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Slægtsforskerens ABC Jørgen Green Hent PDF Forlaget skriver: Slægtsforskerens ABC er et let håndterligt
opslagsværk for alle, som er interesseret i slægtsforskning.

Bogen indeholder forklaringer på de udtryk, som man støder på, når man læser kirkebøger, lægdsruller,
retsudskrifter, skifter og andre arkivalier m.m. Den indeholder også vejledning om, hvor man kan finde de
forskellige oplysninger, hvilke regler der gælder om adgangen til disse oplysninger, hvordan man kommer i
gang med slægtsforskning på arkiverne og på internet, samt hvordan man afslutter sin slægtsforskning med

udarbejdelse og udgivelse af en slægtsbog.

Herudover er en række relevante historiske emner grundigt beskrevet i bogen.
    

Bogen er opbygget alfabetisk, som gør det nemt at finde oplysningerne  og afsluttes med et omfattende
stikordsregister. I 3. udgave er bogen blevet ajourført med en række nye afsnit og med flere oplysninger om

de mange arkiver, som efterhånden er blevet lagt ud på internettet.
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