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Politik for min slægtsforskning 
 

Via mit arbejde, så er jeg vant til at når der skal arbejdes med et større område, så er det en god idé, 

at gøre sig nogle overordnede tanker om, hvad man vil med det og hvordan man vil gribe det an. 

Dette har jeg overført til min slægtsforskning, og er p.t. kommet frem til følgende ”10 bud for min 

slægtsforskning”: 

 

1. Probander: Udgangspunktet for forskningen er mine og Ingers børn Anne Katrine 

og Claus Bjørn Jørgensen, samt deres børn Otto Williams Jørgensen, Hans Bjørn 

og Juliane Galbo-Jørgensen  

2. Hovedmålsætning: At finde så mange som muligt af de direkte aner, samt 

udbygge det med historier og billeder, således at personerne levendegøres.  

3. Omfang: Medtag al familie til Probanderne (defineret ved at slægtsprogrammet 

Legacy konstaterer en slægtsforbindelse). Af svigerfamilie medtages normalt 

forældre og søskende og kun i særlige tilfælde øvrige. 

4. Grundregistreringerne foretages om muligt elektronisk og dokumenteres i en 

database. 

5. Datadisciplin: det forsøges at holde en høj datadisciplin, f.eks. ensartede 

stednavne, datoformat, kildehenvisninger. 

6. Kilder: Så mange kilder som muligt afsøges, og oplysninger checkes om muligt 

via flere kilder. Kilder registreres i basen. De væsentligste kilder er: Familie, andre 

slægtsforskere, kirkebøger, folketællinger, slægtsbøger, aviser, tingbøger, skifter, 

Internettet osv.  

7. Offentliggørelse sker på websiden http://www.akj-cbj.dk Der dannes automatiske 

anetavler og suppleres med historier, rapporter og statistikker. Derudover kan der 

dannes rapporter ved særlige lejligheder til konkrete personer, f.eks. ved runde 

fødselsdage.  

8. Etiske regler: Reglerne for offentliggørelse af slægtsdata følges. Den primære 

regel er, at der ikke offentliggøres personlige oplysninger om nulevende personer 

under 75 med mindre der er en konkret aftale herom. 

9. Åbenhed: der foretages en åben udveksling af oplysninger med andre 

interesserede, således at vi støtter hinanden, og kan bygge videre på hinandens 

forskning.   

10. Værktøjer: Anvend de bedst mulige værktøjer til arbejdet, og automatiser 

rapportdannelse og dannelse af websiden mest muligt, således, at det er nemt at 

opdaterer.  

- Valg af Base: Legacy,  

- Rapportgenerering: Legacy, Brothers Keeper, Word og Excel  

- Web generering: Legacy og GEDTHanc 

- Web server: One.com 

- Søgeværktøj til Web-side: FreeFind 

- Tæller til Web-side: Google Analytics 

- Sammenligning af databaser: Lars Lundins GEDCOMP 

 

http://www.akj-cbj.dk/


Arne 


