og er en note egentlig en kilde? Er en note, ikke hvad ordet egentlig siger?

Her er der et eksempel på hvordan en kilde, evt. kunne laves.

Bemærk at kilden her, indeholder både en mediefil samt en delt note.
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Under menuen ”Slægtslister”, vil en samlet kildeliste evt. se således ud. Enten om der gøres bruge af ”Delte
noter” som kildedokumentation eller brug af ”Kilder” (den nederste)

En folketælling bør aldrig være indtastet som kilde, da selve bopælen, så skulle kopieres flere gange. (dvs.
de samme data vil ligge rigtig mange gange i databasen). Ved brug af denne metode, vil man ved systemer
med eks. 5000 individer og dertil hørende kilder, opleve at kilderne fylder mere end posterne med individer
(personer). Ved rigtig store systemer – vil det på sigt sløve systemet. Så hvorfor ikke bare drage nytte af
”genbrugsdata”
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Når der oprettes en begivenhed, peger denne begivenhed også på et sted. Dette sted, lægges i geo-names-
databasen og har man sat det op i kontrolpanelet, kan der drages fordel af googlemaps modulet. Og ikke
nok med det – har man allerede gemt et ”stednavn” én gang, genbruges det og laver et forslag til dig, når
du indtaster en ny begivenhed samme sted.

Og ikke nok med det, så får man faktisk også en oversigt over fordelingen af hvor man har haft sine
forfædre. Her min version, downloadet med nogle flag (flag er et tillæg)
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Systemet opdeler områderne i flere niveauer. Land (Top) og ned til 9 niveauer.
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Og her vist med gadeniveau (bemærk – det kræves at google folkene har fotograferet det valgte område,
for at kunne blive vist her)

Er der indtastet forkerte stednavne, rettes de i kontrolpanelet. Ønskes brug af flag, skal de oploades til din
server og forbindes til de lande, som du har i databasen. Også dette gøres i kontrolpanelet (se mere i
vejledningen for det modul)

http://host-siden.dk.php55serv1.webhosting.dk/SANDBOX/vejledninger/admin-modulet.pdf

