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den grundlæggende systematik og hvordan du får skabt din egen anetavle, gennemgår den proces, der kan

bringe styr på dine rødder (aner).
Først den indledende materiale-indsamling hos søskende, forældre, bedsteforældre, kusiner og fætre samt
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biblioteker og museer samt brugen af nettet. Hvordan kommer du i gang med disse gigantiske samlinger af
slægtsdata, og hvilke hjælpemidler findes der til deres benyttelse?

Endelig afrundes med nogle betragtninger over din slægts rolle og betydning i den store historie, lidt om at
lave en slægtsbog og en række registre og indeks du har brug for i forbindelse med din nye hobby!
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