Få mere ud af http://www.digdag.dk/ .
"DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative
geografi.
DigDag kan vise Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag. Ud over at
kortlægge amter, kommuner, sogne, provstier, stifter og mange andre myndigheder
beskriver DigDag forholdet mellem dem.
Desuden kan DigDag vise, hvor et stednavn findes, hvad stednavnet betyder, og
hvilke skiftende myndigheder stedet har hørt under siden 1660.
For en slægtsforsker er det typiske problem, at man har et stednavn og skal finde
sogn, retskreds eller lignende. I denne gennemgang af DigDag, vil vi buge stednavnet
Usserød som eksempel.
Forsiden har følgende udseende:

Vi trykker på ”SØG PÅ STEDNAVNE” og skiver Usserød. Resultat:

Vi trykker på det øverste Stednavn: Usserød. Resultat:

Hvis vi trykker på ikonet med de to knapper, kan vi se hvor i Danmark Usserød ligger.
Hvis vi trykker på luppen får vi et lokal kort:

Nu burde man kunne klikke på ”Usserød” i kortet og få nærmere oplysninger, men
det virker desværre ikke. Men nu ved vi hvor Usserød ligger, så vi går tilbage til
hovedmenuen, og trykker på ”SØG PÅ KORT”. Her zoomer vi ind indtil Usserød er i
centrum. Ude til venstre vælger vi Administrativ inddeling ”Kirkelig”, og trykker på
navnet Usserød i kortet og får resultatet:

I bunden af kortet er der en skyder som står på 2017. Hvis vi flytter den til 1850 og
1950 og igen trykker på Usserød i kortet får vi resultaterne:

Hvis man kun er interesseret i sognet får man en hurtigere søgning ved kun at vælge
underpunktet sogn. Dette gøres ved at trykke på ”+” knappen ud for Kirkelig og
herefter vælge sogn:

Læg mærke til at sognegrænsen er vist på kortene. Læg
også mærke til at man i stedes for skyderen nederst i kortet
kan angive tiden i de tre felter Tid, efterfulgt af tryk på
knappen ”skift tid” umiddelbart til højre for de tre felter.

Under Retslig får man at vide under hvilken retskreds ”Usserød” hører:

Husk at hver gang man har ændret en indstilling skal min igen trykke på Usserød i
kortet.
Under Geografisk får man at vide hvilket Ejerlav Usserød tilhører:
1850:
1900:
1950:

Under Politikreds får man efter 1934 oplyst politikredsen. Før 1934 er svaret tomt:

Under Øvrige får man oplyst yderligere tilgængelige oplysning.

1850:

1900:

1950:

Under SØG PÅ DOBBELTKORT kan man få vist 2 forskellige administrative
inddelinger samtidig. For eksempel Sogn og Retslig samtidig:

Husk at Tid: skal udfyldes for begge kort. Farven for
afgrænsning i det nederste kort vælges ved at trykke på
ikonet

.

Resultat:
Til sidst vil vi bruge DigDag til at løse et problem.
Min bedstemor Rasmine Petrine Larsen dør den 13. marts 1939 på Usserød sygehus
i Hørsholm, og vi skal finde hendes skifte. Skifter efter alle mine øvrige slægtninge
fra Hørsholm og Birkerød har jeg fundet i Hørsholm Birk. Men jeg kan ikke finde
Rasmine’s skifte i Hørsholm Birk. Jeg udfylder nu ”SØG PÅ DOBBELTKORT” i DigDag
og får følgende resultat ved at klikke på Usserød i kortet:

I perioden 1934 – 1950 foregår skifterne altså i Helsingør. Jeg finder skiftet i
Helsingør Ret, Skiftebog 1939 jan 11 – 1940 februar 19, på Pagina 100.
Pr 1954-07-01 er skifterne igen i Hørsholm Birk / Hørsholm retskreds:

God fornøjelse med brugen af DigDag. Det betaler sig at bruge tid på at blive
fortrolig med dens brug.

