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Billedet ovenfor viser som eksempel den slægtsbog, som den dengang 9-årige
Vigga Bilenberg Frydendal skrev sammen med sin familie og udgav på sit eget
Forlag, som hun kaldte Frydendals Forlag. 

Elevbogen Min egen slægtsbog er udformet, så det er nemt for børn, unge og
forældre at skrive eller indsætte tekst og billeder i bogen. 

Bogen omfatter fem generationer med i alt 31 personer (forældre, bedstefor-
ældre, oldeforældre og tipoldeforældre samt pågældende selv).

Bogen er på 40 sider + omslag. Den forudsætter, at læreren eller forældrene
hjælper med at indsamle oplysninger, beretninger og billeder fra familien.

Skrifter, tekstfelter, linieskift
Der er valgt to skrifttyper, som findes på de fleste computere: Helvetica og Times
New Roman. Dette kan ikke ændres. Selv om der indsættes tekst med andre skrift-
typer, så vil teksten automatisk blive omdannet til en af disse to skrifter. 
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KAPITEL 1__________________________
Om elevbogen



Der er ikke indsat tabulatorer i tekstfelterne. Brug i stedet et linieskift ved be-
gyndelse af nyt afsnit. Tilsvarende skal cursoren flyttes til begyndelsen af næste
tekstafsnit. Husk også at slette evt. tomme linier (linier uden tekst, hvor der er
indsat linieskift) i bunden af teksten, da de tomme linieskift vil optage plads ved
indsættelse af tekst. 

Indsættelse af billeder
Billedfelterne er også låst fast med hensyn til antal, størrelse og placering. De
billeder, som bliver hentet ind i bogen, vil automatisk blive tilpasset billedfeltets
størrelse i højden. Det bedste format er 12 x 8 cm i bredformat. 

De billeder, som indsættes i bogen skal være i JPG-format og scannet med 300
dpi. Indsættes billeder med en lavere opløsning forringes kvaliteten ved udskrift.

På side 39 i elevbogen kan der indsættes et lille billede i pasformat af den per-
son, som slægtsbogen udgår fra. På side 40 i elevbogen et stort familiebillede.

Datofelter
I de felter, hvor der kan indsættes dato for begivenheden (fødsel, dåb, konfirma-
tion, vielse, død og begravelse) kan datoen skrives som almindelig tekst. Hvis
man ikke kender den fulde dato, men kun året, kan man f.eks. skrive ca. 1932.
Oplysningerne om fødsel og evt. død vil automatisk blive overført til anetavlen.

Sted for begivenheden
Med sted menes det sogn, hvor begivenheden fandt sted. Udover sognets navn
vil det ofte være en god idé, hvis man også skriver herredet og amtets navn. Dette
vil især være en stor hjælp, hvis man går videre med sin slægtsforskning. Oplys-
ninger om hvilket herred og amt et sogn hørte til, kan man finde ved at søge på
sognets navn i Krabsens Stednavnebase, som kan findes på nettet:

www.krabsen.dk

Rettelser og tilføjelser
Det er muligt hele tiden at foretage rettelser eller at indsætte andre billeder. Ved
hvert billede er der mulighed for at skrive en tekst om billedet og navnene på de
personer, som er på billedet. 

Det anbefales at samle billeder og tekst i en særlig mappe på computeren, så
de nemt kan findes og indsættes i bogen.

Der er afsat et bestemt antal sider og billeder. Som hovedregel to sider og to
billeder pr. familie. Dog er der fire sider til eleven selv, hvor vedkommende kan
fortælle om sig selv, sine søskende, venner og interesser. 

Endvidere er der til sidst indsat tre ekstra sider. På side 38 i elevbogen kan ele-
ven, barnet eller den unge f.eks. skrive om andre medlemmer af familien. 

På side 39 i elevbogen er der en anetavle over slægten, som automatisk bliver
opdateret med oplysninger om navn, fødselsdato og dødsdato, hvis oplysningerne
er indtastet om de pågældende.
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http://www.krabsen.dk/stednavnebase/container.php?funktion=stednavn_seek


Hvem skal slægtsbogen omfatte?
Ikke alle børn bor sammen med deres biologiske forældre, men sammen med en
bonusfar eller bonusmor m.fl. eller bor alene med deres far eller mor eller hos
adoptivforældre m.fl., derfor må eleven sammen med forældrene tage stilling til,
hvem slægtsbogen skal omfatte. Traditionelt vil slægtsforskning altid tage ud-
gangspunkt i de biologiske forældre, hvor evt. adoptivforældre og bonusforældre
m.fl. vil være omtalt i tekstafsnittet. 

Der er også mange børn, som er født uden for Danmark og/eller tilhører andre
trossamfund end de kristne, så det er ikke alle felter, som vil blive udfyldt. Evt.
forklarende eller supplerende oplysninger kan skrives i tekstfeltet.

For hver person omfatter stamoplysningerne:
• Navn, med tilføjelse af evt. giftenavn.
• Fødselsdato.
• Dåbsdato/eller dato for navngivning. 
• Sted, dvs. det sogn, hvor dåben fandt sted.
• Konfirmationsdato.
• Sted, dvs. det sogn, hvor vedkommende blev konfirmeret.
• Stilling: Pågældendes erhverv, da den pågældende var erhvervsaktiv. 
• Vielsesdato (vil automatisk blive overført til ægtefællens stamoplysning).
• Sted, dvs. det sogn, rådhus eller sted, hvor vielsen fandt sted. Er der tale om

en borgerlig vielse, papirløs samliv m.m., anføres dette (oplysningen vil 
automatisk blive overført til ægtefællens stamoplysning) .

• Dødsdato (hvis pågældende er død).
• Begravelsesdato (hvis pågældende er begravet).
• Begravelsessted, dvs. det sogn, hvor vedkommendes begravelse er indført

i kirkebogen. Evt. kan navnet på kirkegården også tilføjes. 
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Her skrives de pågældendes navne

Dette er også et tekstfelt.Dette er et tekstfelt.
Den blå baggrund forsvinder, når der 
skrives i feltet. 
Husk også at slette tomme linieskift!



Hvad med søskende?
Evt. søskende kan indskrives i tekstfelterne på side. I billedfelterne kan der ind-
sættes billeder af de pågældende.

Udskrivning og trykning af slægtsbogen
Elevudgaven af Min egen slægtsbog er i A-4 bredformat og kan udskrives på en
printer. Hvis der ønskes en professionelt udsende slægtsbog, kan PDF-filen sen-
des til et trykkeri, som har specialiseret sig i at trykke bøger i små oplag.

Normalt vil det koste ca. 175-200 kr. pr. slægtsbog, hvis der trykkes 10 eksem-
plarer. Ved trykning af flere bøger vil prisen pr bog være billigere. Det anbefales
at få et prøvetryk af bogen, inden endelig bestilling afgives, så evt. fejl kan blive
rettet inden der trykkes flere bøger. 

Information og inddragelse af forældre
Hvis arbejdet med slægtsbogen foregår i skolen, er det nødvendigt at læreren in-
formerer forældrene om projektet, inden det igangsættes.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at det er forældrene
som bestemmer, hvad der skal stå i slægtsbogen, og hvordan bogen skal anvendes,
når den er færdig. Herunder hvem, som skal have den færdige slægtsbog.

Da der kan forekomme private oplysninger i slægtsbogen, så er det også vigtigt,
at forældrene har godkendt indholdet, inden slægtsbogen evt. præsenteres i klas-
sen, hvor eleven fortæller om slægtens historie og arbejdet med slægtsbogen. nn
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Tekst vedr. billedet (personer, sted o.l.).

Dette er et tekstfelt.
Den blå baggrund forsvinder, når der 
skrives i feltet. 
Husk også at slette tomme linieskift!

Dette er også et tekstfelt.

Her skriver de pågældendes navne.

Ved at trykke på billedknappen kan der 
indsættes et billede.

Billedet vil automatisk blive tilpasset billed-
feltets størrelse (12 x 8 cm).




