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Nyheder fra Familysearch februar 2017 

Danske folketællinger 1840-1930 tilgængelige på Familysearch.org 

Danske folketællinger 1840-1930 er nu indekserede, og er lagt på Familysearch. 

Desuden er FT1835 for Slesvig-Holsten også at finde på Familysearch. 

Du finder folketællingerne ved at følge denne vejledning: 

www.familysearch.org,  

 

vælg Search foroven, derefter vælg Records,  

 

vælg Europa på landkortet til højre på siden,  

 

http://www.familysearch.org/
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og tryk på Denmark, hvor man kan vælge land. 

 

 

Næste side hedder: Danmark Indexed Historical Records  

 

Tryk på ”Show all 26 Collections”, og vælg den folketælling, du vil søge i, klik på 
den. 
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Nu kan du gå i gang med at skrive oplysninger i søgefeltet, afslut med tryk på 
Search: 

 

 

 

  

 

 

Nu kommer de hits, som passer med din søgning: 

 

Vælg den rette – og du kan vælge mellem det indtastede eller selve billedet, se til 
højre på skærmen. 
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Bemærk, at man kan bladre i billederne fra folketællingen øverst til venstre. 

 

Bemærk, at billedet kan forstørres og formindskes med hhv. + og -, se øverst til 
venstre. 
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Prøv også at trykke på knappen med de mange små prikker, så får du et større 
overblik: 

 

Lagde du mærke til, at billederne kan downloades?  

Så du boxen med ekstra værktøj i øverste højre hjørne? 

   

 

Øvrige indtastede folketællinger 

På MyHeritage ligger folketællingerne 1850-1930 fuldstændigt indtastede og lige 

til at søge i. Blot skal I huske, at det er tastet ind også andre steder end i Danmark, 

og at stavemåder kan varieres nærmest uendeligt.  

Det kan godt betale sig at være lidt smart, når man søger i MyHeritages 

folketællinger og andre kilder. F.eks. kan det være en rigtig god idé at taste hele 

fødselsdatoen ind – og for gifte kvinders vedkommende kan det være en rigtig 

god idé at fjerne efternavnet, så man kun søger på fornavn(e) og fødselsdata. 

Prøv at lege lidt med disse ting, 

værktøjerne anvendes, hvis 

billedet f.eks. skal drejes, vises i 

modsatte farver eller rettes til mht. 

lys og kontrast. 

 

Den aktuelle side er 

markeret med farvet kant.  

Du kan vælge at gå til en 

anden side ved blot at 

dobbeltklikke på den 

ønskede side. 
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I MyHeritage er der også adgang til mange andre folketællinger, f.eks. fra USA, 

Storbrittanien, Irland, Australien, Canada, de øvrige nordiske lande og flere andre 

lande. 

Disse folketællinger på MyHeritage – og al anden information samme steds - kan 

ses gratis på de slægtshistoriske centre, det samme kan de svenske kirkebøger, 

ArkivDigital, som man kan læse i via centercomputerne: 

 

 

 

De slægtshistoriske centre kan findes her: 

http://www.mormon.dk/acp/bc/cp/Europe/Denmark/pdf/Sl%C3%A6gtshistorisk-

center-Folder-copy.pdf 

 

Ikke mere muligt at bestille film hjem til de slægtshistoriske centre 

Vi kan nu ikke længere bestille film hjem til vore slægtshistoriske centre, men det 

skal I nu være glade over, fordi alle kilder i stedet for kommer til at ligge online.  

 

 

http://www.mormon.dk/acp/bc/cp/Europe/Denmark/pdf/Sl%C3%A6gtshistorisk-center-Folder-copy.pdf
http://www.mormon.dk/acp/bc/cp/Europe/Denmark/pdf/Sl%C3%A6gtshistorisk-center-Folder-copy.pdf
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Søgning i kataloget på Familysearch.org 

Vi kan finde slægtshistoriske kilder ved at søge i det store katalog fra biblioteket i 

Salt Lake City. Det gør vi således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg Search, og derefter 

Catalog 

Vælg stednavnet, 

og derefter på 

Search (det blå 

felt nederst) 

Skriv det 

sogn/sted, som du 

ønsker at finde 

kilder fra: 
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Her ser du mit søgeresultat: 

 

 

Øverst finder du kirkebøgerne for sognet, - der er sat en henvisning ind til 

www.sa.dk, hvor de er online. 

 

Anden øverst finder du Civil registration, i dette tilfælde borgerlige ægteskaber 

for Aulum. De ligger online, og kan ses direkte ved at dobbeltklikke på kamera-

ikonet: 

 

 

http://www.sa.dk/
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Tredjeøverst finder du Genealogy, altså trykte slægtsbøger. Den første slægtsbog 

er ”kun” filmet, men ikke tilrådighed online endnu. De øvrige kan ses i et 

slægtshistorisk center på centercomputerne. 

Brug også dette opslag på slægtsbøgerne til at gå på biblioteket, de fleste 

slægtsbøger kan lånes her, evt. bestilles hjem. 

Nederst finder du skifter fra sognet/godserne og de fleste af dem ligger online, 

find kamera-ikonet og klik på den. Der er et link til nogle skifter, som ikke er klar 

endnu online, men det vil ikke vare længe, før det hele er klar, så vær lidt 

tålmodig, eller alternativt søge disse kilder gennem DAISY på www.sa.dk. 

 

Opbevaring af GEDCOM-fil på Familysearch 

Vidste du, at du kan uploade en GEDCOM-fil til Familysearch, og bare lade den 

ligge dér? Du har til enhver tid mulighed for at slette din GEDCOM-fil. 

Når du uploader en GEDCOM-fil til Familysearch, bliver den synlig for alle, og den 

kan ses, når vi bruger Search og derefter Genealogies. Alle kan se den, og ingen 

kan rette i den. 

Du kan uploade din GEDCOM-fil ved at gå ind under Search, dernæst Genealogies, 

og så køre helt i bund på siden: 

 

 

 

 

http://www.sa.dk/


Nyheder fra Familysearch februar 2017, Bodil Grove Christensen 
 Side 10 
 

Kør helt i bund på siden, hvor du finder dette: 

 

SUBMIT TREE 

 

Tryk på Add GEDCOM og find den rigtige fil, hvor du har lagt den – f.eks. på dit 

skrivebord.  

Du kan nøjes med bare at tilføje den, altså bare parkere den – eller du kan vælge 

at integrere den i hele Familysearch-databasen.  

Hvis du vælger bare at parkere din GEDCOM-fil, vil den blive synlig for alle andre, 

og de kan kun se i den, ikke koble andre slægtstræer til det. 

Integration med Familysearchs database 

Hvis du ønsker at integrere din fil med Familysearch-databasen, skal du trykke på 

View, og så skal du sammenligne hvert navn med det, som databasen allerede 

har. Det skal gøres for hvert navn, hvis der findes dubletter i databasen. 

Det tager lang tid, så det anbefales, at man ikke laver GEDCOM-filer på over 100 

personer, hvis man vil anvende denne måde til integration i Familysearch-

databasen. Personligt bruger jeg funktionen i Legacy til at sammenkøre mine 

oplysninger med Familysearch, det gælder både uploading og downloading.  

 

Tryk på Submit Tree 
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Det ser således ud: 

 

 

Kildehenvisninger i Family Tree:  

Måske har du lagt mærke til de mange kildehenvisninger, som du kan se i 

Familysearch nu? 
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Eller se her på fanebladet Family Tree: 

 

Disse ikoner henviser til kirkebøger, folketællinger, indkaldelser til militær 

tjeneste, gravstene m.m.m.  

Klik på ikonet og check efter, om indholdet i kildehenvisningen nu også passer til 

den/de person(er), som du arbejder med. Tryk på Review and Attach. 
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Nu kan du kombinere dine optegnelser på Family Tree med kilden: 

 

I dette tilfælde behøver du ikke at tilføje datoen for ægteskab, da den allerede er i 

Family Tree, men det afgør du selv. Når du er færdig med at sammenligne og 

overføre data, afslutter du ved at trykke på Attach.  

Hvis du ønsker at fjerne en kilde fra personen, trykker du på Detach: 
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Hvad betyder ikonerne? 

 

Login til Familysearch nødvendigt nu  

Midt i december 2017 blev der ændret i adgangen til data på Familysearch, så nu skal 

man lave et login for at kunne søge i databasen. Det er heldigvis gratis at lave et 

login, og det vil det fortsætte med at være – altid. 

Du finder stedet for login i øverste højre hjørne af siden: 

     

Tryk på Sign In og følg instruktionerne, husk at skrive dit brugernavn og password 

ned. Det kan naturligvis genfindes, hvis du skulle miste det, men det er en god idé at 

notere det ned straks. 

Vær opmærksom på, at vi i Danmark IKKE kan bruge vort mobilnummer, men skal 

skrive en gyldig emailadresse ind. 

Du vil få tilsendt en mail med et link, som du skal trykke på for at aktivere din konto, 

og så er du ellers klar til at bruge siden, enten til at søge på, bygge dit familietræ eller 

bare gemme en GEDCOM-fil på. 

 

Du kan finde disse felter øverst til 

højre på skærmen i Familysearch.  

Klik på Options og du finder denne 

forklaring. 

Hvis du fjerner fluebenet, kan du slå 

disse ikoner til/fra efter ønske. 
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Ny app til Smartphones/Iphones  

Du kan hente en app til din smartphone/Iphone, nemlig app’en Familysearch Tree. 

 

Man skal jo være oprettet på Familysearch først for at kunne bruge den.  

App’en korresponderer med hjemmesiden øjeblikkeligt. 

 

Du kan gøre stort set alt på denne app, og så er der endda nogle smarte ting, som 

du får ekstra:  

 Gå ind på den forfader/slægtning, som du ønsker at arbejde med 

 Klik på de tre prikker øverst til højre 

 Så kan du bruge f.eks. Descendants with Tasks, altså Efterkommere med 

Opgaver – det kunne f.eks. være kildehenvisninger, som der skal arbejdes 

med 

 Øverst til venstre på personens side finder du tre streger, som du kan klikke 

på og finde flere muligheder, f.eks. Ancestors with Tasks, altså Forfædre 

med Opgaver, det kunne også være kildehenvisninger, som der skal arbejdes 

med 

 Det er også øverst til venstre under de tre streger, at du finder Relatives 

Around Me, Slægtninge i Nærheden, som du kan bruge til at se, om du har 

andre slægtninge i nærheden (max. 30 fod i afstand). Disse eventuelle 

slægtninge skal også bruge Familysearch og være logget på, for at I skal 

kunne bruge denne funktion. 

Der er masser af gode funktioner i denne app, og den opdateres jævnligt, så hyg jer 

med den. 

Der er også en anden app til din Iphone/android: Familysearch Memories, som 

ordet siger, er den mest til billeder og erindringer. Den har Peter Højvang 

Christensen fra Aalborg skrevet om tidligere, så det vil jeg ikke komme ind på. De 

to artikler findes på hjemmesiden for DIS-Danmark, se under fanebladet ANDET 

og vælg FAMILYSEARCH HJÆLP. Den ene artikel har også været bragt i Slægt 

& Data 2017 nr. 2. 

 

 


