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Slægtsforskning er for alle; fordi alle mennesker og slægter har en historie. At finde den er et stykke
detektivarbejde, hvor du brik for brik samler puslespillet til et nuanceret billede af din slægt. Du finder rige
og fattige, bønder og borgere, ugifte mødre og fine adelsfrøkener – og de var alle en del af det samfund, de

levede i, både lokalt og på landsplan.

Men du må være forberedt på overraskelser. Måske var din tipoldefar hestetyv eller sørøver, måske fødte
tipoldemor i dølgsmål et barn, som hun kvalte. Måske endte oldemor og oldefar på fattiggården. Det er
samfundets top og bund, de rige og kendte og de fattige og forbryderne, som har sat de dybeste spor i

kilderne. Almindelige mennesker, der levede et jævnt og muntert virksomt liv, er vanskeligere at finde. Men
intet er umuligt…

Find din slægt – og gør den levende henvender sig både til dig, der aldrig har forsket i din slægt, og til dig,
der er godt i gang med forskningen. Du får svar på: hvordan du begynder; hvordan du bevarer overblikket;

hvilke kilder du kan finde, og hvad du kan bruge dem til; hvilke arkiver du kan benytte, og hvad du kan finde
på internettet.
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Slægtsforskning er for alle; fordi alle mennesker og slægter har en
historie. At finde den er et stykke detektivarbejde, hvor du brik for
brik samler puslespillet til et nuanceret billede af din slægt. Du finder

rige og fattige, bønder og borgere, ugifte mødre og fine
adelsfrøkener – og de var alle en del af det samfund, de levede i,

både lokalt og på landsplan.

Men du må være forberedt på overraskelser. Måske var din tipoldefar
hestetyv eller sørøver, måske fødte tipoldemor i dølgsmål et barn,
som hun kvalte. Måske endte oldemor og oldefar på fattiggården.
Det er samfundets top og bund, de rige og kendte og de fattige og
forbryderne, som har sat de dybeste spor i kilderne. Almindelige

mennesker, der levede et jævnt og muntert virksomt liv, er
vanskeligere at finde. Men intet er umuligt…

Find din slægt – og gør den levende henvender sig både til dig, der
aldrig har forsket i din slægt, og til dig, der er godt i gang med
forskningen. Du får svar på: hvordan du begynder; hvordan du
bevarer overblikket; hvilke kilder du kan finde, og hvad du kan

bruge dem til; hvilke arkiver du kan benytte, og hvad du kan finde på
internettet.
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