
Slægtsforskning

Hvad vil vi med det?
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Hvad er slægtsforskning

• At finde frem til vores familie

såvel i nutiden som i fortiden.

• At finde ud af hvordan lever eller

levede de, deres livsforløb.

• At holde styr på alle de indsamlede data.

• At vide hvor vi kan finde oplysningerne.
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Hvad kan vi finde om 

familien

• De nulevende kan vi jo ringe til.

• Vore forgængere, vore aner kan

findes i kirkebøger og folketællinger

det kalder vi for at opbygger skelettet.

• Der ud over er der utrolig mange arkiver 

hvor vi kan finde oplysninger om 

hvordan de levede.
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Hvad vil du med dit 

slægtsforskning

• Hvad er det du forventer af den 

slægtsforskning du er i gang med ???

• Du må have en mening med det du er i 

gang med.

• Prøv at overveje det, og skriv det ned.
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Hvad vil du med dit 

slægtsforskning

• Er det mange aner du vil samle ?

• Er det de samlede familiemedlemmer ?

• Er det de nulevende ?

• Er det at opbygge et skelet ?

• Er det at finde ud af hvordan de levede ?

• Er det en slægtsbog du vil ende med og 

hvad skal den indeholde ?
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Overskrifter til min 

status i 1997

• Hvad har jeg lavet indtil i dag

• Indsamlet data omkring min slægt.

• Indsamling af generelle data.

• Måden jeg har arbejdet på.

• Resultatet af arbejdet.

• Hvad har jeg gjort forkert.
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Hvad skal jeg finde fremover

Status 1997

• Omkring EDB.

• Omkring Slægten.

• Hvordan skal jeg arbejde på kort sigt.

• Handlingsplan for 1997.

• Hvordan skal jeg arbejde på lang sigt.
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Hvad er mit mål med 

slægtsforskning

Status 1997

• Det primære mål.

• Det sekundære mål.
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Arkiv
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Arkiv
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