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Indledning
 Hvad drejer sig slægtsforskning sig om? - Den klassiske opdeling: Kød og skelet
Helt banalt
 At sætte kød på slægten betyder for mange det samme som at afslutte – og hvem har lyst til
det?
En masse spørgsmål
Der kan stilles mange spørgsmål i forbindelse med det at fylde kød på slægten, således:
 Hvordan griber man det an?
 Hvad er grænsen for, hvad der skal med?
 Hvad vil kød overhovedet sige?
 Hvor meget personrelateret og hvor meget ikke personrelateret skal med?
 Hvordan skal det færdige resultat se ud?
Hvis man vil i gang
Hvis man ønsker at fylde kød på slægten, skal man i hvert fald huske på:
 at der er MASSER af kildemateriale
 at man selv aktivt skal beslutte, at man vil fylde kød på slægten
 at skelet og kød ikke er to adskilte processer
 at man fra starten må tænke på indsamlingen og formidlingen
 at arbejdet bør gøres i små bidder
 at det er vigtigt at opsætte problemstillinger
 at problemstillingerne vil udvikle sig
 at det i høj grad er tale om en proces hvor man langsomt modnes
Det mest oplagte
 Kirkebøger
 Folketællinger
 Lægdsruller
 Derimod IKKE skifter
Kildeeksempler der ligger tæt ved skelettet
Udgangspunktet er en ganske almindelig bonde og dennes liv. Der er som kød vist eksempler fra:
 Jordemoderprotokol
 Vaccinationsprotokol
 Fuldbårenhedsskema
 Dødsattest
 Udskrivningskredsarkiv

”Her sker noget kilder”
Der er vist eksempler fra følgende kilder:
 Overformynderi
 Ansøgning om bevilling til fabriksdrift
 Fæstekontrakt
 Vægterstilling
 Indkvartering
Det helt sikre
 Skolegang
 Skattebetaling
 Overtagelse af bolig
 Arbejde
På henvisning
 Redningsstation
Måske kilder
 Indskydere i andelskasse
 Konflikter/straffe
 Deltager i det lokale foreningsliv
 Kredit/lånesag
Afslutning
 Spørgsmålene skifter karakter
 Lokalhistorisk litteratur
 Håndbøgerne
 Det ikke personrelaterede stof
 Gælder alle samfundslag
 Drømmen
Litteratur
De sædvanlige grundbøger i faget
Håndbog for danske lokalhistorikere (red. af Johan Hvidtfelt (1952/1970)
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk ( red af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen 1990-1991)

