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Forord 

FamilySearch.org er verdens største slægtshistoriske database og derfor foregår der meget 

arbejde fra andre udbydere, som arbejder ud fra data fra FamilyTree. 

I denne vejledning vil der blive gennemgået nogle af disse, som læser data fra FamilySearch 

(FS). 

Brugen af disse hjælpeprogrammer kræver derfor, at man har en konto hos FS samt og har 

opbygget at slægtstræ (FamilyTree) samme sted. 

Nogle hjælpeprogrammer har til formål at hjælpe med at lokalisere, hvor der er mulighed 

for, at udvide slægtstræet. Andre kan for nogen virke som blot lidt underholdning og har ikke 

nogen praktisk funktion. 

Prøv de forskellige programmer af og find dem som du kunne tænke dig at bruge i din 

forskning; som en underholdende del i din forskning eller som informativ dokumentation af 

din forskning og dine aner.  

Nogle af de mere underholdende kan også bruges til, at fortælle børn og børnebørn om 

deres forfædre og måske tænde en gnist hos dem for slægtsforskningen spændende verden. 

Skulle der være fejl eller mangler i denne vejledning eller blot noget som giver anledning til 

misforståelser, så send venligst en mail til mig, så vi kan få det rettet. 

Rigtig god fornøjelse. 
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Puzzilla 
 
Puzzilla.org er et hjælpeprogram, som kan bruges sammen med FamilyTree hos FS.  

Der er to udgaver af Puzzilla.org – en udgave som er gratis og en Premium, som koster penge. I 

denne vejledning ser vi kun på den gratis udgave. 

Når man går ind på hjemmesiden (https://puzzilla.org/), så præsenteres man for følgende side: 

 

Under billedet til venstre (Free Basic Services) kan man trykke på linjen ’Tutorial Video: How To 

Puzzilla’, hvilket giver adgang til en kort video på engelsk, som man med fordel kan se igennem, hvis 

man er nybegynder med dette program. 

For at komme i gang trykker man på denne knap: 

 

 

https://puzzilla.org/
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Herved logger man ind i programmet. Det første man bliver bedt om er, at 

logge på FS. 

Her logger man ind på FS med sit login og password. Første gang man logger 

ind kommer følgende meddelelse frem: 

 

 

 

 

Her trykker man blot på ’OK’ knappen. 

Efterfølgende kommer man er tilbage på Puzzilla.org, som nu opbygger en fane af forfædre, med dig 

som udgangspunkt nederst. Det ser eksempelvis således ud: 
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Hver person har nogle indikationsfarver koblet på, som fortæller lidt om personen. 

 En blå firkant, at det er en mand. 

 En rød firkant, at det er en kvinde. 

 En grå firkant, at personen er født indenfor de sidste 110 år. Disse personer kan man være 

heldige at finde levende efterkommere af. 

 En gul firkant, at personen døde inden de blev 16 år. Disse personer har ganske givet ikke 

fået efterkommere og vil derfor ende ’blindt’. Det er sikkert ikke her man skal finde 

ægtefælle og børn. 

Ved at føre musen over personerne kan man få navne og 

deltaljer frem på de enkelte personer. Hvis man trykker 

på en ane, så låses den fast på denne person: 

Man kan til enhver tid fjerne fastlåsningen af personen 

ved at trykke på det lille sorte kryds i øverste højre 

hjørne.  

I den aktuelle kasse kan man så vælge om man ønsker en 

af følgende muligheder ud fra denne person: 

 Se efterkommere (Decendants) 

 Se forfædre (Ancestors) 

 Se personen i FS FamilyTree 

I venstre side af skærmen ser man et kontrol vindue.  

Øverst står navnet på personen og FS nummeret på 

denne, som vises i center eller nederst i træet. 

Change ID = her kan man indtaste et givent FS nummer 

og efterfølgende trykke på ’Refresh All Data’. 

Generations = på rulle menuen kan man vælge hvor 

mange generationer man ønsker at se – i dette 

eksempel er det 6 generationer. Jo færre generationer 

– jo hurtigere gentegnes træet. 

Retrieving = angiver antal personer, som mangler at 

blive indlæst. Når den står på 0 (nul) er den færdig. 
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Targets = ved at trykke på denne knap får man indikeret 

de personer med en rød firkant, hvor der ikke er fundet 

børn (se eksempel herunder). Man kan ligeledes indtaste 

en lokation eller et tidsrum man ønsker at filtrere på eks. 

1830-1880, hvor der er gode muligheder for at finde 

optegnelser. Felterne kan ses her til højre. 

Died < 16 = De personer som er død inden de blev 16 år, hvilket betyder de ikke fik børn. Disse 

indikeres med en gul firkant (se eksempel herunder). 

Born < 110 = Viser de personer som er født indenfor de sidste 110 år. Disse indikeres med en grå 

firkant (se eksempel herunder). 

     Eks. personer uden børn.                      Eks. død inden 16 år.          Eks. født indenfor 110 år 

Her er valgt at se på efterkommerne af Charlotte Frederikke 

Dorthea Gotholdine Pauli, hvorved følgende træ dannes og 

vises i et nyt vindue: 

Den gule linje viser hvordan den bruger som er lokket ind er i 

familie med den udvalgte person som er indikeret med en grå 

cirkel omkring.  

Med Puzzilla.org er også tydeligt at se, hvor man kan sætte 

ind for at finde nogle af de huller der kan være i slægtstræet. 

 Der er kun fundet efterslægt til en enkelt søn til den 

udvalgte person. Der kan være yderligere information 

at finde til de resterende 6 børn. 
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 Hvad angår oldebørnene til den udvalgte person i dette træ, så er det samme gældende her. 

Der er fundet lidt efterslægt til de 3 af oldebørnene, mens der stadig mangler information 

om de resterende 6 oldebørn. 

Ønsker man, at gå til en specifik person, så trykker man blot på denne, hvorved billedet herunder 

vises. 

Her trykker man så på ’View in FamilyTree’, hvorved 

man går direkte ind i FamilySearch og der kan få 

uddybende informationer om personen og arbejde 

videre herfra. 

Ønsker man at vælge en anden person, så trykker 

man på krydset i vinduet ( ) og vælger en anden 

person. 

Når man er færdig med at gennemgå det aktuelle 

vindue, så lukker man det blot og er tilbage til 

udgangspunktet. 

Gennemgangen af programmet er her gjort ud fra den 

gratis udgave. Ønsker man i stedet at bruge den udvidede udgave, så skal man enten købe sig adgang 

til denne. 

Men man kan også få gratis adgang til betalingsudgaven ved at besøge et af de Slægtshistoriske 

Centre – se hvor disse findes sidst i denne vejledning med adresse og kontakt info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 9 af 44 

 

 
 

’Slægtshistorisk Center’ - Aalborg 
 

Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg  DK_Aalborg@ldsmail.net 

 

TreeSeek 
 
TreeSeek.com er et hjælpeprogram, som kan bruges sammen med FamilyTree hos FS.  

Det bruges til at lave forskellige anetavler og skemaer ud fra de slægtsdata man har samlet om 

forfædrene. 

Når man går ind på hjemmesiden (https://treeseek.com/), så præsenteres man for følgende side: 

 

Denne side kan også benyttes ved at indlæse en GEDCOM fil, men i denne vejledning arbejdes ud fra, 
at man benytter de data man har i FamilyTree. 
 
 

https://treeseek.com/
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For at komme i gang trykker man på denne knap: 

 
Herved logger man ind i 

programmet. Det første man 

bliver bedt om er, at logge på FS. 

Her logger man ind på FS med sit login og password. Der åbner sig nu 

en ny side, hvor man skal foretage nogle valg. 

 

Det første man møder er hvem der skal være startperson på det 

ønskede skema: 

 

Som udgangspunkt er det den bruger, som er lokket ind som er startperson. Men dette kan ændres 

ved at trykke på rullemenuen til højre for navnet indikeret med en pil ( ). Er man tilfreds med den 

valgte person så fortsætter man til næste valg. 

Det næste man skal vælge er, hvilket skema man ønsker at udskrive. Først de nye: 
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Der er lidt for enhver smag. Som udgangspunkt er valgt en 7-generations fane, som er indikeret med 

en sort prik i en cirkel. Man skifter ved at trykke på en af de andre cirkler under det det skema man 

ønsker at udskrive. 

Det sidste man skal tage stilling til er hvilken overskrift man ønsker på det udskrevne skema. 

Som udgangspunkt står der ’GENEALOGY’ – men dette kan ændres til hvad man ønsker – eks. 

’Familien Andersen’. Vær opmærksom på, at det er ikke alle skemaer, hvor man kan ændre dette. 

Man skal også vælge om man ønsker søskende 

med på center personen på en fane. Dette 

gælder kun på faner. 

Når man er færdig med 

alle disse valg, så trykker 

man på knappen ’Create 

Chart’, hvorefter det 

valgte skema genereres. 

Herefter kommer dette billede frem mens skemaet generes: 
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Efter lidt tid opdateres billedet med en PDF af det ønske skema. 

Her er det illustreret med Adope PDF Reader installeret. Man har så mulighed for enten et udskrive 

filen eller gemme den for distribuering til eks. familie medlemmer eller for udskrift i eks. større 

format. 

Øverst på siden kan man se billedet 

her til højre. 

Her er der mulighed for lave et andet 

skema, gemme skemaet eller bestille 

en udskrift mod betaling. 

Når man er færdig med at genere det 

ønskede skema, så kan man logge ud 

af programmet ved at trykke på 

’Logout’ i øverste venstre hjørne.  

Har man i stedet brug for hjælp med programmet, så kan man trykke på ’Help’ i 

øverste højre hjørne.  
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Ved at trykke på ’Help’ kommer følgende billede frem: 

 

Den bedste løsning er at trykke på ’Family History Consultant’, hvorved man kommer til denne side 

på FS: 

 

Her kan man så finde et slægtshistorisk center i nærheden og kontakte dem for hjælp. 
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Programmer fra Family History Technology Lab 
 
På ‘Brigham Young University’ findes en gruppe af studerende, som arbejder på forskellige 
programmer, som en del af deres uddannelse. Dette laboratorie kaldes ’Family History Technology 
Lab’ (https://fhtl.byu.edu/#/) og kan byde på en række forskellige programmer. Nogle er af praktisk 
karakter mens andre er mere set som underholdning eller en anden måde at præsentere samt 
håndtere sine slægtsdata. 
 
Hjemmesiden fungerer bedst hvis man benytter ’Google Chrome’. Så det anbefales at gøre dette. 

Alle de tilbudte programmer arbejder med FS FamilyTree. Det kræver derfor at man har en konto hos 

FamilySearch, hvilket er ganske gratis og har oprettet sit slægtstræ her. 

 

Relative Finder 

 
Dette program bruges til at finde andre personer som fælles aner med ens eget slægtstræ i FS. Dette 

kan enten være i de eksisterende grupper eller i nye grupper man som bruger opretter. 

Funktionen af programmet er ganske enkel – der laves simpelthen et tjek mellem de brugere, som er 

i gruppen og er der fælles aner som så bliver dette vist. 

Når man går ind på hjemmesiden (https://www.relativefinder.org/#/main), så mødes man af 

følgende side: 

 

https://fhtl.byu.edu/#/
https://www.relativefinder.org/#/main
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Man logge ind i programmet ved at trykke på ’Login with 

FamilySearch’, som ser således ud:  

 

Herved logger man ind i programmet. Det første man bliver bedt om er, 

at logge på FS. 

Her logger man ind på FS med sit login og password. Der åbner sig nu en 

ny side, hvor der lige bruges lidt tid på at indlæse og sammenligne de 

data som findes i de oprettede grupper. 

 

 

 

Herefter vises en side med de resultater, som programmet har fundet: 

 

Man kan sortere i de fundne grupper, hvor der er match i venstre side af skærmbilledet. Her er der 

kun valgt en enkelt gruppe. 

I ovenstående eksempel er der fundet et match mellem den person som er logget ind og en person i 

gruppen ’Danish LDS relatives’. Hvis man ønsker at se det aktuelle match, så trykker man på ’View’ ud 

for den ønskede person.  
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Herved kommer følgende skema 

frem. 

Til venstre vises slægtstræet fra den 

bruger, som er logget ind og til højre 

det slægtstræ, som der er fundet 

match i. 

Stregerne i mellem de enkelte 

generationer indikerer hvilken 

person slægtsskabet går igennem – 

eks. far eller mor. I dette tilfælde går 

det gennem far til farfar til oldefar til 

tip-oldemor osv. 

Den skarpsindige seer vil opdage, at 

der i det matchede slægtstræ er en 

del fejl.  

Det går galt i tredje og fjerde 

slægtsled øverst, hvor Peder Hansen 

er født efter hans forældre er døde. 

Ligeledes er Peder Hansens søn født 

før hans far er født. 

Dette giver anledning til at kontakte 

brugeren af det matchende 

slægtstræ via FamilySearch og få 

rettet disse fejl. 

Hvis personen er levende, hvilket er 

tilfældet i dette tilfælde, så kan man 

ikke umiddelbart trykke på navnet 

og på den måde finde personen. 

Men så trykker man i stedet på en af 

forfædrene og ser hvem der har lagt 

informationer ind på personen og 

kontakter personen ad denne vej. 
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Nu er det jo ikke sikkert, at man er så interesseret i om man er i familie med nulevende eller afdøde 

medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller amerikanske præsidenter. 

Men måske kunne det være interessant at finde ud af om man eksempelvis havde fælles aner med 

nogen i den slægtshistoriske forening man er medlem af eller med en anden gruppe mennesker med 

en konti hos FS og et FamilyTree samme sted. 

Dette er også muligt – så skal man blot selv oprette en gruppe til dette formål. 

Man går ind under ’Groups’ og vælger ’Create a group’, hvorved følgende billede kommer frem: 

 

Man udfylder de fire felter med de relevante informationer. Når dette er gjort trykker man på enten 

’Create Private Group’ eller ’Create Community Group’. Forskellen mellem de to er, at den private kan 

kun ses af medlemmer af gruppen, mens den anden kan ses af alle brugere af ’Relative Finder’. 

Den nye grupper er hermed oprettet og man kan se den ved at vælge ’Groups’ og ’Manage My 

Groups’.  

 

Ønsker man at se gruppen trykker man på ’View’ yderst til højre. 
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Herved får man følgende oplysninger: 

 

Øverst er navnet på gruppen og beskrivelsen. De næste to linjer er dem man skal bruge, hvis man 

ønsker at invitere andre brugere til gruppen – nemlig Password og et link til gruppen. 

Hvis man sender linket og password til en ven eller bekendt som har en FS konti og et FamilyTree, så 

kan denne person blive en del af gruppen. 

Jo flere personer i gruppen – jo større er muligheden for et match. I ovenstående eksempel med fire 

medlemmer er der endnu ikke noget match – øv  

Det er også muligt at lave en enkelt check enten med en levende person eller en afdød uden at man 

skal oprette en gruppe. 

Dette kan gøres under Connect, hvor man vælger ’With Living Person’ eller ’With Deceased Person’. 
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With Living person 

 
For at kunne lave denne test, så skal 

begge personer skal være logget in 

og den første person trykker på 

’Create’ knappen til venstre og får 

herved et ’Session ID’ nummer som 

vist her til højre. 

Dette nummer skal den anden 

person indtaste i feltet til højre ’Join a 

Session’ og trykker på knappen ’Join’. 

Herved tjekkes om disse to personer har fælles forfædre. 
 
With Deceased person 

 
For at kunne lave denne test, så skal man kende et FS ID-nummer på en afdød person, som man 
ønsker at teste sit slægtsskab med. 
 
Her vælges denne 
person med ID no. 
L8B9-NFZ. 
 
Dette nummker tastes 
ind I feltet og der 
trykkes på knappen 
’Indsend’. 
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Der går lidt tid mens data sammenlignes: 

Resultatet vises herefter. 

 

Man kan vælge forskellige præsentationer af resultatet: 
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Når man trykker på ’View’ knappen, så kommer resultatet frem som vist herunder. 

 

Explore Relatives of… 
 

 
Med denne sidste mulighed kan man se om man har forbindelser, hvis man selv var en afdød person. 
Det har ikke været muligt at få noget resultat frem via mine forfædre. 
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Virtual Pedigree 

 
Programmet ’Virtual Pedigree’ giver dig mulighed for at se dine slægtsdata i FamilyTree på en ny 

måde. Programmet giver mulighed for, at zoome ind og ud og på den udvide eller mindske antallet af 

viste generationer. 

Når man går ind på hjemmesiden (https://virtual-pedigree.fhtl.byu.edu/login/), så mødes man af 

følgende side: 

 

Der er nem adgang til hjælp i brugen af siden (på engelsk) ved at trykke på ’Help Guide’ i øverste 

højre hjørne. Herved åbnes der en side (https://virtual-pedigree.fhtl.byu.edu/help.html) i et nyt 

vindue. 

 

https://virtual-pedigree.fhtl.byu.edu/login/
https://virtual-pedigree.fhtl.byu.edu/help.html
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Man logge ind i programmet ved at trykke på ’Login with 

FamilySearch’, som ser således ud:  

 

Herved logger man ind i programmet. Det første man bliver bedt om er, 

at logge på FS. 

Her logger man ind på FS med sit login og password. 

Programmet viser nu en ny side, hvor der opbygges et slægtstræ med 

udgangspunkt i den bruger som er logget ind (se billedet herunder). 

I venstre og højre side er der forskellige menuer, som vil blive forklaret 

senere i denne vejledning. De kan benyttes til hurtigere at kunne 

navigere i slægtstræet. 

 

 

Mellem de to hjælpemenuer er hovedskærmbilledet. Her kan man med musen flytte ’fokus’ i 

skærmbilledet ved at trække skærmbilledet mod venstre eller højre. Trækker man det til højre, så 

kommer der flere efterkommere frem i venstre side. Hvis man i stedet trækker mod venstre, så 

kommer der flere forfædre frem til højre. Det vil altid være personen i midten af billedet som vises 

mest tydeligt og med fleste informationer. Med scroll-knappen kan man zoome ud og ind og på den 

måde og få flere eller færre personer på skærm billedet. 
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Hvis man zoomer helt ud vil programmet tegne hele slægtstræet op med de direkte aner, hvilket kan 

tage lidt tid. Så vil man få et billede, som kan se således ud: 
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Ved at trykke på en given person på skærmen kan man få et detaljeret billede frem af personen. 

Dette billede giver nogle grundlæggende 

informationer om den valgte person. 

Øverst er headeren – personens billede og 

navn. 

Herunder er informationsfeltet – dette er 

de vitale informationer om personen samt 

personens ID nummer i FS. 

Herefter kommer feltet med links – det 

første er til personen i FS. Tryk på dette og 

man bliver sendt til FS hvor personen vises. 

Har personen en ægtefælle er der også link 

til denne. 

Det sidste felt er ordinancer – dette vises 

kun for brugere som er medlem af Jesu 

Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Med knapperne nederst kan man gøre 

følgende: 

’Close’ – hermed lukke man vinduet. 

’Set As Root’ – hermed kan man vise et ny 

slægtstræ med den pågældende person som 

roden. 

Man kan også risikere at finde flere forældre 

på en person. Dette kan skyldes at personen er 

oprettet flere gange med få forskelle. Dette 

kræver at man ser på problemet og får ryddet 

op i denne forvirring via FS. 

I eksemplet her til højre har Marie Cathrine 

Andersdatter to mødre med næsten samme 

navn, men forskellige årstal. Her er der basis 

for at få det set i gennem og få ryddet op i det. 

 

  



 
 

Side 26 af 44 

 

 
 

’Slægtshistorisk Center’ - Aalborg 
 

Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg  DK_Aalborg@ldsmail.net 

 

I venstre side vises menuen her til højre. 

Denne bruges mest til at ændre på udseendet af slægtstræet eller 

filtrere og forstå det som vises på skærmen. 

Øverst er et søgefelt, hvor man kan indtaste et FS ID-nummer og få 

denne person i centrum på skærmen. 

Under ’Display Settings’ er der nogle drop-down menuer som giver 

mulighed for, at ændre på opsætningen af slægtstræet og måden 

det vises. 

De tre næste sektioner viser symboler, som bruges i skemaet og en 

forklaring af disse. 

Det sidste felt viser en historik over de personer man har været 

inde på. Dette gør det lettere at komme tilbage til en af de 

personer man tidliere har fokuseret på. Ved at trykke på knappen 

med det lille hus ( ) kommer man tilbage til sig selv i træet og 

med knappen som viser en skraldespand ( ) kan man slette 

historikken. 

Det er en god ide at prøve sig lidt frem her eller se under hjælp i 

programmet for yderligere informationer. 

Det er muligt at skjule menuen for at få mere plads til at se 

slægtstræet. Dette gøres med de pile, som vises i kanten af 

hovedskærmen (indikeret med en rød cirkel herunder): 

Skjul menu    Vis menu 
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I højre side vises menuen her til højre. 

Denne bruges til at navigere i skærmbilledet, hvis man ikke benytter 

musen til dette. 

Denne menu har fire funktioner: 

Logout – tryk på denne knap for at logge ud som bruger i programmet. 

Help – nem adgang til hjælp til programmet. 

Navigation – viser 4 pile som kan bruges til at navigere rundt i hoved 

skærmbilledet samt plus (+) og minus (-) til at zoome ind og ud med. 

Det sidste punkt er ’Low Hanging Fruits’. Det henviser til personer i 

slægtstræet, hvor FS har slægtshistoriske dokumenter, som kan kobles til 

personerne. Dette kan være optegnelser eller dokumenter, hvor personen 

er nævnt. Det anbefales, at man går disse forslag igennem i FS og får dem 

koblet til personerne, hvis der er tale om et match. Et eksempel på sådanne 

’Low Hanging Fruits’ kan ses her til højre. 

Listen med personer fyldes op ud fra det de personer som vises på 

skærmen. Der kan derfor gå lidt tid fra man vælger et vindue med personer 

til de listes i vinduet. Når der findes hints bliver navnet på personen 

automatisk vist på listen i højre side. På venstre side af navnet vil der være 

en grøn cirkel med et tal i. Dette tal indikerer antallet af hints på den 

pågældende person. 

Ved at trykke på navnet vises et detaljeret billede af personen. Tryk 

på linket til personen i FS for at åbne profilen i FS. Her kan man i 

højre side se de fundne mulige optegnelser under ’Record Hints’. 

Det er muligt at skjule menuen for at få mere plads til at se 

slægtstræet. Dette gøres med de pile, som vises i kanten af 

hovedskærmen (indikeret med en rød cirkel herunder): 

Skjul menu    Vis menu
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One Page Genealogy 

Programmet ’One Page Genealogy’ (OPG) giver dig mulighed for, at lave et slægtstræ som 
efterfølgende kan gemmes eller udskrives. Det er muligt at vælge forskellige design og farver i 
slægtstræet. 
 
Når man går ind på siden (www.opg.fhtl.byu.edu), så mødes man af følgende side: 

 
Her bliver man bedt om at vælge sin kilde: ’My Tree’, 
’Other Tree’ eller ’Gedcom’. De to første indlæser data 
fra FamilySearch, mens ’Gedcom’ benyttes, hvis man 
ønsker at indlæse en Gedcom-fil. 
 
Hvis man vælger ’My Tree’, så kommer følgende 
billede frem. 
 
Her skal man vælge antal generationer. Man kan 
vælge fra 1-20 generationer. 
 
Ligeledes skal man vælge om man ønsker at se 
efterkommere (Descendance) eller forfædre 
(Ascendance). 
 
Når dette er på plads trykker man på ’Login with FamilySearch og 
logger ind via login vinduet i FS som man plejer. 
 
 
 
 

 

http://www.opg.fhtl.byu.edu/
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Der kan nu gå lidt tid mens data indlæses. Her er et eksempel på et diagram: 

 
’One Page Genealogy’ er et godt program til at få oprettet et kompakt slægtstræ med nogle ganske 
få klik.  
 
Oprette diagrammet 
’One Page Genealogy’ giver dig mulighed for, at at oprette tre forskellige typer af diagrammer.  
Bemærk: Du kan altid klikke på knappen "New Chart" til højre på siden for at genstarte 
oprettelsesprocessen for diagrammet. 
 
’My Tree’ (Mit træ) 
Denne indstilling vil automatisk sætte dig som roden af 
træet.  
Vælg hvor mange generationer der skal vises ved at vælge 
et antal fra rullemenuen. 
Vælg, hvilken retning du ønsker dit træ skal gå:  

 ’Ascendancy’: opretter et træ med forfædre til 
start personen. 

 ’Descendancy’: opretter et træ med 
efterkommere af start personen + ægtefælle.  

 
Hvis du ikke allerede har godkendt med brug af data fra FamilySearch, så vil du blive bedt om at gøre 
det gennem FamilySearch login. Dette er nødvendigt, fordi alle data for dit træ er trukket direkte fra 
FamilySearch.  
Hvis du tidligere har godkendt brug af data fra FamilySearch, så skal du blot trykke "Submit" for at 
oprette diagrammet. På grund af den store mængde af data, kan det tage et par minutter før 
diagrammet vises. Forvent længere loading tider for et 
større antal generationer.  
 
’Other Tree’ (Andet træ) 
Angiv FamilySearch id (XXXX-XXX) på den person, der vil 
være begyndelsen af diagrammet eller lad det være tomt 
for at starte med dig selv.  Vælg hvor mange generationer 
der skal vises ved at vælge et antal fra rullemenuen. 
 
Vælg, hvilken retning du ønsker dit træ skal gå:  

 ’Ascendancy’: opretter et træ med forfædre til 
start personen. 

 ’Descendancy’: opretter et træ med 
efterkommere af start personen + ægtefælle.  
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Hvis du ikke allerede har godkendt med brug af data fra FS, så vil du blive bedt om at gøre det 
gennem FamilySearch login. Dette er nødvendigt, fordi alle data for dit træ er trukket direkte fra FS.  
Hvis du tidligere har godkendt brug af data fra FamilySearch, så skal du blot trykke "Submit" for at 
oprette diagrammet. På grund af den store mængde af data, kan det tage et par minutter før 
diagrammet vises. Forvent længere loading tider for et større antal generationer. 
 
’Gedcom’ (Fra en Gedcom-fil) 
Når du har logget ind, skal du klikke på "Indlæs Gedcom fil", hvis du vil oprette et diagram fra en 
Gedcom fil du har på din computer.  
Vælg din Gedcom filen ved hjælp af det vindue, der popper op, og klik på Åbn. 
Vælg id'et for den person, der vil være begyndelsen af diagrammet.  
Vælg hvor mange generationer der skal vises ved at vælge et antal fra rullemenuen. 
Vælg, hvilken retning du ønsker dit træ skal gå:  

 ’Ascendancy’: opretter et træ med forfædre til start personen. 

 ’Descendancy’: opretter et træ med efterkommere af start personen + ægtefælle. 
Klik på "Gem diagram" for at oprette diagrammet. Det kan tage et par minutter for diagrammet skal 
vises.  
 
Udforsk din diagrammet 
Nu har du dit diagram på siden, men måske det en smule for stort til at se det hele. 
Du har følgende muligheder for at navigere rundt: 

 Zoom ind og ud: Rul midterste museknap, eller bruge den tilsvarende knapper på højre side 

af siden  (zoome ud, zoome ind).   

 Panorér rundt: venstre klik og træk i diagrammet. Hvis du farer vild, kan du altid bruge 
knapperne ’Recenter’ og ’Find’ på Sidepanelet til at finde dig selv eller en anden vha. ID.  

 Klik på pilene øverst på skærmen.  rotere diagrammet med uret eller Roter mod uret. 

 Klik på download knappen ( ) for at hente diagrammet som en PDF-fil.  

 Klik på lineal knappen ( ) for at vise en lineal langs toppen af dit diagram, der kan bruges til 
at hjælpe dig få den rigtige størrelse på dit diagram. 

 
Hvordan man bruger Detalje-vinduet  
Ved at klikke på en boks vil du få vist ’Detalje-vinduet’.  
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 Den første ting du vil se er et vindue, der viser, hvordan boksen ser ud i fuld størrelse. Dette 
kan være praktisk, hvis du er zoomet ud. 

 Udover et nærbillede af kassen, så vises også informationen til personen i boksen i sin fulde 
format - herunder billeder, hvor det er muligt. 

 FS Id-nummer kan findes øverst i vinduet. 

 Der er også et par smarte knapper på denne side: 
o Klik på ’View on FamilySearch’ (’Vis på FamilySearch’) for at se personen på 

FamilySearch hvis det er muligt. 
o Klik på ’Set as Root’ (’Sæt som udgangspunkt’) for at gentegne diagrammet med 

denne person som den primære boks. 
o Klik på ’Collapse’ (’Lukke ned/fjerne’), hvis du ikke ønsker forfædre/efterkommere af 

det enkelte skal vises. Hvis du klikker her kan reducere størrelsen af diagrammet. 
o Klik ’Expand’ (’Udvid’) på en tidligere skjult for at fortryde kollapser det. 
o Klik på ’Edit Person’ (’Rediger Person’) for at redigere oplysninger for personen. Disse 

ændringer vil ikke blive afspejlet i FamilySearch eller i indlæst Gedcom fil. 
 I redigeringsruden kan du ændre oplysningerne på en given person blot ved 

at ændre det i ruden.  
 Når du er færdig editering, skal du trykke på ’Save’ (’Gem’) for at gemme 

ændringerne i diagrammet. Tryk på ’Close’ (’Luk’) for at afslutte uden at 
foretage ændringer. 

 Bemærk: editering vil ikke tillade dig at tilføje eller fjerne en ægtefælle fra en 
ikke-brugerdefineret person.  

 
Redigere diagrammet 
Der er et par ting du kan gøre for at redigere, hvordan diagrammet ser ud. 
 
Ændre diagrammets stil 

 Klik ’Styles’ (’Stil’)øverst til højre på siden og derefter vælg den ønskede typografi. 
o Alle disse muligheder vil ændre typografien for hver rubrik i diagrammet. 
o De øverste har fokus på diagrammer med forfædre, mens de lavere indstillinger er 

konfigureret til diagrammer med efterkommere. 
o  

Ændre diagram farve 

 Klik på ’Colors’ (’Farver’) øverst til højre på siden og vælg derefter den ønskede typografi. 
o Alle disse muligheder vil ændre typografien for hver rubrik i diagrammet. 
o Disse indstillinger vil ikke ændre form eller størrelsen af kassen, men vil ændre farve. 
o I kasser med ramme, vil den farve du vælger være på rammen, mens den indvendige 

farve vil være blot et par nuancer lysere. 
 
Ændre diagram indstillinger 

 Klik på ’Settings’ (’Indstillinger’) øverst til højre på siden og vælg derefter den ønskede 
typografi. 

 Disse indstillinger tilføje nyttige funktioner til diagrammet. 

 ’Showing/Hiding empty boxes’ (’Vis/skjul tomme kasser’) vil sætte en tom kasse, hvor du 
mangler personer i dit træ. I diagrammer som viser forfædre kan du vælge enten at vise alle 
tomme kasser, eller bare den første manglende generation. Ved diagrammer over 
efterkommere vil kun de første generation som mangler blive vist. 
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 Vælger man ’Highlight Dublicates’ (’Fremhæv dubletter’) ændres farven på kassen, som 
indeholder en kopi af en anden person for at gøre det lettere at få øje på. Disse 
farveændringer kan tilsidesættes manuelt eller ved at vælge en anden farvestil på 
diagrammet.   

 
Hvordan du kan bruge linealen 
’One Page Genealogy’ har en linial funktion, som man få adgang til, ved at klikke på linial ikonet på 
den øverste bjælke. 

 Til at begynde, skal du trykke på linealen knappen ( ). Herved vises et mindre vindue, som 
vil tillade dig at vælge dine print dimensioner. 

 De oprindelige dimensioner er dimensioner på dit diagram som det er. Du kan ændre dem til 
hvad du ønsker. 

 De dimensioner, som du angiver indikere, at OPG bør behandle dit diagram, som om det var 
bredde x højde i størrelse. 

 Efter du har indtastet dine dimensioner og trykker på 'Save', vil linealen skalere diagrammet 
til at vise dig, hvor mange tommer langt diagrammet er. 

 Ved at zoome diagrammet ind og ud, indtil linealen tommer er omtrent samme størrelse som 
de faktiske tommer, kan du få en fornemmelse for hvor stor dit diagram nok kommer til at 
være. 

 
Hvordan man gemmer og henter sit diagram 
For at gemme diagrammet, skal du blot Tryk på ’Save’-knappen ( ) på den øverste bjælke og vælge 
hvor du ønsker at gemme den. OPG diagrammer har filtypenavnet .opg på dem for gøre den lettere 
at finde dem.  
For at uploade dit diagram, skal du blot trykke på upload-knappen ( ) på den øverste bjælke og 
finde den .opg-fil, du vil uploade. Tryk derefter på knappen 'Open'.   
 
Hvordan man udskriver eller gemmer som en PDF 
Du skal blot trykke på download knappen ( ) på den øverste bjælke for at gemme diagrammet som 
en PDF-fil. Store og fyldige diagrammer kan tage længere tid at gemme. 
Du kan derefter tage den downloadede PDF til en nærliggende forrretning fo at printe det. 
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Wheel of Family Fortune 

Denne hjemmeside minder om det vi i Danmark 

kender som ’Lykkehjulet’. Det fungerer på 

nøjagtig samme måde, men alle spørgsmål 

handler om dine aner og familie som findes på FS 

FamilyTree.  Det går ud på at gætte en person og 

få så mange point som muligt. 

Når man går ind på hjemmesiden 

(https://wheel.fhtl.byu.edu/#/), så mødes man af 

billedet til højre. 

Det første man gør, er at trykke på teksten ’Login 

using FamilySearch’. 

Herved logger man ind i programmet. Det første 

man bliver bedt om er, at logge på FS, hvor man 

logger man ind med sit login og password. 

Efter man har logget sig på, så kommer et nyt 

billede frem, hvoa man kan skrive op til 4 spillere 

ind. 

Hvis man ønsker at spille fære end 4 spillere, så 

fjerner man en spiller ved at trykke på symbolet 

(skraldespand) ud for spilleren. 

Nederst kan man vælge at spille ud fra en speciel 

ane i træet og taste dennes FS Person ID ind. 

Når man har valgt antal spillere og tastet deres 

nav ind er man klar til at spille og trykker på ’Start’ 

for at sættte spillet i gang. 

 

 

 

 

 

https://wheel.fhtl.byu.edu/#/
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Det føste billede som kommer frem er dette: 

Øverst står det en hjælp til den person som skal gættes – i dette tilfælde er personen født i 1801. 

Den første spiller har nu mulighed for, at spinne på hjulet (tryk på ’Click to Spin!’) eller at gætte (tryk 

på ordet ’Solve’ midt på skærmen). Hvis man vælger at spinne på hjulet vil hjulet kører rundt og 

stoppe på et felt på hjulet. 
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Her skal man vælge et bogstav man tror er i navnet ved at trykke på dette bogstav. Vi vælger ’N’. 

Der var et ’N’ i navnet og jeg vinder derfor 450 $ og får lov til at forsætte med enten at spinne på 

hjulet eller gætte på navnet. Således forsætter man til en af spillerne har et gæt på navnet. 

Efterhånden som der gættes på bogstaverne skifter de farve, så man kan se hvilke der er taget (røde 

bogstaver). Når man har vundet penge nok, så kan man også købe vokaler, som koster 250 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vælger nu at gætte ved at trykke på ordet ’Solve’, hvorved følgende billede kommer frem. 
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Her skriver jeg de manglende bogstaver ind og trykker på ’Solve’. 

Der er nu fundet en vinder og der vises et link til den gættede person på FS. 

En sjov måde at lære lidt om forfædrene og et spil, hvor alle an være med – ung som gammel. Kunne 

måske være en aktivitet, som kunne bruges til en ’Fætter/Kusine komsammen’. 
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Geneopardy 

Denne hjemmeside minder om det vi i Danmark kender som ’Jeopardy’. Det fungerer på nøjagtig 

samme måde, men alle spørgsmål handler om dine aner og familie som findes på FS FamilyTree.  Det 

går ud på at man vælger en katagori og et beløb, hvorefter man får et spørgsmål om slægten. Det 

gælder om, at få så mange point som muligt. 

Når man går ind på hjemmesiden (https://geneopardy.fhtl.byu.edu/), så mødes man dette 

skærmbillede: 

 

Det første man gør, er at trykke på teksten ’Login with FamilySearch’. 

Herved logger man ind i programmet. Det første man bliver bedt om er, at logge på FS, hvor man 

logger man ind med sit login og password. 

 

 

https://geneopardy.fhtl.byu.edu/
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Herefter kommer følgende skærmbillede frem, 

hvor man gør klar til spillet. 

Først vælger man hvor mange generationer man 

ønsker spillet skal omhandle. Dette er med til at 

sætte sværhedsgraden på spillet. 

Man kan også vælge at udgangspunktet skal 

være fra et andet træ og indtaste denne FS ID no. 

Som udgangspunkt er der et hold (Team1), men 

man kan tilføje flere hold ved at trykke på ’Add 

Another Team’. Der kan maksimalt være 4 hold. 

Når dette er på plads, så trykker man på ’Start!’, 

hvorved spillet går i gang. 

Siden indlæser nu data fra FS, som godt kan tage 

lidt tid. Herefter kommer følgende side frem 

med spille pladen: 
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Der er 5 katagorier: 

’Dates’ (’Datoer’) Omhandler datoer på begivenheder i familien. 

’Places’ (’Steder’) Omhandler steder for begivenheder i familien. 

’People’ (’Personer’) Omhandler forskellige fakta om personer i familien. 

’Facts’ (’Fakta’) Omhandler relationer mellem personer i familien. 

’Other’ (’Andet’) Omhandler forskellige information on familien. 

 

Yderst til venstre kan man følge med i stillingen medllem holdene og hvor mange spørgsmål der er 

tilbage. 

Her er en gennemgang af de fire knapper yderst til venstre: 

’New game’ (’Nyt Spil’)  - hermed kan man starte på et nyt spil. 

’Enter Fullscreen’ (’Gå til fuld skærm’) – spillepladen fylder hele skærmen på computeren. 

’View as PDF’ (’Se som PDF’) – viser spørgsmål og svar som en PDF. 

’Download as PDF’ (’Gem som PDF’) – henter spørgsmål og sver som PDF. Her er et eksempel: 

 

Lad mig vise et par eksempler for spørgsmål og svar. Vi vælger ’Datoer’ til 100: 
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Her vælger jeg ’Ester Cæcilie Kristine Mortensen’, 

hvorefter følgende billede kommer frem: 

Svaret var korrekt – og man kan så trykke på ’Details’ 

(’Detaljer’) for at få mere at vide om denne begivenhed 

eller trykke på ’Continue’ (’Fortsæt’) for at få adgang til 

næste valg. 

Man kan se hvilke spørgsmål der er taget medn en grøn 

prik: 

Svarer man forkert får man mulighed for at prøve igen – 

optil 3 gange gennem spillet. Svarer man forkert bliver 

prikken i feltet sort. 

 

Et sjovt og spændende spil for 

hele familien, hvor man kan lære 

lidt om forfædrene i slægtstræet. 
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Brug for yderligere hjælp….. 
Skulle man støde ind i nogle udfordringer, som man ikke umiddelbart selv kan løse, så står vi i 
’Slægtshistorisk Center’ altid til rådighed med gratis assistance. 
Disse centre findes flere steder i landet. Her er en oversigt med adresser og kontakt info. 
 
Nils Juelsvej 51, 9900 Frederikshavn 
Mail: DK_frederikshavn@ldsmail.net 
 
Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg 
Mail: DK_aalborg@ldsmail.net 
 
Margrethevej 6, 8700 Horsens 
Mail: DK_horsens@ldsmail.net 
 
Langenæs Allé 31, 8000 Aarhus C 
Mail: DK_aarhus@ldsmail.net 
 
Vesterled 2, 7800 Skive 
Mail: DK_skive@ldsmail.net 
 
Kaltoftevej 27, 7000 Fredericia 
Mail: DK_fredericia@ldsmail.net 
 
Spangsbjerg Møllevej 34, 6710 Esbjerg 
Mail: DK_esbjerg@ldsmail.net 
 
Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg 
Mail: DK_sonderborg@ldsmail.net 
 
Lahnsgade 58, 5000 Odense C 
Mail: DK_odense@ldsmail.net 
 
Skovvejen 50, 4200 Slagelse 
Mail: DK_slagelse@ldsmail.net 
 
Herman Blems Vej 14, 3700 Rønne 
Mail: DK_ronne@ldsmail.net 
 
Lyngevej 241-243, 3450 Allerød 
Mail: DK_allerod@ldsmail.net 
 
Nitivej 8. 2000 Frederiksberg 
Mail: DK_copenhagen@ldsmail.net 
 
Man kan finde adresser i resten af verden her: https://familysearch.org/locations/ 
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’Slægtshistorisk Center’ - Aalborg 
 

Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg  DK_Aalborg@ldsmail.net 

 

Egne notater 
Her er der mulighed for at skive egne notater til denne vejledning. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdet af: Peter Højvang Christensen 


