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D. 21. december 2020 

Brugen af FamilySearch – med et faktuelt eksempel 
 

Mange slægtsforskere benytter i dag FamilySearch (FS) i deres jagt på anerne. Denne hjemmeside 

er kun en af flere sider som kan være en stor hjælp i slægtsforskningen. Som en af de få 

hjemmesider på markedet, så har man som bruger ikke sit eget træ på siden, da der på FS arbejdes 

på ét stort slægtstræ for hele menneskeheden. Dette har sine fordele og sine ulemper. 

Den største fordel er, at hjemmesiden hjælper med at finde mere information til personerne i 

slægtstræet – dette foregår 24/7. Ligeledes kan andre brugere også hjælpe med at tilføje 

manglende informationer og dokumentation. Men det sidste kan så også være den størte og 

eneste ulempe, hvis ikke alle er omhyggelige nok. Husk derfor at tilføje dokumentation på alle de 

informationer man tilføjer på siden. Hermed er der en god begrundelse for, at informationen er 

korrekt og berettiget. 

Netop af samme grund vælger nogle siden fra, da de mener man ikke kan bruge den, da man ikke 

kan gemme data i ’sit eget træ’ og alle kan rette i data på personerne. 

Men man behøver ikke at skabe sit slægstræ på FS – men kan sagtens 

’nøjes’ med, at benytte sig at de mange muligheder, som FS indeholder og 

på den måde få hjælp til at finde data om forskellige aner og familier. Man 

kan sige, at FS er lidt som et arbejdsbord, hvor man forsøger at skabe et 

billede af en person ud fra et puslespil. Hver brik er med til at skabe det 

fulde billede og mange forskellige kan være med til at finde disse brikker – 

både FS og andre brugere kan være dem som finder og lægger brikker til, hvilket foregår 24/7. 

Måske er FS nøglen til at finde en information omkring en spicifik person i slægtstræet. Når 

billedet er ’færdigt’ (hvilket sjældent sker) eller er så fuldstændigt som det kan være, så kan man 

jo hente de informationer og kilder man har fundet og tilføje dem i det program eller den side man 

benytter til sin slægtsforskning. 

Det har aldrig være FS plan og ønske, at man skulle benyttet FS-hjemmesiden som sit primære 

slægtsforskningsprogram, da flere her har meninger og input til, hvilke informationer der er de 

rigtige. Derfor er det vigtigt, at man har sit primære program på sin egen computer, hvor ingen 

andre kan rette eller tilføje informationer. Nogle programmer kan så hente data fra diverse 

hjemmesider som eks. FS og hente de informationer og kilder vi finder rigtige og nyttige. 

Lad mig prøve at vise, hvilke muligheder der på hjemmesiden ud fra at faktuelt eksempel på en 

person, som jeg vil forsøge at finde informationer på i FamilySearch. 
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Jagten på Caroline Philipsen fra Sebbersund, Aalborg 
Som et eksempel vil jeg forsøge at finde frem til Caroline Philipsen og hendes familie. Caroline er 

født i Sepper sogn, Aalborg d. 11/5-1886. 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21584370#359076,70497886 

Med en simpel sogning på FS (Search/Records) finder jeg hende også med et link til selv samme 

side i kirkebogen: 

 

Yderst til højre kan man se to symboler – et stykke papir og et kamera. Ved at trykke på papiret, 

som får man vist de indekserede data mens man ved at trykke på kameraet får et billede at 

original dokumentet som er blevet indekseret. Resultatet ser således ud: 

      

Vi ved nu at personen findes og er registreret hos FS under et indekseret opslag i kirkebogen for 

fødsel og dåb. Det næste træk er så at se om Caroline også findes i ’slægtstræet’ som hedder 

FamilyTree. Det gør man ved at gå under ’FamilyTree/Find’ og søge efter Caroline. 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21584370#359076,70497886
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Her indtaster man så megen information man nu har – her har jeg medtaget forældrenes navne 

for at indskrænke resultaterne, som er som følger: 

 

Det viser sig faktisk, at hun findes i FamilyTree – ikke mindre en to gange. Man skal nu vælge 

hvilken af disse man ønsker at arbejde med og hvilken man vil ’merge’ (flette sammen) – altså 

hvilken person der skal ’overleve’ i systemet og som blive den jeg fortsætter med på FamilyTree. 
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2Q1G-856 

 

 

Her kan man se, at denne person er oprettet af FS (se under ’Latest Changes’) og hun kun er 

oprette med forældre. Det er sikkert en indekseret fødsel som ligger til grund for denne 

oprettelse. Læg også mærke til, at der under ’Research Help’ er en dublet på personen, som faktisk 

er den anden person vi også har fundet – KL23-XNJ. Ligeledes er der fundet en del andre kilder, 

som vi vil se på senere. 
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KL23-XNJ 

 

 

Denne person er også oprettet af FS, men her har en anden 

bruger også tilføjet en kilde (Source) ligesom der også her er to 

søskende til Caroline. På denne person henvises også til en 

dublet, som er den anden person vi også har fundet. 

Af denne grund vælger jeg at arbejde videre med Caroline med 

nummeret KL23-XNJ.  I øverste højre hjørne vælges ’Research 

Help’ og man trykker på ’Show All’. Herved kommer 

nedenstående billede frem. 
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Først vælger jeg at ’Merge’ denne person med dublikaten 2Q1G-856, hvilket gøres ved at trykke på 

’Review Merge’. Herved kommer følgende billede frem, hvilket er step 1 af 3 i denne proces: 

 

I step 1 kan man lige kontrollere om man fortsat mener, at disse personer er identiske og kan 

samles til én person. Personen til højre er personen som ’overlever’ i systemet. Hvis de ikke er 
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identiske trykker man på ’BACK’ eller ’NOT A MATCH’. Ønsker man at fortsætte trykker man på 

’YES CONTINUE’, hvorved følgende billede kommer frem: 

 

Her har man muligthed for, at flytte informationer over fra dublikaten til den anden person vha. 

pilene ’-> REPLACE. Her er efternavnet forskelligt – den overlevende person hedder Phillipsen med 

to ’L’er, hvilket ikke er tilfældet på den anden person. Så derfor vælger jeg, at flytte navnet over: 

 

 

En anden oplysning som automatisk flyttes med over er de 2 ekstra forældre: 
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Disse skal efterfølgende ’Merges’ med de to forældre, som den overlevende person allerede har. 

Hvis ikke man ønsker at tage mere med over, så afslutter man denne proces ved at trykke på 

’CONTINUE’ i øverste eller nederste højre hjørne, hvorefter step 3 dukker op: 

 

I step 3, som er det sidste step, skal man give en begrundelse for denne sammenfletning. Man kan 

enten selv skrive en begrundelse ind i feltet øverst til venstre (gerne på dansk) under ’Reason For 

Merge’ eller man kan vælge mellem de 4 ’fortrykte’ begrundelser ved at trykke på’ADD’ under den 

begrundelse som passer bedste. Jeg vælger i dette tilfælde den nederste til højre. Herefter trykker 

man på ’FINISH MERGE’ i øverste højre hjørne. 
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Herefter ser optegnelsen således ud for Caroline Philipsen: 
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Under familie er der nu ekstra forældre, som skal 

merges og dette gøres som følger. Vi ønsker at 

beholde de forældre der er på Caroline og 

hendes søskende. Jeg tager mig først af faderen 

Niels Philipsen, hvor jeg begynder med at 

kopiere ID-nr. på den person som vi IKKE skal beholde. Dette gøres ved at trykke på nummer 

2Q1G-85F, hvorved der kommer et ’Copy ID’ frem som man trykker på – se her til højre. 

Herefter trykker man på den Niels Philipsen, som vi ønsker at beholde – KL23-6LM. 

 

Herved kommer et ekstra felt frem hvor vi vælger ’Person’ nederst 

og herved kommer vi over på denne persons detaljer. Her skal vi 

ned under ’Tools’ og vælge punktet ’Merge By ID’, hvorefter 

følgende billede kommer frem. 

 

I dette felt sættes nummeret ind på den persom man 

ønsker at merge med og trykker på ’CONTINUE’. 

Herved kommer samme ’MERGE’ billede frem, hvor 

man skal gå de 3 step igennem for at samle disse to 

personer til én. 

Det samme gøres nu for moderen. 
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Efter denne oprydning i disse personer, så ser Carolines side således ud: 

 

Der er nu blot nogle kilder, som FS allerede har fundet på denne person – disse skal lige 

gennemgås og kobles på personen i FamilyTree. Vi vælger derfor igen ’Show All’ øverst til højre. 

 

Disse ’Record Hints’ er kilder som findes i FS. Det er oftest indekseret materiale eller lignende 

kilder. Jeg vil nu vise hvordan jeg gør dette på den øverste mulige kilde og trykker på ’Review and 

Attach’, hvorved følgende billede kommer frem: 
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Dette er en begivenhed fra en kirkebog. Til venstre er de indekserede informations fra 

optegnelsen og til højre er personen hvortil vi ønsker at tilføje denne kilde. 

Øverst til venstre kan man se de indekserede data (’Record’) eller et billede af det billede som er 

blevet indkseret (’Image’). I dette tilfælde nok et billede af kirkebogssiden. 

Dette er hvad der kommer ved ’Record’: 

 

Dette er hvad der kommer frem ved ’Image’: 
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I ’Merge’ billedet tilføjes dåben som endnu ikke findes i på personen: 

 

Dette gøres ved at trykke på ’ADD’ på pilen, hvorved information flyttes til højre. 

 

Hvis man ønsker det kan man her rette eventuelle 

dato’er og sted betegnelser, hvis de ikke er som 

man ønsker det. Hvis man ønsker at benytte 

’Map’ funktionen under ’Timeline’ i FS, så kan 

man rette til så men benytter de stedbetegnelser 

som foreslås af FS. Det gør man ved at rette 

teksten og vælge det som foreslås af FS. 

 

Herefter trykke på ’Attach’. På forældrene trykker man på ’Compare’ kobler herved kilden på 

forældrene. 
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Kilden findes nu på personerne – her ved Caroline: 

 

Ved at trykke på linket kommer man direkte til kilden.  

Nu skal samme rutine gøres på resterende kilder. 

Der er ved dette arbejde nu kommet en anden gevinst ind fra sidelinjen – vi har fået flere 

informationer omkring Carolines moder: 

 

Her er der også en del dubletter og mulige kilder, som skal gennemgås og kontrolleres inden de 

kobles på personen i FamilyTree. 
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Efter at have gået disse igennem, så ser familine nu således ud: 

 

Her ud fra moderen Ane Marie Nielsdatter, hvor også hendes forældre og søskende er dukket op. 

Arbejdet fortsætter nu med, at finde flere kilder og eksisterende ane-grene på FS, som kan hægtes 

på denne nye gren af det store slægtstræ. Som ovenstående viser, så ligger alle disse kviste af 

personer kun og venter på, at brugerne skal samle disse så det går fra kviste til grene på 

slægtstræet. 

Man har også på FS en nem mulighed for, at søge efter yderligere 

informationer til personerne fra forskellige ’Partner-sider’. FS arbejder 

nemlig sammen med forskellige andre hjemmesider så som MyHeritage, 

Ancestry, FindMyPast mv. Fra personsiden i FS er det nemt at lave en 

søgning på personen i de andre databaser. 

Jeg vise hvordan dette fungerer udfra vores oprindelige person Caroline 

Philipsen. 

https://www.familysearch.org/tree/person/details/KL23-XNJ 

 

 

https://www.familysearch.org/tree/person/details/KL23-XNJ
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Vi begynder med at trykke på ’FamilySearch’, hvorved der laves en søgning i hjemmesiden egne 

data –  nøjagtig som hvis man brugte ’Search/Records’ men her er søge kriterierne automatisk 

skrevet ind. 

 

De små symboler til højre viser, at 3 af de fundne kilder allerede er koblet på en person – i dette 

tilfælde ’vores’ person. Det viser det først lille ’træ’ symbol. Men der er også 3 mulige kilder, som 

endnu ikke er koblet på. Disse bør man nu undersøge. 

 

 

Lad og forsøge os med en søgning på ’Ancestry’, 

hvorved følgende billede kommer frem.  

Her gør FS os opmærksom på, at man laver en 

søgning udenfor FS hjemmesiden. 

Tryk på ’OK’ for at acceptere dette. 
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Har man konto på siden, vil man kunne se ovenstående resultater, som efterfølgende kan 

undersøges nærmere. 

 

 

Jeg vil også prøve lykken hos ’MyHeritage’. Her vil man også få at vide, at man forlader FS og søger 

på en side udenfor FS. 
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Lad os til sidst prøve lykken på ’FindMyPast’: 

 

Her var ingen gevinst – det kunne der have været, hvis hun var udvandret til eks. USA. 
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Konklusion 
Med dette dokument har mit formål været, at vise hvilke muligheder der findes ved at bruge FS og 

alle de gratis muligheder der findes på hjemmesiden. Måske kan dette overbevise brugere om, at 

FS kan bruges som et arbejdsbord/notesblok. 

Et andet anke der ofte er blevet nævnt omkring FS er, at 

den er på engelsk. Men faktisk kan man skifte sprog til 

DANSK, hvis man ønsker dette. Dette gøres nederst på 

siden på den lille globus, hvorved et billede kommer frem, hvor 

man kan ændre til andre sprog. 

Det skal dog nævnes, at ikke alle funtionaliteter har fra starten 

været tilgængelige hvis man vælge Dansk. Men FS arbejder på at 

alle funktionaliteter er på alle sprog. Skulle man opleve, at der er 

noget som mangler på dansk, som var på den engelske version, så 

kan man jo blot skifte over til engelsk igen. 

Ved at bruge nogle timer på hjemmesiden, så er det nu lykkedes mig, at få samlet nogle af alle 

disse kviste og få det stykket sammen til en lille gren på det globale slægtstræ for 

menneskeheden: 
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Det er også lykkede at finde hendes søskende med ægtefæller og børn. 

 

De små lyseblå ikoner viser, at der på nogle af familiemedlemmerne er mulige kilder, som nu kan 

undersøges og kobles på de enkelte personer. 
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Jeg håber, at dette måske kan overbevise flere til at bruge hjemmesiden til at søge efter mere 

information om anerne og deres familier. Hvis der blot er endnu flere som nu har mod på, at prøve 

lykken, så er mit mål nået. 

På FS bliver der hver uge tilføjet millioner af nye søgbare data fra hele verden. Måske kan nogle af 

disse være på din familie. Ved at sætte ’Following’ (’Følger’) på de personer man vil følge på FS, så 

bliver der automatisk (hver uge eller måned) sendt opfølgningsmails til dig, hvor du orienteres når 

der ændres noget på personen. Man kan også 

blive orienteret, hvis der bliver fundet nye 

kilder på personen. 

På opstartsiden på FS er der også en oversigt (’Recommended Tasks’) over personer i din del af 

slægtstræet, som har mulige kilder. Disse kan man så gå igennem og måske finde lige den 

information man har eftersøgt i årevis. 

 

Skulle der være spørgsmål til det som er blevet  vist i denne vejledning eller til brugen af FS, så er 

du meget velkommen til at kontakte os på Facebook i gruppen ’Slægtshistorisk Dag’ eller på 

nedenstående mailadresse. 

Der kan også på ’Danske Slægtsforskere’s hjememside findes yderligere vejledninger: 

https://slaegt.dk/kom-i-gang/de-vigtigste-kilder/andre-indgange-til-kilderne/ 

Fortsat god fornøjelse med brugen af FamilySearch. 

Mvh 

Peter Højvang Christensen 

https://slaegt.dk/kom-i-gang/de-vigtigste-kilder/andre-indgange-til-kilderne/

