Slægtsforskning, strukturering af indsamlet materiale.
I slægtsforskning får man hurtigt samlet meget materiale, som der er behov for at strukturere.
Jeg vil her gennemgå min metodik.
Alle de fundne aner indtastes i et af de mange programmer til slægtsforskning. Selv anvender jeg
RootsMagic. For hver ane indtaster jeg fødsel, dåb, konfirmation, ægteskab, alle de folketællinger jeg har
fundet, Lægdsrulle oplysninger og andre fakta. For hver begivenhed indtaster jeg så vidt muligt kilde
oplysninger i Source og under Note for eksempel den fulde tekst fra en indførelse i kirkebogen. Især
faddere ved dåb er vigtigt.
Som Fact indtaster jeg også det ane nummer som personen har i forhold til mig.
Min farfars information ser således ud:

Fra arkiv besøg med videre har man en del materiale som ikke egner sig til at blive lagt ind i
slægtsprogrammet. Her har jeg oprettet en folder struktur på min PC med en under folder for hvert ane
par.

Hoved folderen har jeg kaldt Slaegtsforksning og under denne findes de enkelte ane par:

Jeg har mere end hundrede Ane foldere.
I den enkelte ane folder ligger jeg blandt andet
 Et dokument med alle de folketællinger, hvor jeg har fundet anerne.
 Relevante foto
 Andre relevante dokumenter.
Eksempel på indholdet af en ane folder:

Folketællings dokumentet kan se således ud:
FT_Ane_36&37, Jens Willumsen & Ane Katrine Andersdatter
Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Birkerød FT1787:

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Blovstrød FT1787:

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Birkerød FT1801:

For at få det store overblik vedligeholder jeg et Excel ark med alle anerne:

Min fars aner er i venstre side, og min mors aner i højre.
Jeg har også to store ringbind. Et med min fars aner og et med min mors aner.
Hvert ringbind har faneblade fra 1 til 31. Under et enkelt faneblad indsætter jeg materiale for et ane par.
For eksempel indeholder fane 16 i min fars ringbind materiale vedrørende ane 46&47.
Indholdet kan for eksempel være originale dåbs attester, originale skøder, breve med videre.
Jan Andersen

