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FamilySearch (FS) på dansk? 
 

Pt. kan man vælge mellem 15 sprog på FS, men dansk er desværre ikke et af dem. Derfor kan det 

være udfordrende for brugere, at begå sig på siden. Men bruger man Google Chrome, så kan der 

via denne browser være hjælp at hente, ved at få siden oversat automatisk til dansk. 

 

Gå til øverste højre hjørne og tryk på de tre prikker samt vælge menu 

punktet ’Indstillinger’, som giver adgang til indstillingerne af Google 

Chrome. Herved kommer en side frem, hvor man kan ændre opsætningen. 

Tryk herefter på ’Avanceret’, hvorved flere muligheder dukker op. 

 

Rul ned til du kommer til punktet ’Sprog’: 

 
 

Øverst vælger man hvilket sprog man vil benytte i Google Chrome (her er valgt dansk). Man kan 

ligeledes vælge andre sprog til og ændre på deres indstillinger ved at trykke på de tre prikker ud 

for sproget.  Herefter vises følgende menu:  

Den øverste mulighed sættes flueben ved det 

sprog man foretrækker. Næste punkt er hvis 

man ønsker det pågældende sprog skal 

tilbydes oversat til foretrukne sprog. 

 

Hermed skulle det være muligt, at få ’oversat’ FS til dansk vha. ’Google Translate’ – med diverse 

oversættelses fejl – men måske så forståeligt, at det kan fungere. 
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Når man vælger FS kommer følgende 

billede frem øverst til højre. 

Her vælger man at trykke på ’Oversæt’ 

hvorved siden nu vises på dansk. 

Kommer denne mulighed ikke frem af 

sig selv kan man i stedet vælge det lille 

ikon i den røde cirkel, som vises i 

adresse linjen. 

 

Her er et eksempel på FS på engelsk og oversat til dansk. 

 

Original side: 

 
 

Oversat til dansk: 

 
 

Ikke alt oversættes og det er ikke perfekt – men kan bruges i mangel på bedre. 

 

Prøv det! 


