
Retningslinier for Slægtsforskning 

Anbefalet af National Genealogical Society 

 
 
Da slægtsforskeren er sig bevidst, at han søger efter sandheden, skal han altid og vedholdende 
 

• notere kilden for enhver indsamlet oplysning; 

• teste enhver hypotese eller teori mod troværdig dokumentation og afvise, hvad der ikke 
understøttes; 

• anvende primære kilder, eller fotografier af dem, når der er rimelig sikkerhed for, at de ikke 
er blevet ændret, som grundlag for sin slægtsforsknings konklusioner; 

• bruge samlinger, arbejder og offentliggjorte værker, på papir eller i elektronisk form, først 
og fremmest for deres værdi som ledetråde til at finde de originale optegnelser, eller som 
bidrag til kritisk analyse af det bevismateriale, der diskuteres i dem; 

• kun angive noget som en kendsgerning, når det understøttes af overbevisende dokumenta-
tion, og medgive denne dokumentation, når en kendsgerning viderebringes til andre; 

• tage forbehold med ord som “sandsynlig” eller “mulig” ved enhver påstand, der er baseret 
på mindre end overbevisende dokumentation, og angive grundene til at slutte, at påstanden 
er sandsynlig eller mulig; 

• undgå at vildlede andre slægtsforskere ved enten forsætligt eller skødesløst at udbrede eller 
offentliggøre upræcise oplysninger; 

• redegøre omhyggeligt og ærligt for resultaterne af egen forskning, og anerkende al brug af 
andre slægtsforskeres arbejde; 

• anerkende, at slægtsforskning er et resultat af mange menneskers indsats ved at gøre sit eget 
arbejde tilgængelig for andre gennem offentliggørelse eller ved at anbringe kopier i 
passende biblioteker eller arkiver og ved at opfordre til kommentarer; 

• undersøge fordomsfrit nyt materiale eller andres kommentarer til deres arbejde og de slut-
ninger, de har nået. 

 
   
© 1997 2002 af National Genealogical Society. Tilladelse er givet til at kopiere eller udgive dette 
materiale, forudsat at det er gengivet i sin helhed, herunder denne bekendtgørelse. 
 
Oversat 2013 af Christian Juul Mikkelsen og Bente Würtzen Kjelgaard. 


	Retningslinier for Slægtsforskning
	Anbefalet af National Genealogical Society


