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Roots Tech – en gratis, online messe for slægtsforskere  

2. – 4. marts 2023  

Hvad er Roots Tech? 

RootsTech er en familiehistorisk og teknologisk konference og messe, der afholdes 

årligt i Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah. På grund af Corona-

pandemien måtte man begynde at afholde det online, og det er det således også i 

2023, og det foregår også fysisk i år.  

NB: Det er GRATIS at deltage online. 

Link: https://www.familysearch.org/rootstech/home 

 

Registrering og log in 

Du skal registrere dig først, det gør du i øverste højre hjørne.  

 

 

Så kommer du til disse to muligheder: 
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Har du allerede en konto hos FamilySearch, så brug den øverste mulighed for at 

registrere dig, det vil give dig mulighed for at finde slægtninge blandt de øvrige 

deltagere, hvis du har lagt dit familietræ ind på FamilySearch. 

Alternativt kan du bruge den nederste mulighed for at registrere dig, ved at skrive din 

emailadresse ind. 

Så er du klar til at deltage i Roots Tech, men du skal også lige udfylde dette skema, 

som du finder lidt længere nede på forsiden, tryk på ”Register for Virtuel Event”, og 

udfyld skemaet næste side, husk at krydse af nederst på siden, afslut med ”Submit”. 

 

 

 

Når du har registreret dig, kan du logge ind, tryk på ”Sign In” 
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Muligheder på Roots Tech 2023 

Øverst på siden finder du dette, hvor du kan se de forskellige muligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Calendar kan du se en oversigt over 

kalenderen, altså hvilke begivenheder og 

foredrag der er på de forskellige dage. 

Speakers er en liste over de forskellige 

talere, som deltager i messen. 

Expo Hall er oversigten over de firmaer, 

som udstiller fysisk på messen i Salt Lake 

City. 

Prøv de forskellige dele af, og find ud af 

hvad du kan bruge. 

Hvis du har dit slægtstræ lagt ind på 

FamilySearch under Family Tree, vil du 

kunne bruge den nederste funktion, 

Relatives at RootsTech – prøv det. 
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Relatives at RootsTech 

Hvis du har lagt dit slægtstræ ind på FamilySearch under FamilyTree, vil du kunne 

bruge funktionen ”Relatives at RootsTech”, og finde slægtninge, som du kan 

kontakte. Du kan også få at se, hvordan jeres træer hænger sammen. 

Hvis du er lige så heldig som jeg, har du måske sådan et skærmbillede: 

 

 

Så klikke du naturligvis på ”View Relatives”- knappen, og finder nu en oversigt over 

disse slægtninge.  

Du kan sortere dem på forskellig vis, f.eks. efter hvilket land de bor i. 

 

 

 

Prøv at klikke på knappen ”All Locations”, og vælg f.eks. Denmark, hvis du ønsker 

at se, hvilke danskere, du er i familie med. 
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Som du kan se ved det nederste navn, kan du skrive direkte til disse deltagere i 

RootsTech ved at trykke på ”Message”. Disse beskeder går over i din mailbox på 

FamilySearch, som du finder øverst på siden i FamilySearch. 

 

Du kan se, hvordan jeres familier hænger sammen, ved at klikke på ikonet 

”Relationship”. 
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Ønsker du kontakt med denne person, så klik på Contact, og så vil person komme på 

din kontaktliste.  

Prøv også at klikke på knappen ”By Ancestor”, og se hvordan listen over slægtninge 

sorteres efter en fælles forfader: 

 

 

Eller prøv knappen ”By Family Line”: 

 

 

Prøv at lege med disse funktioner, til du har styr på dem, og vælg så de slægtninge 

ud, som du vil kontakte. 
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Online foredrag på dansk – når du har tid til det 

 

 

RootsTech giver dig mulighed for mange ting, blandt andet at høre og se online 

foredrag, når du har tid til det. Prøv at klikke på ”Search for a Video”, du kan 

indstille dine valg på forskellige måder, herunder vælge Dansk som sprog. 

I venstre side har du mulighed for at indstille filtrene for, hvad du ønsker: 

 

 

 

God fornøjelse! 

Prøv at trykke på 

Language, og vælg så 

Danish – der er faktisk en 

del videoer med danske 

tekster og tale, hele 17 

styks i alt. 

Vælg nu den video, du 

ønsker at se. 
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