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D. 10. november 2019 

 

Se ’Relationsship’ med andre brugere på FamilySearch 

Som deltager til ’Slægtshistorisk Dag – 2019’ oplevede du, hvordan man med App’en 

’FamilySearch FamilyTree’ kan finde personer i samme bygning (indenfor ca. 30 meter radius) med 

funktionen ’Ralatives Around Me’. En sjov og spændende mulighed når man er samlet med andre 

slægtsforskere, som også benytter FamilySearch i deres slægtsforskning ot har lagt deres træ op 

på hjemmesiden (FamilyTree). 

Men nu er det faktisk muligt at gøre noget lignende direkte på FamilySearch – den eneste forskel 

er, at du ikke er begrænset af, at skulle være i nærheden af den anden bruger. 

Så hvis du finder en anden bruger, som har tilføjet data på personer som du også har i dit træ, så 

har du nu denne mulighed at se hvordan I er forbundet. Man kan se det under ’Latest Changes’: 

 

Her kan man trykke på navnet på personen. Herved bliver 

det muligt, at se brugerens mailadresse, hvis der er sat til 

at være synlig eller at sende en besked til brugeren via 

’FamilySearch’ interne mailsystem ved at trykke på ’Send 

Message’. 

Men der er nu kommet en ny funktion i dette billede, hvor 

der er muligt at anmode brugeren om, at se hvordan man 

er i familie med hinanden. 

Dette gøres ved at trykke på personen, hvorved følgende 

billede kommer frem: 

Her trykker man på ’Request to View 

Relationship’. Efterfølgende ændres 

status som vises således: 

 

 

 

 

Man skal nu afvente, at den anden bruger accepterer eller afviser din anmodning, hvorefter du får 

besked via det interne ’Message’ system. 

Samtidig med, at du sendt denne anmodning, så er der nu sat et flueben i følgende opsætning 

under ’Settings/Contact’: 
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Ønsker man at stoppe denne mulighed, så fjernes fluebenet blot igen. 

 

Her er et eksempel på hvordan man ser om man er i familie: 

 

Når man trykker på ’View Relationsship’, så kommer følgende 

billede frem, hvor man nemt ser de fælles forfædre og anerne som 

binder de to brugere sammen. 

 

   
 

Se eksempel på ovenstående her: https://www.familysearch.org/blog/en/view-relationship-other-users/ 

 

 

https://www.familysearch.org/blog/en/view-relationship-other-users/
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Forskellen på ’Search/Records’ og ’FamilyTree/Find’ 

Så når man skal søge efter forfædre i FamilySearch, så kan det anbefales, at man som minimum søger 

under ’Records’ og ’FamilyTree’. 

        

Den første søgning drejer sig om historiske kilder, men den anden søgning er i alle de slægtstræer og 

personer, som findes under ’FamilySearch FamilyTree’. 

Her er et eksempel - jeg vil søge efter Søren Jacobsen, født d. 2. april 1876 i Finderup, Viborg, hans forældre 

er Jacob Jacobsen og Maren Sørensdatter og han bliver gift med Jacobine Kirstine Andersen. Først søger jeg 

efter ham i ’Records’, hvor følgende resultater kommer frem: 

 

Der er to af disse linjer, som kunne være kilder som passer til personen jeg eftersøger. 

Så prøver jeg samme søgning i ’FamilyTree’, hvor resultatet er følgende: 
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Så ved den første søgning ville jeg have fået brikker af Sørens liv, som jeg selv skulle stykke sammen, men 

jeg ved den anden søgning finder hele familien. Så det kan varmt anbefales, at søge begge steder. 

 

Rette navne i fejl indekseret materiale 

På FamilySearch kan man gratis søge i langt de fleste danske folketællinger og man kan få en liste 

over disse her: https://www.familysearch.org/wiki/en/Denmark_Census 

 

En stor del af disse folketællinger kommer fra MyHeritage, som har stået for indekseringen. 

Kvaliteten af disse indekseringer er svingende, hvilket kan skyldes, at man har benyttet OCR 

scanning med efterfølgende automatisk indeksering, hvilket gør, at noget er ’læst’ forkert. 

Folketællingen fra 1787, 1801 og 1940 findes desuden hos MyHeritage sammen med de øvrige, 

som der også er link til på ovenstående hjemmeside link. 

 

Via ovenstående link kan man se følgende oversigt (her kun en lille bid af den): 

 
 

På linket til venstre får man adgang til siden hvor man kan søge i folketællingen, men man til højre 

har et link til en Wiki side, som fortæller om den aktuelle folketælling. Her er søgesiden for 1834: 

 

 
 

I teksten øverst kan man læse, at denne folketælling er stillet til rådighed af MyHeritage. 

https://www.familysearch.org/wiki/en/Denmark_Census
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Man udfylder i skemaet navnet på personen man søger efter samt eventuelt deres fødesogn og 

fødselsårstal. Man kan ligeledes tilføje ægtefælles, far og mors navn som søgekriterie. Jo mere 

opfindsom man er med eks. navnet, jo større er chancerne for at få bid. Sæt eks3. fødselsåret til at 

være fra/til med 2 år på hver side af det forventede fødeår – eks. 1822-1826, hvis personen er født 

1824. 

 

Lad mig vise et eksempel, hvordan man søger i disse – her fra 1850 folketællingen. Jeg ved min 

forfader Rasmus Bach havde en søn – Peter Werginius Bach – og at han boede i Viborg. 

Derfor prøver at søge ud fra disse kriterier: 

 

 
 

Her er resultatet af denne søgning, hvor den øverste ser meget lovende ud: 
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Yderst til højre under ’View’ findes tre symboler ( ): 

 

 indikerer at denne kilde er koblet på en person i ’FamilyTree’ 

 her kan man se, hvad der er indtastet fra optegnelsen 

 her kan man se, et billede af den originale optegnelse 

 

Trykker man på det første symbol ( ), så får 

et billede frem (ses her til højre), hvor man kan 

se et slægtstræ (’TREE’) eller data på personen 

(’PERSON’). 

Her kan man være heldig at finde mange 

ekstra informationer og personer, som er 

relateret til personen du eftersøger. 

 

Trykker man på det andet symbol ( ), så får man et billede frem, hvor man kan se de indtastede 

informationer.:

 
 

Her har man også øverst til højre adgang til personen i ’FamilyTree’. Til venstre er de indtastede 

informationer – her også de øvrige familiemedlemmer og til højre adgang til originale dokumentet. 

Her er der så mulighed for at kontrollede om det er den korrekte person og familie man har 

fundet. 
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Trykker man på det sidste symbol ( ), så får man et billede frem af originaldokumentet: 

 
 

Man kan med symbolerne yderst til venstre zoome ind (+) og ud (-) på billedet. Symbolet med de 

mange prikker (  = ’Browse multiple images’) benyttes til at få en oversigt over det aktuelle 

billede og de omkring liggende, hvilket kan være en hjælp, hvis man f.eks. vil finde frem til det 

første billede i serien, som beskriver den aktuelle kilde. Her er resultatet ved den aktuelle kilde, 

hvis man trykke på symbolet: 

 
Det aktuelle image er vist med en ramme omkring i tredje række til højre. Man kan komme tilbage 

til enkelt billede ved at trykke på dette symbol (  = ’View single image’), som har erstattet det 

andet ikon. Det sidste ikon ( ) benyttes til at ændre til ’Fuld skærm’, så man har så stort et 

billede som muligt. Man kommer tilbage til almindeligt skærm billede ved at trykke på ikonet igen. 

 

Med symbolerne øverst til højre kan man printe billedet eller download billedet. Under ’Tools’ 

finder man værktøj til at rotere, nuance justere eller invertere sort/hvid på billedet. 

 

Skulle man støde på fejl i de indekserede folketællinger, så, er det nu også muligt at få rettet nogle 

af disse fejl. 
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I ovenstående eksempel er navnet fejlagtigt blevet skrevet som ’Christian O. Bach’. Men da 

personen hedder ’Christian Virginius Bach’, så er dette måske indtastet forkert. Ved at trykke på 

billedet af folketællingen kan man se et billede af original en, hvor man kan kontrollere dette. 

 

Her ses det, at der faktisk ikke står ’O.’ men ’V.’, som 

passer med hans mellemnavn. Som noget nyt er det nu 

blevet muligt, at ændre disse fejlindekseringer.  

Ud for navnet ’Christian O. Bach’ kan man trykke på ’Edit’, hvorved følgende side kommer frem: 

 

Her retter man fejlen på navnet og vælger begrundelse under ’Reason for change’, som kan være: 

’Indexed Incorrectly’ (forkert indeksering) eller ’Wrong in the Document’ (skrevet forkert i 

dokumentet). I feltet ‘Optional Note’ kan man skrive yderligere kommentarer – denne kan sagtens 

skrives på dansk. Som det sidste bliver man bedt om at ’highlighte’ navnet i dokumentet, som man 
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laver en ændring på. Dette gøres ved at trykke på ’Highlight the Full Name’. Zoom ind på 

dokumentet inden du trykker på knappen for at highlighte. Herefter ser billedet så ledes ud: 

 
 

Tryk på ’Save’ for at gemme ændringen. 

Beskeden til venstre kommer frem. 

 

 

 

Du har nu forbedret datagrundlaget og muligheden 

for, at andre kan finde denne information. Ændringen 

kan nu ses som vist her. 

Trykker man på ’Edti/View History’, så vil man se 

denne beskrivelse af den ændring du har lavet: 
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Lægge kilder ind på personer i ’FamilyTree’ fra SA med et link 

For at gøre personer i ’FamilyTree’ så unikke som muligt, så andre brugere ikke forveksler dem 

med andre personer og ’merger’ den sammen, så kan det anbefales at tilføje så mange kilder som 

overhovedet muligt. Jeg vil her vise hvor let man kan tilføje et link til en kirkebog fra www.sa.dk på 

kilde listen (’source list’) på personer på ’FamilyTree’. 

 

Jeg har til lejligheden fundet Jens Christian Jensen født i Gullev sogn d. 9. maj 1820: 

 
 

For at kopiere et link til siden, skal man markere selve adressen, som er markeret med blåt 

herover. Herefter kopierer man linket ved at trykke på CTRL-C. 

Man går nu til FamilySearch og finder personen man har fundet i kirkebogen.  

 

 
 

http://www.sa.dk/
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Man kan se på personen, at der allerede findes 3 kilder 

(’Sources 3’) og at den første er fra 1854. Så kilden fra 

hans fødsel fra 1820 er endnu ikke lagt ind – det gør vi så 

nu.  

Man begynder med at trykke på ’Add Source’ og vælger 

’Add New Source’, som det er vist her til højre. 

 

Her ved kommer billede herunder frem: 

 

 
 

Her udfylder vi dato, en 

kort beskrivelse, selve 

link’et samt en note med 

nummeret på siden, som 

indeholder selve personen. 

Til sidst på siden sætter 

man flueben i ’Name’ 

(navn), ’Sex’ (køn), ’Birth’ 

(fødsel) og ’Christening’ (dåb), hvis disse informationer findes i kilden. Til sidste trykker man på 

’Save’ (Gem) for at gemme kilden. Har man sat et flueben i ’Add Source to My Source Box’,  Så 

gemmes kilden og i dit ’My Source Box’ arkiv. 
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Herved er der nu kommet endnu en kilde 

til personen:  

 

Trykker man på ’View Source’ åbner man 

kilden og kan se nedenstående 

information om den valgte kilde. 

Trykker man på URL-adressen, så kommer 

siden kirkebogen frem. 

 

 
 

Er der noget man ikke har få skrevet korrekt eller noget man vil tilføje, så kan man rette ved at 

trykke på ’Edit’. Hører kilden ikke til denne person, så kan man fjerne den ved at trykke på 

’Detach’. Hvis en anden bruge flere gange tilkobler en forkert kilde, 

så kan man anmelde dette ved at trykke på ’Report Abuse’.  

 

Ved at trykke på ’Tag’, så kan man ændre på de ’Tags’ man har 

tilføjet og billedet til højre kommer frem. Man kan tilføje yderligere 

’Tags’ eller fjerne nogle af dem man har koblet til. 

  

Når man er færdig trykker man på ’Tag’. 
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Vejledninger til hjælp. 

Der findes tre vejledninger på ’Danske Slægtsforskere’ hjemmesiden, som kan være en hjælp til at 

få mere ud af brugens af ’FamilySearch’ hjemmesiden. De findes via dette link: 

https://www.slaegtogdata.dk/andet/familysearch-hjaelp 

 

Den første vejledning kan bruges som hjælp til oprettelse af et slægtstræ på FamilySearch ud fra 

en Gedcom fil. Tryk på billederne herunder og du kommer direkte til vejledningen på 

hjemmesiden. 

 

   
 

Jeg håber, at dette referat kan være til hjælp i den videre brug af FamilySearch.  

Husk endelig at anmode om medlemskab af vores gruppe på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/slaegtshistoriskdag/ 

Så er du opdateret omkring vores kommende arrangementer og om de nyheder fra FamilySearch, som vi 

deler i denne gruppe. 

Har du spørgsmål til FamilySearch generelt eller det, som er skrevet i dette notat, så er du meget 

velkommen til at kontakte os på Facebook gruppen eller via mail på denne adresse: 

SlaegstHistoriskDag@gmail.com 

Håber vi ses til næste år når vi igen arrangerer ’Slægtshistorisk Dag’. 

 

Venlig hilsen 

Peter Højvang Christensen 

Aalborg 

https://www.slaegtogdata.dk/andet/familysearch-hjaelp
https://www.facebook.com/groups/slaegtshistoriskdag/
mailto:SlaegstHistoriskDag@gmail.com
https://www.slaegtogdata.dk/andet/familysearch-hjaelp/faa_mere_ud_af_FamilySearch_1a.pdf
https://www.slaegtogdata.dk/andet/familysearch-hjaelp/Faa%20mere%20ud%20af%20FamilySearch%20-%202_Memories_Billeder_Dokumenter_Historier_v2_2018_2.pdf
https://www.slaegtogdata.dk/andet/familysearch-hjaelp/Faa%20mere%20ud%20af%20FamilySearch%20-%207_Hjaelpeprogrammer.pdf

