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Important Notice 
© 2010-2013 MyHeritage. All Rights Reserved. 

All intellectual property rights in this publication are owned by MyHeritage and 

protected by United States copyright laws, other applicable copyright laws and 

international treaty provisions. MyHeritage retains all rights not expressly 

granted. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or 

used to make any derivative work without prior written approval by MyHeritage. 

No representation of warranties for fitness for any purpose other than what is 

specifically stated in this guide is made either by Family Tree Builder or by its 

agents. 

MyHeritage reserves the right to revise this publication, and/or make 

improvements or changes in the product(s) and/or the program(s) described in 

this documentation at any time without prior notice. 

Any software on removable media described in this publication is furnished 

under a license agreement included with the product as a separate document. If 

you are unable to locate a copy, please contact MyHeritage and a copy will be 
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MyHeritage is a registered trademark. 

Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of 
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Om denne 

brukerveiledningen 
 

Denne brukerveiledningen er beregnet på nybegynnere og erfarne 

brukere av MyHeritage Family Tree Builder. Den vil gjøre deg kjent 

med brukergrensesnittet, beskrive arbeidsflyten og kan tjene som en 

referanse for alle valgene som kommer frem i vinduer, meny- og 

verktøylinjer. 

Denne brukerveiledningen inneholder følgende kapitler: 

 Kapittel 1, Innledning, introduserer funksjoner og fordeler ved å benytte 

Family Tree Builder til å lage ditt familietre, beskriver slektsforskning generelt 

og gir retningslinjer for hvordan du bør utføre din slektsforskning. 

 Kapittel 2, Rask omvisning, gir en rask tur gjennom de ulike valg i Family 

Tree Builders brukergrensesnitt. 

 Kapittel 3, Komme i gang, foreslår en arbeidsflyt for å komme i gang med 

Family Tree Builder og beskriver hvordan du starter å legge til personer i ditt 

familietre.  

 Kapittel 4, Premium medlemskap, introduserer Family Tree Builders Premium 

medlemskaps funksjoner og beskriver fordelene og hvordan du blir medlem. 

 Kapittel 5, Håndtere bilder og andre medier, beskriver hvordan legge til, 

vise, kommentere og automatisk merke ansiktene i bilder, og hvordan du 

bruker dokumenter og video-/lydfiler for å berike ditt familietre. 

 Kapittel 6, Smart Matches, beskriver mulighetene for å finne ut om noen av 

personene i ditt familietre finnes i familietrær som har blitt publisert av andre 

personer, hvor som helst i verden, ved bruk av Family Tree Builder. 

 Kapittel 7, Kart, beskriver hvordan du håndterer stedsrelatert informasjon i 

ditt prosjekt og hvordan du viser denne informasjonen på et interaktivt kart. 
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 Kapittel 8, Slektssøk og annen slektsforskning, beskriver mulighetene for å 

søke etter og legge til slekts-informasjon til personene i familietreet ditt 

basert på informasjonen i kjente slektsforskningskilder så vel som den 

rikholdige funksjonaliteten som tilbys i MyHeritage. 

 Kapittel 9, Diagrammer, beskriver de diagrammene som tilbys i Family Tree 

Builder og hvordan de lages og skreddersys. 

 Kapittel 10, Rapporter, beskriver en rekke rapporter som tilbys av Family Tree 

Builder. 

 Kapittel 11, Publisere ditt familietre, beskriver hvordan du publiserer ditt 

familietre med Family Tree Builder til MyHeritage.com, slik at det er 

tilgjengelig for visning på internett for alle du inviterer. 

 Kapittel 12, Språk og oversettelse, beskriver de ulike språk og 

oversettelsesfunksjoner som tilbys i Family Tree Builder. 

 Kapittel 13, Avanserte verktøy, beskriver flere alternativer for å konfigurere 

ditt familietre. 
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Ordliste 
I det følgende beskrives noen av begrepene som benyttes i Family Tree Builder. 

Begrep Beskrivelse 

GEDCOM Et akronym for GEnealogical Data COMmunication, GEDCOM 

er en spesifikasjon for utveksling av slektsdata mellom 

forskjellige slektsforskningsprogrammer. Mer informasjon 

finnes i GEDCOM og Family Tree Builder. 

Slektsforskning Sporing av ens røtter. Mer informasjon finnes i Hva er 

slektsforskning? 

Media eller bilde Begrepet bilde og media benyttes om hverandre i denne 

veiledningen. Media kan referere til et bilde, dokumentfil 

eller video-/lydfil. 

Personlig bilde Family Tree Builder lar deg legge til ett bilde til hver person 

som benyttes til å representere dem der det er mulig, slik 

som i en rapport eller miniatyrbildene som vises når du 

beveger markøren over en person i en liste, eller når de vises 

i trevisning. Dette bildet bør typisk være et portrett av 

ansiktet. Du kan merke en persons ansikt i et bilde og 

benytte dette merkede området som et personlig bilde.  

Hovedperson Hvert familietre har en person som kalles Hovedperson, som 

det gis rask tilgang til. Denne personen er lokalisert i 

sentrum av Trevisningen. 

En rekke alternativer er tilgjengelig for å vise slektskapet 

mellom personer i familietreet og denne hovedpersonen.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy_software
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Kontakte oss 
 

Teknisk støtte   support@myheritage.com 

Salg     sales@myheritage.com 

Markedsføring   marketing@myheritage.com 

Forretningsutvikling  bd@myheritage.com 

Offentlig kontakt   pr@myheritage.com 

Tilknyttet Program  affiliate@myheritage.com 

 

 

 

support@myheritage.com
sales@myheritage.com
marketing@myheritage.com
bd@myheritage.com
pr@myheritage.com
affiliate@myheritage.com
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Innledning 
Om dette kapitlet: 

Dette kapitlet introduserer funksjoner og fordeler ved å bruke Family Tree Builder 

til å lage dine familietrær, beskriver slektsforskning generelt og gir retningslinjer 

for din slektsforskning. Det inneholder følgende seksjoner: 

 Introduksjon av Family Tree Builder introduserer fordelene med å benytte 

Family Tree Builder til å lage og publisere ditt familietre tree to your online 

family site. 

 Hva er slektsforskning? beskriver definisjonene og opprinnelsen til 

slektsforskning. 

  Distribuere ditt familietre beskriver hvordan du kan bruke Family Tree 

Builder og MyHeritage.com til å lage og publisere ditt familietre to your online 

family site. 

 Din slektsforskning gir retningslinjer prosessen med å innhente informasjon 

for innfylling i ditt familietre. 
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Introduksjon av Family Tree 

Builder 
Oppretting av et familietre var en gang kun mulig ved å benytte blyant og papir og 

det var svært vanskelig å vedlikeholde. Family Tree Builder gir deg muligheten til 

å lage familietrær enkelt og delikat. I håndskrevne familietrær var det en 

omfattende oppgave å legge til en nylig oppdaget familiegren. Ved å bruke Family 

Tree Builder, hjelper datamaskinen din deg med å gjøre slektsforskningen og 

umiddelbart produsere en variasjon av utskrifter, diagrammer og rapporter. Disse 

kan enkelt distribueres til hvem som helst og de kan vises på internett på i et 

enkel og intuitivt brukergrensesnitt. 

Å dokumentere din historie for fremtidige generasjoner er som å skrive en 

detektivhistorie, der du er både forfatteren og helten. Du prøver å avdekke 

fortidens mysterier, noen ganger med utgangspunkt i veldig lite informasjon. Du 

setter sammen et puslespill og avdekker den tidligere uoppdagede historien til 

din familie. 

Innsamling, utforming og bygging av ditt familietre handler ikke bare om å samle 

navn og tørre fakta. Vi anbefaler at du forsøker å bringe liv til familietreet ved å 

intervjue så mange familiemedlemmer som mulig og å samle alle bildene, 

dokumentene og video-/lydfiler som du kan. Å samle og lagre all din informasjon 

åpner opp for flere spørsmål og oppmuntrer typisk slektninger til å dele tidligere 

ukjente fakta. Dette er grunnen til at slektsforskning appellerer til ti-talls millioner 

mennesker. 

I tillegg gir Family Tree Builder deg mulighet til å publisere ditt familietre på et 

familiewebsted på MyHeritage.com  

Et MyHeritage familiewebsted gir en ideell lokalisering for fremvisning av ditt 

familietre. Her er noen av fordelene med å eie et familiewebsted: 

 Gratis: Familiewebstedet er gratis hos MyHeritage. Det finnes Premium 

abonnementer for store familietrær eller bildesamlinger, men disse er 

valgfrie. 
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 Deling: Deling av ditt familietre med familiemedlemmer og venner i en pen 

interaktiv 3-D visning vil utvide dine personlige forbindelser og bringe deg 

nærmere alle involverte. 

 Funksjonalitet: Family Tree Builder tilbyr ditt familiewebsted med en rik 

variasjon av egenskaper og funksjoner som tidligere var utilgjengelig eller 

som kun har vært tilgjengelig i dyre slektsforskningsprogrammer. 

 Personvern: Dine data er bare synlig for deg og de personene som du 

inviterer til å se dem. Informasjon om avdøde forfedre kan gjøres tilgjengelig 

for gjester slik at slektninger kan finne deg på internett, men dette er 

valgfritt. 

 Sikkerhetskopi: Dine data blir automatisk sikkerhetskopiert online hver gang 

du publiserer dem, og de kan gjenopprettes til en tidligere versjon når som 

helst. Dette beskytter ditt slektstre og dine bilder mot enhver katastrofe eller 

datamaskinfeil. 
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Hva er genealogi? 

Definisjon av Genealogi (slektsforskning) 

ge·ne·al·o·gi (genealog'i) 

subst. pl. ge·ne·al·o·gier  

1 Slektslinje eller stamtavle.  

2 Studiet eller undersøkelsen av herkomst og familiehistorier. 

3 Et register eller en tabell over avstamningen til en person, familie eller gruppe 

fra en forfar eller forfedre, et slekts- eller familietre. 

Fremveksten av slektsforskning 

Slektsforskning, eller sporing av ens røtter, har opplevd en massiv 

verdensomspennende bølge av popularitet de seneste årene. I erkjennelse av 

dette har den amerikanske kongressen offisielt utpekt oktober som nasjonal 

familiehistorie måned ved enstemmig senatsresolusjon i 2001. 

"Eksperter sier at i USA er slektsforskning den nest mest populære hobby etter 

hagestell,"1 sa US Senator Orrin Hatch, som co-sponset resolusjonen sammen 

med 83 andre. 

"Det er helt naturlig at vi ønsker å finne ut mer om våre forfedre, og hvilken bedre 

måte å bringe familier nærmere sammen på finnes enn å oppdage mer om 

historien til vår egen familie?" 

Denne resolusjonen feirer det faktum at millioner av mennesker aktivt søker etter 

informasjon om sine forfedre og også oppmuntrer andre til å begynne sitt søk. 

 

 

1 Kilde: United States Senate Committee on the Judiciary, June 26, 2003. 

http://judiciary.senate.gov/member_statement.cfm?id=834&wit_id=51  
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I manges øyne er slektsforskning opplærende og dypt personlig. Det bringer 

mennesker nærmere sine røtter og nærmere hverandre, det styrker bånd innen 

familien så vel som mellom familier, og det bygger bro mellom generasjoner, 

kulturer og tradisjoner. 

Hvorfor har slektsforskning fått et oppsving de seneste årene? Dette skyldes i stor 

grad spredningen av internett, som har vist seg å være en uvurderlig støtte til 

slektsforskningen. Internett gir deg mulighet til å søke arkiver, biblioteker og 

databaser hjemmefra, å kommunisere enkelt med personer over hele verden og å 

dele informasjon. Etterhvert som flere og flere kommer på nett og et økende antall 

databaser blir tilgjengelig online, blir slektsforskning stadig mer populært. Det er 

ikke rart, derfor, at internett inneholder hundretusener av personlige websteder 

for slektsforskning. Søk etter genealogy i Google gir mer enn 33 millioner treff2. 

 

 

 2 Kilde: Google, June 18, 2007. There are also several million additional hits for 

translations of genealogy into other languages, such as 'genealogie' (11,900,000 hits) 
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Distribuere ditt familietre 
Alle medlemmer av MyHeritage kan lage et familietre. Dette familietreet bygges 

og lagres på din datamaskin inntil du velger å publisere det til ditt familie-

websted. Etter publisering er dette webstedet tilgjengelig til hele din familie, 

venner og andre som du ønsker å invitere. 

Du har mulighet til å opprette fler prosjekter. Hvert prosjekt inneholder et 

familietre og hvert familietre beskriver mange personer. Du kan publisere hele 

familietreet til en eller flere websteder. 

Du kan opprette et familie-websted som er privat og sikkert, eller gjøre det 

offentlig og dele det med resten av verden. Du har full kontroll. Bilder som er 

lastet opp til ditt familie-websted kan utnytte vår ansiktsgjenkjennings-teknologi 

og gir deg og din familie mulighet til raskt å identifisere personer i dine bilder.  

MERK Et websted kan inneholde flere familietrær. 
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Det følgende viser flyten for å lage og publisere ditt familie-websted for å gjøre 

det tilgjengelig for visning til de du måtte ønske å invitere: 

 

1 Lag ditt familietre på din datamaskin ved å bruke Family Tree Builder. Denne 

prosessen omfatter en rekke oppgaver som er beskrevet i denne 

veiledningen, slik som innlegging av informasjon om personer, definere 

relasjoner, legge til bilder, merke ansikter, designe utseendet og preget på 

rapporter og diagrammer osv. 

2 Publiser hele eller deler av familietreet på MyHeritage.com. 

3 Inviter personer til å se webstedet ved å sende dem en e-post fra MyHeritage. 

4 De som du inviterte kan nå besøke webstedet og modifisere informasjon hvis 

du har tillatt det. 
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Din slektsforskning 

De følgende råd kan hjelpe deg hjelpe deg gjennom prosessen med å spore din 

herkomst og familiehistorie. 

Velg ditt mål 

Før du begynner ditt søk etter familiehistorien er det en god ide å fokusere på hva 

du ønsker å oppnå. Ønsker du å forfølge farslinjen med dens kontinuitet av 

etternavn eller morslinjen, eller kanskje til og med bekrefte en familie legende? 

Du kan finne ut at valget allerede er gjort for deg, dersom forskningen viser seg å 

være vanskelig. Dersom du velger å forfølge mer enn en linje bør du passe på 

holde orden i forskningen din og lagre resultatene adskilt for å unngå forvirring. 

Familiehistorien starter hjemme 

Den gylne regel i familiehistorie-forskning er å forsøke å arbeide bakover fra det 

du allerede vet. Slik sett begynner familiehistorien hjemme og du kan bli 

overrasket over hvor mye vet eller har tilgang til innenfor din egen utvidede 

familie. Det er ikke nødvendig å ha en masse detaljer for å begynne, men det er 

fornuftig å registrere all informasjon som er lett tilgjengelig og å søke etter 

ytterligere detaljer hos slektninger. 

Beste startpunkt: Deg 

Begynn med å registrere dine egne detaljer, slik som fødselsdato og -sted, 

ekteskap, ektefelle, barn og så alle detaljene om dine foreldre, besteforeldre og 

så videre slik du husker dem. 
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Neste steg: Dine slektninger 

Informasjon fra slektninger kan øke din kunnskap om familien, men en tålmodig 

og taktfull tilnærming er påkrevet. Familiehistorier kan bli forvrengt etter hvert 

som tiden går, men bør allikevel noteres for senere verifikasjon. Sørg for å 

intervjue dine slektninger, spesielt de gamle, da de kan ha informasjon om dine 

forfedre som du ikke vil finne i noen database. Skriv ned alt for senere referanse. 

Kontakt med dine slektninger kan ofte vise seg å være givende og berikende 

opplevelse. 

Å lykkes 

Hvor vellykket du er i å forske i din familiehistorie avgjøres av en rekke faktorer 

hvorav flere er utenfor din kontroll. Hvordan du lykkes kan avhenge av 

overlevelse av registre, hvor vanlig etternavnet ditt var, din families sosiale status 

og nivå på leseferdighet og muligheten for feilavskrift. Vellykkethet kan også 

avhenge av din egen utholdenhet, at du har et åpent sinn og at du ikke tar noe for 

gitt, at du er metodisk, tilnærmer deg et problem fra mer enn en vinkel og 

undersøker ethvert bevis du måtte finne. Til tross for de sporadiske "murvegger" 

vil du finne slektsforskningsjakten i seg selv nesten like spennende som 

spenningen i oppdagelsen. 

Dokumenter og bilder 

De fleste familier besitter gamle dokumenter eller bilder som kan være til nytte for 

en familiehistoriker. Eksempler på dokumenter som du kan finne, som kan gi 

vesentlig hjelp i din forskning, er fødsels-, vielses- og dødsattester, nekrologer, 

familiebibler, skole- og universitetsvitnemål og –priser, militære tjenestelister, 

forretningspapirer, immigrasjon- og reisedokumenter, dagbøker, adressebøker, 

fødselsdagbøker, brev, postkort, avisklipp og memoarer – kort sagt, hva som 

helst! 

Gå gjennom gamle familiebilder og se hvor mange personer du kjenner igjen. Vis 

bildene til eldre slektninger for å hjelpe til med å utfordre hukommelsen deres. 

Forsøk å spørre dem om å identifisere så mange ansikter som mulig slik at denne 

informasjonen blir bevart. 

All informasjon som kan samles i familien kan bidra til å etablere et fundament 

som familiehistorien kan bygges på. 
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Les deg opp på familiehistorie: Delta i en 

interessegruppe 

Biblioteker og bokhandlere lagrer en mengde materiale om familiehistorie. Du 

kan vurdere å bli med i et samfunn/organisasjon som jobber med familiehistorie i 

ditt område. For en liten årlig medlemsavgift vil du få alle fordelene med et slikt 

medlemskap (publikasjoner, forskningsfasiliteter, velfylte bibliotek, 

forskningstjenester og gode råd) og møte likesinnede personer. Vurder også å bli 

med i en forening i det området du driver din forskning. Du kan også gå på 

internett for å finne en aktiv slektsforskningsforening. Du kan finne forum der du 

kan legge inn spørsmål, lese svar, høre om andres suksess og feil og finne 

ytterligere ressurser. 

Velg de rette verktøyene 

Familietreet er kjernen i enhver forskning i familiehistorie og å sette det sammen 

er ofte en spennende reise som kan ligne en detektivhistorie. Vedlikehold av 

familietre-informasjon som du lagrer på papir kan fort komme ut av kontroll. Bruk 

derfor et dataprogram for å hjelpe deg med å holde orden på forskjellige 

individene i ditt familietre og relasjonene mellom dem. Family Tree Builder er et 

godt valg for dette. Det er gratis, støtter mange språk, tilbyr et veldig enkelt 

brukergrensesnitt for å legge inn og gjennomgå data, og gir deg mulighet til å 

organisere hele bildesamlingen etter slektningene som er avbildet. 

SuperSearch is MyHeritage’s dedicated genealogy search engine, which provides 

the best place to start your research. It is also well integrated into Family Tree 

Builder, making it easy to find search results about your family.  

 

http://www.myheritage.com/FP/Company/family-tree-builder.php
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Del og gled deg 

Så snart du har sammen ditt familietre, samlet noen gamle interessante bilder av 

familien, og samlet noen familie legender, historier og anekdoter, hold da ikke 

skatten for deg selv! Publiser det på internett slik at familie og venner kan ha 

glede av det. De vil kunne bidra mer til dn forskning og kanskje hjelpe deg med å 

fylle inn manglende informasjon. Fjerne slektninger kan også finne deg på denne 

måten slik at for glemte slektninger kan gjenforenes som et resultat av din 

innsats. Bruk MyHeritage familiesider til å opprette et familie-websted og dele 

ditt familietre og familieskatter, inkludert bilder, dokumenter, historier, historical 

recordsog mere. Inviter dine slektninger til å bli medlemmer på ditt websted og 

åpne opp noen områder for gjester. Del og gled deg! 

http://www.myheritage.com/FP/Company/family-pages.php
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Rask omvisning 

KAPITTEL 2 
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Rask omvisning 

Om dette kapitlet: 

Dette kapitlet gir en rask omvisning av de ulike verktøyene i Family Tree Builder 

brukergrensesnitt. Det inneholder følgende seksjoner: 

 Family Tree Builder hovedvindu beskriver områdene i hovedvinduet og hva 

de gjør. 

 Family Tree panelet beskriver hvordan Family Tree Builder viser personene 

som er lagt til i familietreet og verktøyene som er knyttet til denne visningen.  

 Trevisning beskriver hvordan du viser og administrerer personer i ditt 

familietre. Dette er hovedvinduet i Family Tree Builder. 

 Bildevisning beskriver hvordan du viser, søker etter og legger til bilder il 

personer i ditt familietre. 

 Smart Match visning beskriver hvordan du matcher personer i ditt familietre 

med personer i andre trær på MyHeritage.com ved bruk av Smart Matches. 

 Diagramvisning beskriver hvordan du kan vise medlemmene i ditt familietre i 

ulike diagrammer. 

 Rapportvisning beskriver hvordan du kan lage ulike rapporter for 

medlemmene i ditt familietre. 

 Kartvisning beskriver hvordan du kartlegger hele ditt familietre, en del av det 

eller bare et individ på et interaktivt verdenskart. 

 Menylinjen beskriver funksjonene på menylinjen. 

 Verktøylinjen beskriver funksjonene på verktøylinjen. 
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Family Tree Builder hovedvindu 
 

 

Family Tree Builder hovedvindu består av det følgende: 

 Menylinje: Gir tilgang til et stort utvalg av Family Tree Builders 

funksjoner (se Menylinje). 

 Verktøylinje: Gir rask tilgang til de oftest benyttede Family Tree 

Builder funksjoner (se Verktøylinje). 

 Family Tree panelet: Lister alle personene som du allerede har 

definert i Family Tree Builder og gir lett tilgang til dem. Panelet kan 

vise personene i listevisning eller presentert i et hierarkisk tre. Det 

kan vises eller skjules. 
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 Arbeidsområde: Informasjonen og funksjonaliteten i arbeidsvinduet 

forandrer seg med valgt visning som følger:   

▪   Trevisning (se Trevisning) 

▪    Bildevisning (se Bildevisning) 

▪    Matches visning (se Matches visning) 

▪   Diagramvisning (se Diagramvisning) 

▪   Rapportvisning (se Rapportvisning) 

▪   Kartvisning (se Kartvisning) 

 Statuslinjen: indikerer hvor mange personer, familier og bilder som har blitt 

lagt inn i dette familietreet, pluss ulike andre statusmeldinger. 

Family Tree Builder hovedvindu viser brukerens e-postadresse i vinduets 

tittellinje. Denne e-postadressen er den som ble benyttet ved registrering hos 

MyHeritage. 
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Family Tree panelet 
Family Tree panelet viser alle personene som du har definert i ditt prosjekt, gir 

rask tilgang til enhver person og utfører nesten alle de viktige Family Tree Builder 

funksjonene på den personen. 

 

Du kan velge å minimere Family Tree panelet. For å minimere panelet klikker du 

på  ikonet i øvre høyre hjørne. 

 

MERK I Match visning og Maps visning er Family Tree panelet minimert som 

standard. 

For å vise et minimert panel klikk  ikonet. 

 

Du kan dobbel-klikke på hvilken som helst person i Family Tree panelet for å vise 

informasjonen om denne personen, eller høyre-klikke hvilken som helst person 

for å vise en meny med alternative valg (se Høyre-klikk meny i personlisten). 
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Hurtigsøk 

Hurtigsøk området finnes på toppen i panelet og gir deg mulighet til raskt å finne 

en person ved å taste inn hans/hennes for- eller etternavn. Etterhvert som du 

taster inn bokstaver i Fornavn eller Etternavn feltet vil de personer som har navn 

med disse bokstavene dukke opp i toppen av listen. 

Ved å bevege musmarkøren over navnet til en person i denne listen vises 

personens informasjon og bilde, dersom det er lagt inn. Et eksempel er vist 

nedenfor: 
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Personliste 

I personliste visningen beskriver hver rad en person.  

Dobbel-klikk på en person for å vise den relevante informasjonen om denne 

personen iht. den valgte visningen. For eksempel, mens du er i trevisning vil du 

se personens trevisningskort til høyre (se Trevisning). 
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Det følgende beskriver kolonnene i denne listen som gir ulik informasjon om den 

enkelte person.  

MERK Bruk det horisontale rullefeltet for å bla gjennom kolonnene. 

Bruk det vertikale rullefeltet for å bla gjennom listen.  

 Ikon: Ikonet i hver rad indikerer om personen er mann eller kvinne, lever, 

eller er død (døde personer er grået ut) og om det finnes bilder av denne 

personen eller ikke. 

   

Mann Kvinne Personer i live  

(farget ikon) 

   

Avdøde personer 

(grått ikon) 

Med bilder  

(med en bilderamme bak hodet) 

Uten bilder  

(ingen 

bilderamme) 

 ID: En unik ID blir automatisk tilordnet til hver person som du legger inn i 

Family Tree Builder i den rekkefølgen du legger dem inn. You can choose to 

display or hide this ID using the Options window. 

 Fornavn/Etternavn: Når du søker etter personer er det enklest å finne dem ved 

taste inn hele eller deler av navnet deres i Hurtigsøk området i toppen av 

personlisten. 

 Fødselsdato/Dødsdato: Disse datoene vises bare ved de personer som du har 

registrert fødsels- og/eller dødsdato for. 

 Relasjon: Spesifiserer avstanden for slektskapet mellom denne personen og 

Hovedpersonen. Tallet 1 angir at denne personen er umiddelbar familie, slik 

som far, mor, ektefelle, sønn eller datter. Tallet 2 angir et fjernere slektskap, 

med to trinn mellom denne personen og hovedpersonen, slik som bestemor 

eller barnebarn. Dette tallet vil bli så høyt som ditt familietre er stort. 

 Sist oppdatert: Angir datoen for siste gang informasjon om denne personen 

ble endret. 
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Finne personer i Personlisten 

Et antall muligheter er tilgjengelig for å finne personer i personlisten, som følger: 

 Hurtigsøk 

 Sortere listen 

 Søke etter personer 

 Filtrere listen 

 Bruke søk og erstatt funksjonen 

Hurtigsøk 

For details about how to use the Quick Find area, see Quick Find 
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Sortere listen 

Som standard vises personene i den rekkefølge som de ble lagt inn i Family Tree 

Builder. For å sortere listen på nytt klikker du ganske enkelt på tittelen i den 

kolonnen som du ønsker å sortere listen etter. For eksempel viser det følgende at 

ved å klikke Etternavn kolonnens tittel sorteres personlisten på etternavn:  

 

Klikk her for å sortere listen 
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Søke etter personer 

Søke etter personer i personlisten: 

1 Klikk Søk ikonet  for å vise det følgende vinduet: 

 

2 Du kan taste inn hele eller deler av For- og/eller Etternavnet til de personer 

som skal inkluderes i søkeresultatet. Du kan velge hvilket alternativ som skal 

benyttes for For- og Etternavnet, inklusive de to alternativene som ser etter 

navn som høres likt ut som det navnet du taster inn. 

3 Hvis du ønsker å søke etter alle personer basert på et spesifikt fakta, legg inn 

typen fakta og velg så vilkåret og parametrene til vilkåret, inkludert dato, 

stedsbeskrivelse og dødsårsak. 

4 Du kan velge kjønn på de personer som skal inkluderes i søkeresultatet. 
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5 For å lagre dette søket for fremtidig bruk, klikk Lagre knappen. 

6 Klikk Søk knappen for å filtrere personlisten. 

MERK Du kan lagre dette søkevilkåret ved å klikke Lagre knappen og gi 

søket et navn. Senere kan du klikke Administrere lagrede søk 

knappen som vises i vinduet ovenfor for å vise et annet vindu der du 

kan omdøpe, slette eller velge et lagret søk. 

 

Avansert søk 

Dersom du ønsker å legge til mer spesifikke detaljer til et søk, klikk Avansert 

fanen, som vist nedenfor og fyll inn informasjon på samme måte: 
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Filtrere listen 

En rullemeny finnes over personlisten. Den gir deg mulighet til å spesifisere om 

du vil se alle personene i listen ved å velge Alle Personer, eller en liste over 

bestemte personer ved å benytte et Lagret søk, som filtrerer lister i henhold til 

dine definisjoner. Det følgende viser et Lagret søk som ble definert til å vise alle 

personer som har oppgitt en dødsårsak: 
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Bruke søk og erstatt funksjonen 

Søk og erstatt funksjonen gir deg mulighet til å søke etter en tekststreng i dine 

data og erstatte den med annen tekst. Denne egenskapen er nyttig når du har 

feilstavet et navn på flere personer. Ved å benytte denne funksjonen kan du søke 

etter det feilstavede navnet for så å endre det til korrekt staving for alle 

personene som hadde denne feilstavingen. 

Du kan bruke denne funksjonen for å endre på tekst som navn på personer og 

steder. 

Søk og erstatt tekst: 

1 I Rediger menyen, velg Søk og erstatt alternativet. Det følgende vinduet vises: 

 

2 I Søk etter feltet legger du inn teksten som du ønsker å finne. 

3 I Erstatt med feltet legger du inn erstatningsteksten. 
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4 I Søk i feltet, klikk Velg knappen for å åpne det følgende vinduet der du kan 

angi omfanget av søkeoperasjonen: 

 

Dette vinduet lister typen informasjon som det vil bli søkt etter. Du kan for 

eksempel velge fornavn, etternavn, steder, notater, referanser osv. Alle 

informasjonstypene er valgt som standard. Kryss ganske enkelt av i 

avkrysningsboksen(e) for å inkludere/utelate og klikk OK. 

5 I Søkeinnstillingers nedtrekkliste velger du et av de følgende alternativer: 

 Søk etter hele teksten: Når du velger dette alternativet må all teksten i 

tekstrengene det søkes etter være lik teksten som er spesifisert i Søk etter 

feltet.  
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 Søk på alle ord i tekst: Når du velger dette alternativet må teksten i Søk 

etter feltet være likt med et av ordene i tekststrengen det søkes etter. Bruk 

dette alternativet når teksten det søkes etter inneholder flere ord, som vist 

i eksemplet nedenfor: 

 

 Søk i alle deler av teksten: Når du velger dette alternativet må teksten i 

Søk etter feltet være lik med en del av teksten i tekststrengen som det 

søkes etter. 

6 [Valgfritt] Kryss av Skill mellom store og små bokstaver boksen for at søket 

skal ta hensyn til store og små bokstaver. 

7 Klikk  knappen. Resultatet av søket vises i en tabell i bunnen 

av vinduet.  

 

Resultatlisten viser type resultat, slik som navn, kallenavn osv, nåværende 

tekst og hva denne skal erstattes med. Kryss av i boksen ved hver av de 

radene som du ønsker at skal endres. Alle radene er krysset av som standard. 

8 Klikk Erstatt knappen. En bekreftelsesmelding som indikerer antall 

erstatninger vises etter at operasjonen er ferdig. 
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Høyre-klikk meny i personliste   

Når du høyre-klikker på en person i personlisten vises en meny med alternativer 

som vist nedenfor: 

 

 Vise i slektstre: Viser den valgte familien i trevisning. Dette alternativet er det 

samme som å dobbel-klikke på personen i listen. 

 Administrere bilder: Viser bildevisningen med alle bilder som er lagt inn på 

denne personen. 

 Diagrammer: Viser et diagram med forfedre og etterkommere til den valgte 

personen. Se Diagrammer. 

 Rapporter: Gir deg mulighet til å generere en rekke rapporter. Se Rapporter. 

 Timeline: Creates and displays the timeline of events for the selected person. 

 Timebook: Creates and displays a chronological, digital album of family 

photos, life events and biographies for the selected person and his or her 

direct relatives. 

 Profile Page: Displays the full profile page from the family site for the selected 

person. 
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 Research on SuperSearch: Provides you with full access to SuperSearch 

genealogy research, which can use to research families and/or specific 

people in your family tree. See SuperSearch. 

 Relasjon til hovedperson: Viser et vindu som beskriver slektskapet mellom 

den valgte personen og hovedpersonen in the tree. 

 Relasjon til: Viser et vindu der du kan velge en person for å finne slektskapet 

mellom denne personen og personen som er valgt i personlisten. 
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Trevisning 
I trevisning kan du vise og administrere personene i ditt familietre. 

MERK Bruk denne visningen når du vil se ditt familietre. 

 

Trevisningen vises som standard når du starter Family Tree Builder. Du kan også 

åpne trevisning ved å klikke  knappen på verktøylinjen som vist nedenfor:  

 

I trevisning er innholdet i arbeidsområdet som følger:  

 Personkort: Viser en grafisk representasjon som viser en persons bilde og 

vital informasjon i familietreet og gir tilgang til all informasjon og funksjoner 

som tilbys av Family Tree Builder for denne personen. 

MERK Informasjon om et ekteskap vises umiddelbart under mann og kone 

kortene. 
 

 

Personliste 

Personkort 

Arbeidsområde i 

trevisning 

Generasjoner  

Visningskontroll 
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 Generasjoner: Gir deg mulighet til å kontrollere hvor mange generasjoner som 

vises i en trevisning. Skyv knappen for å velge det antall generasjoner som 

du ønsker å se. Som standard vises tre og du kan velge fem eller syv. 

 Legg til person knappen: Gir deg mulighet til å legge til en ny person i 

familietreet. 

 Søk knappen: Gir deg mulighet til å søke etter en person og vise denne 

personen i arbeidsområdet. 

 Stiler: Viser innstillinger vinduet der du kan konfigurere ulike aspekter ved 

utseende og virkemåten til Family Tree Builder. 

Personkort 

Familietrær opprettes og redigeres i Family Tree Builder med et intuitivt 

brukergrensesnitt som er enkelt å bruke. Vår filosofi er å gjøre løsningen visuell 

og enkel å bruke. Dette gir deg mulighet til å opprette og forgrene et familietre slik 

du ville gjort det med blyant og papir. 

En persons kort gir deg rask og intuitiv tilgang til personens slektsinformasjon. 

Alle funksjonene relatert til å legge til eller endre informasjon for en person er 

tilgjengelig herfra. Du kan også se et individs informasjon ved et raskt blikk, slik 

som fødselsdato, fødselssted, ektefeller, søsken osv. 
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I trevisning er hver person i treet representert ved et kort. 

 

Du kan navigere til hvilken som helst person og sette denne i fokus ved å klikke 

på navnet i kortet, eller dobbel-klikke navnet i personlisten til venstre. 

Family Tree Builder gir deg mulighet til å tilordne et enkelt bilde, eller personlig 

bilde til hver person som vil representere dem der dette er mulig, slik som i 

rapporter eller i et miniatyrbilde som vises når denne personen vises i trevisning. 

Dette bildet bør typisk være et portrett av ansiktet. 

MERK Mann og kone som vises i sentrum av trevisningen har større kort som 

viser tilleggsinformasjon, med faner som kan klikkes for å vise denne 

informasjonen. 
 

Faner som inneholder informasjon er merket med en liten grønn indikator, for 

eksempel: 

  

Person 

kort 
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Etterkommerne og forfedrene i denne visningen har mindre kort som viser mindre 

informasjon. 

 

Hoved fanen , vist ovenfor, viser slektsinformasjon. 

 

Klikk på Informasjons fanen  for å vise mere informasjon: 
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Klikk på Kontakt fanen  for å vise kontaktinformasjon: 

 

Klikk på Notater fanen  for å vise notater som er lagt til på denne personens 

kort: 

 

For å oppdatere informasjon om en person klikker du Rediger knappen i deres 

kort for å åpne et vindu som viser deres gjeldende informasjon og som gir deg 

mulighet til å oppdatere eller endre informasjonen. 

For å oppdatere bilder, dokumenter eller video-/lydfiler om en person klikk bilde 

knappen i deres kort for å åpne et vindu som viser bilder som er lagt inn. Dette gir 

deg mulighet til å redigere eller modifisere dem. 
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Each person card contains two links: a Profile link and a Research link. Click the 

Profile link to display the full profile page from the family site for that person, as 

shown below: 

 

Click the Research link to open SuperSearch, in order to research the selected 

person. 
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Generasjonskontroll 

Som standard vises tre generasjoner i trevisning som vist nedenfor: 

 

I vinduet ovenfor er, Robert og Ethel mann og kone, deres foreldre vises ovenfor 

dem og barna deres vises nedenfor. 

Valget om å vise  tre generasjoner (standardvalget og den mest oversiktlige 

visningen), fem generasjoner eller syv generasjoner foretas med Generasjoner 

glideren  som vises i toppen av trevisningen. 
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Bildevisning 
Bildevisningen gir et stort utvalg av alternativer til å vise bilder, legge til 

informasjon om bilder og knytte bilder til personer og fakta. For detaljert 

informasjon om bildevisningsverktøyet, se Vise og administrere bilder. 

Du kan klikke  knappen på verktøylinjen for å vise bildevisningen: 

 

I bildevisning inneholder arbeidsområdet følgende: 

 Personliste: Lister alle personene i ditt prosjekt og gir enkel tilgang til deres 

bilder. 

 Bildefane: Lister bilder etter ditt behov. Den kan vise alle bilder i ditt prosjekt, 

alle bildene som er tilknyttet en bestemt person, eller en hvilken som helst 

annen filtrert liste med bilder som du spesifiserer ved å indikere i hva eller 

hvem du er interessert. Du kan kontrollere hvordan bildene vises i dette 

panelet. Du kan også legge til bilder, redigere informasjon, merke ansikter og 

vise og slette bilder. 

 Søkefane: Gir avanserte alternativer for å søke etter bilder i Family Tree 

Builder. 

 Importfane: Gir deg mulighet til enkelt å importere bilder eller andre 

mediefiler til prosjektet fra din datamaskin. 

Bilde-

visning

s valg 
Bilde-

håndteri

ngvalg Bildelist

e 

Søke 

valg 

Person-

liste 

Hurtigsøk 

valg 
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Smart Matches visning 
I Smart Matches visning kan du sammenligne personer i ditt familietre med 

personer i andre familietrær. For detaljert informasjon om Matches 

visningsverktøyet, se Smart Matches vindu. 

Du kan klikke  knappen på verktøylinjen for å vise Smart Matches visningen. 

 

I Smart Matches visningen inneholder arbeidsområdet tre faner, som følger: 

 Oversiktfanen: Viser enten en liste med personer i ditt familietre som har 

treff eller en liste med familietrær der disse treffene er funnet. 

 Treff-fanen: Viser treffene for en bestemt person i ditt familietre. 

 Sammenlign-fanen: Viser grafisk en person i ditt familietre, sammenlignet,  

side-ved-side med denne personen i noen andres familietre. 
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Diagramvisning 
I diagramvisning kan du vise personene i ditt familietre i ulike diagramformater. 

For detaljert informasjon om å vise diagrammer, se Vise et diagram. 

Etter at du klikker  knappen på verktøylinjen må du velge det bestemte 

diagrammet som du ønsker å vise og dets grunnleggende egenskaper (horisontal 

visning, vertikal visning osv).  

 

I diagramvisning gir arbeidsområdet deg mulighet til å endre stil og konfigurasjon 

på diagrammet, zoome inn og ut og lagre eller skrive ut diagrammet. 
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Rapportvisning 
I rapportvisning kan du lage ulike rapporter for medlemmene i ditt familietre. For 

detaljert informasjon om generering av rapporter, se Generere en rapport. 

Etter at du klikker knappen på verktøylinjen må du velge den bestemte 

rapporten som du ønsker å vise: 

 

I rapportvisning gir arbeidsområdet deg mulighet til å redigere bestemte rapport 

alternativer, zoome inn og ut og lagre eller skrive ut rapporten. 
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Kartvisning 
I kartvisning kan du kartlegge hele eller deler av ditt familietre, eller kun en 

person, på et interaktivt verdenskart. Kartets funksjoner benytter Google maps, 

der du kan panorere, zoome inn/ut osv. for enkel manøvrering. For detaljert 

informasjon om å bruke kart funksjonene, se Bruke kart. 
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Menylinjen 
 

I det følgende beskrives valgene på menylinjen:  

MERK Menyene som vises og valgene som er tilgjengelig i hver meny kan 

endres med den visningen du er i, slik som trevisning, bildevisning, 

Smart Matches visning eller slektssøk visning. Utilgjengelige valg vises 

nedtonet. 

Det følgende er en fullstendig liste. 

 

 Fil menyen 

 Redigere menyen 

 Vise menyen 

 Person menyen 

 Familie menyen 

 Diagrammer menyen 

 Rapporter menyen 

 Favoritter menyen 

 Slektssøk menyen 

 Publisere menyen 

 Family site Menu 

 Verktøy menyen 

 Hjelp menyen 
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Fil meny 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Fil menyen: 

 

 Nytt prosjekt: Lar deg opprette et nytt prosjekt. 

 Åpne prosjekt: Viser et vindu der du kan velge et prosjekt å åpne. Bare ett 

prosjekt kan åpnes om gangen. Du blir tilbudt å lagre ditt aktive prosjekt, 

dersom du allerede har et åpent. Klikk Avslutt knappen for å laste inn det nye 

prosjektet. Et statistikkvindu vises. Dette oppsummerer hvor mange personer, 

familier, bilder osv. som er definert i det prosjektet som er åpent. 

 Lagre prosjekt: Lagrer det aktive prosjektet. Dersom du ikke allerede har 

opprettet et MyHeritage familie-websted inviteres du til å gjøre det. 

 Lagre prosjekt som: Lagrer det aktive prosjektet med et navn som du selv 

velger i vinduet som vises. Bruk dette valget når du vil lagre en sikkerhetskopi 

av det aktive prosjektet. 

 Lukke prosjekt: Lukker det aktive prosjektet. 

 Sikkerhetskopiere prosjekt: Åpner en veiviser som tar deg gjennom 

prosessen for å opprette en sikkerhetskopi av hele prosjektet ditt, lokalt på 

din harddisk (se Sikkerhetskopiere et prosjekt). 
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 Gjenopprett prosjekt: Gjenoppretter et prosjekt som tidligere er 

sikkerhetskopiert på din datamaskin (som beskrevet ovenfor) eller som har 

blitt publisert på et familie-websted på MyHeritage.com, og åpner det i Family 

Tree Builder (se Gjenopprette et prosjekt). 

 Administrere prosjekter: Åpner et vindu der du kan endre navn, beskrive, 

slette og modifisere prosjekter og importere og eksportere et Family Tree 

Builder prosjekt. 

 Import/Eksport GEDCOM: Åpner en veiviser som tar deg gjennom prosessen 

som importerer fra eller eksporterer til GEDCOM (se GEDCOM og Family Tree 

Builder). 

 Veiviser for hurtig-start: Åpner en veiviser som tar deg gjennom prosessen 

som oppretter et nytt slektsforskningsprosjekt, importerer et eksisterende 

prosjekt eller åpner et eksisterende prosjekt. 

 Utskrift/Utskrift forhåndsvisning/Utskrift oppsett: Gir deg mulighet til å 

skrive ut et prosjekt, forhåndsvise et prosjekt som du ønsker å skrivet ut eller 

sett opp en skriver. 

 Avslutt: Avslutter og lukker Family Tree Builder. 

Rediger menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Rediger menyen: 

 

 Klipp ut/Kopier/Lim inn: Gir deg mulighet til å klippe ut, kopiere og lime inn 

informasjon.  

 Søk: Lar deg søke etter bestemte personer. 
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 Søk og Erstatt: Finner tekst og erstatter den med annen tekst (se Bruke Søk 

og erstatt funksjonen). 

 Eksporter til Excel: Lar deg opprette CSV filer fra ulike lister. Denne filen kan 

redigeres i Excel (se Import/Eksport av Family Tree Builder Data). 

 Importer fra Excel: Lar deg importere en redigert CSV til tilbake til FTB (se 

Import/Eksport av Family Tree Builder Data). 

Vise menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Vise menyen:  

 

 Slå verktøylinje av/på: Viser eller skjuler verktøylinjen i trevisning. 

 Slå statuslinje av/på: Viser eller skjuler statuslinjen Family Tree Builder. 

 Gå tilbake: Går tilbake til det forrige viste vinduet i Family Tree Builder. 

 Navigere fremover: Går til vinduet som ble vist før du klikket Gå tilbake 

knappen i Family Tree Builder. 

 Navigere hjem: Viser hovedpersonen som det sentrale individ i trevisningen.  
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 Minimer valgmenyen: Minimerer personlisten på skjermen slik at det blir mer 

plass til trevisningen, medievisningen eller diagrammer. Personlisten er 

beskrevet i Personlisten. Du kan klikke > knappen for å forstørre personlisten 

igjen.  

 

 Gjenopprett valgt visning: Gjenoppretter personlisten til full størrelse. 

Personlisten er beskrevet Familietre panelet. 

 Full skjerm: Viser Family Tree Builder vindu på hele skjermen. For å gå ut av 

denne visningen, klikk  knappen, eller trykk Esc knappen. 

 Slektstre: Viser trevisning. 

 Bilder og andre medier: DViser bildevisning. 

 Smart Matches: Viser Smart Matches vinduet der du kan se den samme 

personen slik han eller hun vises i familietreet til et annet medlem på 

MyHeritage (se Smart Matches). 

 Kart: Viser kart vinduet der du kan kartlegge hele familietreet, deler av det, 

eller kun et individ på et interaktivt verdenskart (se Bruke kart).  

 Kilder: Viser et vindu der du kan administrere kilder som er benyttet i 

referanser (se Administrere kilder). 

 Arkiv: Viser et vindu der du kan administrere arkiv som er benyttet i referanser 

(se Administrere arkiv). 

 Steder: Viser en indeks med alle stedene som finnes i prosjektet (se 

Administrere steder).  

 Oppgaver: Viser Administrere oppgaver vinduet der du kan administrere 

oppgavene i ditt prosjekt (se Oppgaver).  
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Person menyen 

Det følgende beskriver valgene i Person menyen: 

 

Disse valgene er de samme som beskrevet i Personmeny alternativer. 

Familie menyen 

Det følgende beskriver valgene i Familie menyen: 

 

Disse valgene er de samme som beskrevet i Familiemeny alternativer. 
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Diagram menyen 

Diagram menyen tilbyr en rekke flotte og detaljerte diagrammer for presentasjon 

av ditt familietre. Det følgende beskriver hvert av valgene i Diagram menyen (for 

detaljer se Diagrammer): 

 

 Diagram Veiviser: Åpner en veiviser for valg av type og stil for visning av 

diagrammet. 

 Diagram med forfedre: Viser den valgte personen, hans eller hennes foreldre, 

besteforeldre osv. 

 Diagram med etterkommere: Viser den valgte personen, hans eller hennes 

ektefelle(r), deres barn, barnas ektefelle(r), barnebarn osv. 

 Viftediagram: Viser den valgte personen og dennes etterkommere eller 

forfedre i et vifteformet diagram. 

 Diagram for nær familie: Viser den valgte personen og dennes nære 

slektninger. 

 Timeglassdiagram: Viser den valgte personen, dennes forfedre og 

etterkommere.  

 Sløyfediagram: Viser den valgte personen og hans eller hennes ektefelle i 

sentrum, deres forfedre på begge sider og deres barn under. 

 Alt-i-ett-diagram: Viser et diagram over alle personene i familien.  
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 Diagram alternativ: Gir deg mulighet til å bestemme innhold og utseende til 

et diagram for ditt familietre. 

 Diagram stiler: Velg fra forhåndsdefinerte , flotte maler med diagramvalg 

som angir diagrammets utseende. 

 Utskriftsordre for plakater: Viser alle tidligere bestillinger for utskrift av 

plakater med diagrammer.  

Rapporter menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Rapporter menyen (for detaljer se 

Rapporter): 

 

 Rapport i bokform: Viser en enkel veiviser som tar deg gjennom prosessen 

for å lage en rapport på en konkret person. Rapporten inkluderer detaljert 

informasjon om personen og hans eller hennes familie. Rapporten kan 

skrives ut som en bok. 

 Skjema familiegruppe: Lager en rapport i tabellform som viser detaljene om 

den valgte personen og dennes nærmeste familie. 

 Slektskap: Lager en rapport som viser alle slektskapsforhold for den valgte 

personen til alle andre personer i familien. 

 Forfedre: Lager en rapport om en valgt person og om alle generasjoner forut 

for denne personen, slik som foreldre, besteforeldre osv. 
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 Etterkommere: Lager en rapport om en valgt person og hver generasjon som 

følger denne personen, slik som barn, barnebarn osv. 

 Tidslinje: Lager en liste som viser viktige hendelser i familien til den valgte 

personen i kronologisk rekkefølge, slik som fødsel, ekteskap og død. 

 Oppsummering etterkommere: Lager et hierarkisk tre som viser 

etterkommerne etter den valgte personen. 

 Adresser: Lager en alfabetisk liste (sortert på personenes navn) med 

adressene til alle personene i familietreet.  

 Eksporter spesialrapport: Lager en Excel rapport som kun inneholder 

informasjon om de personene du velger.  

 Rapportalternativer: Viser rapportalternativer vinduet der du kan spesifisere 

hvilken informasjon som skal tas med i rapporten og hvordan den skal vises. 

 Åpne katalog for rapporter: Viser listen over filer i katalogen der rapportene 

er lagret. 

Favoritter menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Favoritter menyen: 

 

 Slett Person fra favoritter: Gir deg mulighet til å fjerne en person fra denne 

menyen. 

 Organiser favoritter: Gir deg mulighet til å bestemme rekkefølgen som 

personene listes i denne menyen.  

 Personers navn: Lister favorittpersonene som du har lagt til slik at når du 

velger en persons navn fra denne menyen vises personen i sentrum av 

trevisningen. 
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Slektssøk menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Slektssøk menyen.  

 

 Go to MyHeritage SuperSearch: Provides you with full access to the 

MyHeritage.com SuperSearch genealogical research tool. This powerful 

search engine lets you research your family history in billions of historical 

records. 

 Research [Person] on SuperSearch: Launches the MyHeritage.com 

SuperSearch genealogy research engine and automatically starts researching 

the selected person. 

 View Record Matches for [Person]: Opens the MyHeritage.com website, 

displaying matches to historical records for the selected person. See Record 

Matches. 

 Refresh Record Matches: Refreshes the record match counts in Family Tree 

Builder immediately. 
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Publisere menyen 

Det følgende beskriver valgene i Publisere menyen (for detaljer se Publisere ditt 

familietre): 

 

 Sync Now: Starts synchronizing changes in the family tree between Family 

Tree Builder and the online family site connected with this project. 

 Sync Settings: Displays the Sync Settings window, which enables you to 

configure sync settings (see Sync Settings). 

 User Permissions: Displays a window s where you can edit the user 

permissions, and control who can download your tree from the family site, 

and who can edit it online. 

 Mine websteder: Viser et vindu med en liste over webstedene som du har 

opprettet på MyHeritage.com og gir deg mulighet til å invitere medlemmer 

eller besøke stedene (se Administrere dine familie-websteder). 
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Family site Menu 

The following describes the options in the Family site menu (for details see Using 

the Family Site Menu): 

 

 Family Statistics: Displays various statistics about the family. 

 Timeline: Creates and displays the timeline of events for a person in the 

family tree. 

 Timebook: Creates and displays a chronological, digital album of family 

photos, life events and biographies for a person and his or her direct 

relatives. 

 Upcoming Events: Displays all upcoming family events, such as birthdays and 

anniversaries, in a list or monthly view. 

 Family Game: Plays a unique family card game, based on personalized picture 

cards of close relatives and ancestors in the family tree. 

 Profile Page: Displays the full profile page from the family site for the selected 

person. 

 Record Matches: Displays all the historical records that match the family tree 

in one centralized dashboard (see Record Matches). 

 Visit Site: Opens the family site’s home page. 
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Verktøy menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Verktøy menyen: 

 

 Oppgrader til Premium: Dersom du ikke er Premium medlem, gir deg 

mulighet til å oppgradere til Family Tree Builder Premium medlemskap (se 

Premium medlemskap). 

 Språk: Gir deg mulighet til å velge språket som skal brukes i Family Tree 

Builder (se Støtter flere språk). 

 Veiviser for oversetting: Viser Family Tree Builder veiviser for oversettelse 

som tar deg gjennom prosessen oversettelse av alle eller noen av dataene i 

ditt aktive prosjekt (se Oversettelse i Family Tree Builder). 

 Forfatter informasjon: Viser et vindu der du kan legge inn informasjon om 

forfatteren av dette familietreet. Denne informasjonen brukes dersom du 

eksporterer familietreet til GEDCOM format. 

 Virtuelt gravsted: Viser det virtuelle gravstedet i Family Tree Builder, som 

viser bilder, dokumenter og video-/lydfiler relatert til en avdød, begravelse 

og/eller gravstein for helefamilien eller for en bestemt person(er) (se Virtuelt 

gravsted). 

 Avanserte innstillinger for personvern: Definerer personverninstillinger for 

dette prosjektet (se Personverninstillinger). 
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 Sjekk for antatt avdøde personer: Gir deg mulighet til å undersøke prosjektet 

ditt for personer som er døde, men som ikke er merket som det i prosjektet 

(se Sjekke for døde personer). 

 Finn duplikater: Finner potensielle dupliseringer i ditt familietre (se Finne 

duplikater i familietreet). 

 Trekonsistenssjekker: Sjekker for konsistens problemer i dine data (se 

Utføre sjekk av datakonsistens). 

 Alternativer: Beskriver ytterligere alternativer for konfigurering av 

funksjonsmåten til ditt familietre (se Konfigurere Family Tree Builder). 

Hjelp menyen 

Det følgende beskriver hvert av valgene i Hjelp menyen: 

 

 Brukerhåndbok: Åpner dette dokumentet. Dette dokumentet oppdateres 

periodisk på MyHeritage.com, og vil bli gjort tilgjengelig for deg så snart en 

ny versjon er klar. 

 Ofte Stilte Spørsmål: Åpner Family Tree Builder OSS (FAQ) seksjonen på 

MyHeritage.com webstedet.  

 Hva er nytt i versjon 6.0: Viser informasjon om nye og forbedrede egenskaper 

i den seneste versjon av Family Tree Builder.  
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 Check for Updates: Checks whether a newer version of Family Tree Builder is 

available to download. 

MERK By default, FTB checks for updates automatically, so you do not 

need to check for updates manually. Use the manual update 

option only if the automatic update configuration option was 

turned off, or if you do not want to wait for the next scheduled 

check. 

 

 Om Family Tree Builder: Viser informasjon om den gjeldende versjon av 

Family Tree Builder. 
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Verktøylinjen 
Det følgende beskriver Verktøylinjen som vises i toppen av Family Tree Builder 

vinduet, som gir det hurtig tilgang til en rekke ulike valg: 

 

Ikon Navn Beskrivelse 

 
Ny Lar deg opprette et nytt prosjekt (se Steg 4: Opprette ditt 

første prosjekt). This option is shown only when there is 

no project currently open in Family Tree Builder. 

 
Åpne Viser et vindu der du kan velge et prosjekt som skal 

åpnes. Kun ett prosjekt kan åpnes om gangen, så du vil 

bli spurt om du vil lagre ditt aktive prosjekt, dersom et er 

åpent. Klikk Avslutt knappen for å laste det nye 

prosjektet. Et statistikkvindu vises. Dette oppsumerer 

hvor mange personer, familier, bilder osv. som finnes i 

det åpne prosjektet. 

 Lagre Lagrer det aktive prosjektet. Hvis du ikke har opprettet et 

websted vil du bli tilbudt å gjøre det. 

 
Tilbake Går tilbake til det forrige viste vinduet i Family Tree 

Builder. 

 
Forover Går til vinduet som ble vist før du klikket Tilbake 

knappen i Family Tree Builder. 

 
Hjem Viser hovedpersonen i sentrum av trevisningen, mann og 

kone dukker opp i sentrum av trevisningen. For en 

beskrivelse av hvordan du definerer hovedperson, se 

Sett som hovedperson. 

 

Tre Viser vinduet for trevisning. Se Trevisning. 

 
Bilder Viser vinduet for bildevisning. Se Bildevisning. 

 
Matches Viser Smart Matches vinduet. Se Smart Matches visning. 
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Ikon Navn Beskrivelse 

 
Diagram Gir deg mulighet til å vise et diagram med forfedre eller 

etterkommere, enten vertikalt eller horisontalt. Se 

Diagram visning. 

 
Rapporter Gir deg mulighet til å lage ulike rapporter som beskriver 

ditt familietre. Se Rapporter visning. 

 
Kart Viser din familie på kartet. Se Kartvisning og Bruke kart. 

 
Publiser Publiserer ditt familietre til MyHeritage.com slik at de du 

inviterer kan se det. Se Publisere ditt familietre. 

 
Family site View various pages in your family site. Clicking this 

button opens a dropdown list containing the same 

options as the Family Site Menu 

 
Research Enables you to upgrade to Family Tree Premium 

membership. See Premium Membership 

 

Premium Lar deg oppgradere til Family Tree Builder Premium 

medlemskap. Se Premium medlemskap. 

 
Språk Lar deg velge språket som skal benyttes i Family Tree 

Builder. Se Språk og oversettelse. 

 
Hjelp Viser informasjon om den gjeldende versjonen av Family 

Tree Builder. 
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KAPITTEL 3 

Komme i gang 
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Komme i gang 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet anbefaler en arbeidsflyt for å komme i gang med Family Tree 

Builder og beskriver hvordan du begynner med å legge til personer i ditt 

familietre. Kapittelet inneholder følgende seksjoner: 

 Bruke Family Tree Builder beskriver en grunnleggende arbeidsflyt for å bygge 

et familietre ved å bruke Family Tree Builder. 

 Opprette ditt første prosjekt beskriver hvordan du oppretter et prosjekt. 

 Legge til en familie beskriver hvordan du definerer en familie. 

 Beskrive en person beskriver hvordan du definerer en person. 

 Utvide familien beskriver hvordan du utvider familietreet ved å definere 

familiemedlemmer som er i slekt med personer du allerede har definert. 

 Redigere informasjon beskriver hvordan du redigerer familier og personer 

etter at de er definert. 

 GEDCOM og Family Tree Builder beskriver hvordan du importerer dine data 

fra en GEDCOM fil. 

 Legge inn datoer beskriver de ulike alternativer som finnes for registrering av 

datoer eller tidsperioder i Family Tree Builder. 

 Henvisninger beskriver hvordan du identifiserer kilder og databaser som du 

har benyttet i din forskning. 

 Oppgaver beskriver hvordan du kan administrere de ulike oppgavene som du 

ønsker å utføre i ditt prosjekt. 
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Bruke Family Tree Builder 
Det følgende er en enkel arbeidsflyt som du kan benytte når du lager et familietre 

med Family Tree Builder: 

 

 

Trinn 1 

Trinn 2 

 

Trinn 3 

 

Trinn 4 

Trinn 5 

Trinn 6 

Trinn 7 

Trinn 8 

Trinn 9 

Trinn 10 

Nedlasting Family Tree Builder  

Oppstart av Family Tree Builder 

Registering som medlem av 

MyHeritage 

Opprette ditt første prosjekt 

Definere din første familie 

Redigere personer i din familie 

Legge til personer til din familie 

Publishing a Publisering og invitere 

gjester 

Finne matchende personer 

Lage diagrammer og rapporter 
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Trinn 1: Nedlasting Family Tree Builder 

Family Tree Builder er tilgjengelig gratis på MyHeritage.com. Bare naviger til 

nettstedet og følg instruksjonene som beskriver hvordan du installerer det på din 

datamaskin. 

Etter at det er installert vil dette ikonet dukke opp på skrivebordet ditt: 

 

Trinn 2: Oppstart av Family Tree Builder 

Du kan starte MyHeritage Family Tree Builder ved å dobbel-klikke på ikonet på 

skrivebordet, eller ved å velge Start, og deretter velge Alle Programmer:  

 

Trinn 3: Registering som medlem av MyHeritage 

For å kunne bruke Family Tree Builder programmet, må du være registrert medlem 

av MyHeritage. Registrering er enkelt, raskt, og gratis. 

Dersom du ennå ikke har registrert deg som medlem av MyHeritage, gjør det nå. 

Dersom du allerede er registrert medlem, logg inn med ditt brukernavn og 

passord. 

Trinn 4: Opprette ditt første prosjekt 

Hvert prosjekt i Family Tree Builder representerer et familietre. Du kan ha så 

mange prosjekter som du ønsker. Hvert prosjekt representerer typisk et familietre 

sammensatt av mange relaterte familier. 

http://www.myheritage.com/
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Prosessen med å opprette et prosjekt vil automatisk tilby deg muligheten til å 

opprette en webside på MyHeritage.com. Du kan opprette en webside selv om du 

ennå ikke har fyllt ut ditt familietre. Dette vil være din egen personlige 

familiewebside hvor du kan publisere ditt tre, invitere familiemedlemmer og dele 

informasjon om din familie. 

Trinn 5: Definere din første familie 

Etter at du har definert et prosjekt, får du muligheten til å opprette din første 

familie: en mann, en kone og deres barn. Klikk ganske enkelt på Legg til familie 

knappen. Dette valget vises etter at du har opprettet et nytt prosjekt. For 

instruksjoner om hvordan du definerer din første familie, se Legge til en familie.  

 

Trinn 6: Redigere personer i din familie 

Dobbeltklikk på kortet til hvilken som helst person i denne visningen for å vise et 

vindu hvor du kan beskrive dem ved å legge til grunnleggende detaljer, bilder, 

dokumenter, video-/lydfiler, fakta, notater og andre kilder. 
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Trinn 7: Legge til personer til din familie 

For å legge til en person til familien, trykker du på de tomme Legg til far, Legg til 

mor, Legg til ektefelle, Legg til sønn og Legg til datter kortene. 

 

For å legge til et barn til et par som allerede har et barn, klikk Legg til sønn eller 

Legg til datter linkene i familie kortet. 

For å legge til en ektefelle til noen som allerede har en ektefelle, høyre-klikk 

denne personen og velg Ektefeller menyen. Deretter, velg Legg til ektefelle valget 

i undermenyen. 

Trinn 8: Publisering og invitere gjester 

Publiser ditt familietre på din familiewebside på MyHeritage.com og inviter 

personer til å komme og se det! Any later change in the family tree will be 

synchronized to the family site. 
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Trinn 9: Finne matchende personer 

Family Tree Builder gjør deg i stand til å finne treff for de personer som du har 

definert i ditt familietre. De blir sammenlignet med personer i alle de andre 

familietrærne på MyHeritage.com som er opprettet av andre medlemmer. Det gjør 

at du kan se informasjonen som ble registrert om denne samme personen slik at 

du kan berike ditt familietre og/eller opprette en link til denne personen i det 

andre treet. 

Trinn 10: Lage diagrammer og rapporter 

Family Tree Builder gjør det mulig å generere et stort utvalg av diagrammer og 

rapporter som representerer ditt familietre. Se diagrammer og rapporter. 
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Opprette ditt første prosjekt 

Hvert prosjekt i Family Tree Builder representerer et familietre. Du kan ha så 

mange prosjekter som du ønsker. Hvert prosjekt beskriver typisk et familietre som 

inneholder flere relaterte familier. 

Du kan også ta sikkerhetskopi av ulike versjoner av et familietre i forskjellige 

prosjekter i tilfelle du skulle ønske å gå tilbake til informasjon som du allerede 

hadde endret. Du kan gjøre dette ved å lagre ulike versjoner av ditt familietre i 

forskjellige prosjekter. I tillegg blir alle dine prosjekter sikkerhetskopiert på 

MyHeritage servere etter at du har publisert dem. 

Når du oppretter ditt første prosjekt kan du velge om du vil aktivere automatisk 

publisering, som gir deg online sikkerhetskopiering av prosjekter. Dette beskytter 

ditt familietre og bilder mot enhver katastrofe eller datamaskin-kræsj. Dersom du 

velger å aktivere automatisk publisering og du ikke har en familiewebside, vil en 

ny side automatisk bli opprettet for deg.  You can also enable syncing for a 

specific project. 

Når du oppretter et nytt prosjekt blir du bedt om å oppgi dets navn, og det 

primære og sekundære språket som skal benyttes i prosjektet.  

Det initielle prosjektet som opprettes er tomt. Du kan fylle prosjektet med 

informasjon om din familie som beskrevet utover i denne veiledningen eller du 

kan importere data som har blitt lagret i et GEDCOM format. Du kan også 

importere et prosjekt som ble opprettet i Family Tree Builder eller Family Tree 

Legends. Import-funksjonen er beskrevet i GEDCOM og Family Tree Builder. 

Etter at du har importert et prosjekt fra en GEDCOM-fil, blir du bedt om å 

identifisere deg selv i familietreet. Se Identifisere deg selv i familietreet for flere 

detaljer. 
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Opprette et nytt prosjekt: 

1  Fra Fil menyen, velg Nytt Prosjekt eller klikk ikonet på verktøylinjen. Det 

følgende vinduet åpnes: 

 

2  Tast inn navnet på prosjektet ditt i Prosjektnavn feltet. Det må benyttes 

engelske bokstaver, men det kan også inneholde mellomrom og 

grunnleggende tegn. Prosjektnavnet må være et lovlig filnavn. 
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3 Klikk Neste.Det følgende vinduet åpnes: 

 

4 For å publisere ditt prosjekt, plasser en hake i Publiser prosjekt på en 

familieside på MyHeritage.com. Dersom du har mer enn en familieside, kan 

du velge hvilken du vil publisere til fra valglisten. 
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5 Klikk Neste knappen for å vise det følgende vinduet: 

 

6  Velg Primært Språk, som vil avgjøre språket som vises i Family Tree Builders 

brukergrensnitt og språket på data som du legger inn. 

Dersom du ønsker å legge inn data i et annet språk, velg dette språket i 

Sekundærspråk feltet. 

MERK Family Tree Builder tilbyr en tospråklig modus som gjør at du kan 

legge inn og se data på to språk.  
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7  Klikk Neste knappen for å vise det følgende vinduet:  

 

Dette vinduet indikerer at ditt prosjekt er vellykket opprettet. 

MERK Prosjektet ditt er ikke lagret på MyHeritage.com og det er ikke 

tilgjengelig slik at det kan ses av andre på internett før du 

publiserer det. 
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8  Klikk Avslutt knappen for å vise det følgende vinduet: 

 

Du kan nå legge til din første familie ved å klikke på  

knappen. 
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Identifisere deg selv i familietreet 

Når du åpner et prosjekt som du har opprettet eller importerer et fra en GEDCOM 

fil, forsøker Family Tree Builder automatisk å lokalisere deg i familietreet, basert 

på den e-postadressen du oppga da du registrerte deg hos MyHeritage. Dersom 

du ikke kan finne deg selv i prosjektet basert på denne e-postadressen blir du 

bedt om å identifisere deg selv i familietreet. Å identifisere deg selv i familietreet 

gir flere fordeler som beskrevet: 

 Familietreet viser alle andre personer som er i familie med deg og indikerer 

deres forhold til deg i relaterte personers kort og andre steder i programmet, 

som vist nedenfor: 

 

 Når du publiserer til en webside identifiserer det publiserte familietreet deg 

og publiserer dette faktum der også. Familietreet viser imidlertid 

slektsforhold fra ditt perspektiv, hvordan de er i slekt med deg. 
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Å identifisere deg selv i familietreet: 

1 Hvis Family Tree Builder ikke kan lokalisere deg i familietreet basert 

på din e-postadresse vises det følgende vinduet: 
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2  Klikk Velg knappen for å åpne det følgende vinduet: 
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3 Velg ditt navn i listen og klikk Velg. Det følgende vinduet vises på nytt. 

 

4 Velg hovedperson for prosjektet ved å trykke på den rette knappen. Se Sett 

som hovedperson for mer informasjon. 

5 Klikk OK for å lagre innstillingene. 
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Legge til en familie 
Familietrær opprettes og redigeres i Family Tree Builder ved å bruke et intuitivt 

grafisk brukergrensesnitt som er enkelt å bruke. Det er svært visuelt, noe som gjør 

at prosessen krever lite innsats. Dette setter deg i stand til å opprette og lage 

forgreninger i et familietre akkurat som du ville gjort med penn og papir. 

MERK Family Tree Builder installeres med et eksempelprosjekt av Kennedy-

familien for å tjene som et eksempel for deg. 
 

 

TIP Du kan også legge til en familie ved å bruke Legg til urelatert familie 

valget i Familie menyen. 
 

Så lenge prosjektet ditt er tomt vil Family Tree Builder be deg om å bygge det 

første familietreet som du kan bruke som utgangspunkt for å legge til 

etterkommere og forfedre grafisk, som vist nedenfor. 

Flere alternativer er tilgjengelig for å hjelpe deg å komme i gang med å bygge ditt 

første familietre og for å fylle inn og berike informasjonen som beskriver 

medlemmene i denne familien. Det følgende beskriver en enkel mulighet for å 

gjøre dette. 
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Klikk Legg til familie  knappen for å komme i gang. 

Det følgende vinduet vises: 
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Definere ektemannen og hustruen 

Fyll inn detaljene om ektemannen og hustruen i denne familien. 

Ved å legge inn pikenavnet til kvinnen (hennes etternavn før hun giftet seg) settes 

Family Tree Builder i stand til å berike forbindelsene i ditt familietre. 

For å legge inn en dato kan du enten taste den inn i feltet eller trykke på Dato 

ikonet  som vises til høyre for hvert datofelt. Family Tree Builder tilbyr flere 

muligheter for å legge inn data eller tidsperioder. 

Etter at du er ferdig med dette vinduet og har trykket OK blir du bedt om å legge til 

barn i familien, som vist nedenfor: 

 

Klikk Legg til sønn eller Legg til datter knappen for å vise det følgende vinduet: 
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Fyll inn detaljene som beskriver dette barnet. Du kan så klikke på Flere detaljer 

knappen for å definere en rekke detaljer om dette barnet, eller du kan klikke OK 

for å returnere til Legg til barn vinduet vist på foregående side. Du kan legge til 

flere barn på samme måte som beskrevet over til du klikker Ferdig. Etter at du har 

klikket Ferdig vil familietreet bli oppdatert og vise ektemann, hustru og barn. 

MERK Family Tree Builder oppdager automatisk om du forsøker å legge til en 

person som ligner en annen person som allerede finnes i familietreet. 

Når dette skjer dukker det opp et varsel. 
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Beskrive en person 
En enkel måte å begynne med å beskrive en person i ditt familietre er å 

dobbeltklikke deres kort eller en tom Legg til far, Legg til mor, Legg til ektefelle, 

Legg til sønn eller Legg til datter boks. 

 

 

Enten du legger til en mor, far, ektefelle eller et barn til en eksisterende person, 

eller en person som ikke er relatert til noen andre vises, Legg til person-

veiviseren. 

Dobbel-klikk her for å beskrive  

en sønn eller en datter 

Dobbel-klikk  

her for å beskrive  

denne personen 

Dobbel-klikk  

her for å beskrive 

denne familien 

Dobbel-klikk  

her for å beskrive 

denne faren 



Komme i gang 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

  

- 96 - 

Den enkleste måten å redigere en persons detaljer i Family Tree Builder er ved å 

dobbel-klikke deres kort i tre-visningen. Det følgende vinduet vises og gir deg 

mulighet til å legge inn en mengde informasjon om denne personen: 

 

Dette vinduet inneholder følgende faner for å kunne beskrive denne personen:  

 Hoved fane 

 Info fane 

 Kontakt fane 

 Henvisninger fane 

 Notater fane 

 Fakta fane 

 Mer fane 
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Hoved fane – Beskrive en person 

Hoved fanen gir deg mulighet til å definere grunnleggende informasjon om en 

person, slik som deres navn, kjønn, og informasjon om deres fødsel og død. 

Dersom personen er død, huk av Død boksen og de vil automatisk bli lagt til i den 

virtuelle kirkegården.  
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Klikk Navn knappen for å vise et vindu der du kan legge til flere navn til denne 

personen og/eller ulike endelser (suffiks) og forstavelser (prefiks) til deres navn, 

som vist nedenfor: 

 

Navnet som du registrerte i Hoved fanen dukker opp i vinduet ovenfor. I dette 

tilfellet kan du registrere tilleggsinformasjon om navnet i dette vinduet. Dersom 

du ønsker å legge til et annet navn, klikk på Legg til flere navn knappen. 

Toppen av vinduet indikerer hvor mange navn som er tilordnet denne personen. 

Du kan klikke høyre- eller venstrepilen, vist nedenfor, for å bla mellom de ulike 

sidene med navneinformasjon. 

 

For å legge til en henvisning om dette navnet, klikk Navn omtale knappen (se 

Henvisninger). 
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For å legge til et notat om dette navnet, klikk Navn notater knappen (se Notater 

fanen – Beskrive en person). 

Du kan klikke Bilder knappen for å se og legge til bilder av denne personen ved å 

benytte det følgende vinduet: 

 

Dette vinduet gir deg mulighet til å se eller legge til bilder av denne personen. 

Vinduet virker på to måter som bestemmes av knappene i det øvre venstre 

hjørnet, i Velg området. Alternativene er: 

 Utforsk assosierte bilder 

 Relaterte bilder 
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Utforsk assosierte bilder 

Dette vinduet ser ut som vist ovenfor når Utforsk assosierte bilder velges i Valg 

feltet i øvre venstre hjørne. Dette er standardvalget når personen allerede har 

bilder. Ellers er Relaterte bilder alternativet valgt. 

Dette alternativet gjør at du enkelt kan bla gjennom alle bildene som er assosiert 

med denne personen. 

Du kan dobbel-klikke på et bilde for å vise det i større detalj i bildevisning. 

Visningsalternativene som er tilgjengelig her er de samme som de som er 

beskrevet i Visningsalternativer nedenfor. 

Relaterte bilder 

Dette vinduet ser ut som vist ovenfor når Relaterte bilder alternativet velges i valg 

feltet i øvre venstre hjørne. Det gir deg mulighet til å relatere et bilde til denne 

personen. 
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Relatere et bilde til denne personen: 

1  Bla gjennom bildelisten i området til høyre. I feltet over bildene kan du vise 

alle bildene eller bare bilder av denne personen som fortsatt ikke er knyttet til 

personen. 

2  Klikk på et bilde i området til høyre. 

3  Klikk Relatere knappen for å flytte dette til området til venstre som kalles 

Relaterte bilder. Alle bildene som er listet i dette området er knyttet til denne 

personen. Det betyr at de vises når du ser på denne personen. 

Visningsalternativer 

Dette vinduet gir en rekke muligheter til å se bildene som ennå ikke er relatert til 

noen. Dette gjør det enkelt for deg å velge og å relatere dem til denne personen. 

Format 

Du kan velge Tabell knappen i format feltet for å vise bildene i tabellform, eller 

Minibilder knappen for å vise bildene som miniatyrbilder. 

Du kan justere størrelsen på miniatyrbildene ved å bruke glideren opp til høyre i 

vinduet. Når du beveger den mot XXL (Extra-Extra Large) på høyre siden blir 

miniatyrbildet større og beveger du den mot S (Small) på venstre side blir 

miniatyrbildet mindre. 

Vis 

I Vis feltet kan du klikke Bilder boksen for å angi at bare bilder skal vises, eller 

Dokumenter boksen for å angi at bare dokumenter skal vises eller Video/Lyd 

boksen for å angi at bare video- eller lydfiler skal vises. 
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Ny 

Du kan legge til nye bilder, dokumenter og video- og lydfiler til denne personen og 

til familietreet ditt. 

For å legge til ett eller flere medier klikk Ny knappen for å legge til et bilde, eller 

på pilen til høyre for Ny knappen for å vise en rullegardinmeny. Du kan her velge 

hvilken type medie du vil knytte til denne personen. 

 

Se Håndtere bilder og andre medier. 
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Info fane – Beskrive en person 

Info fanen gir deg mulighet til å legge inn informasjon om yrke, utdannelse og 

identifikasjon for denne personen.  
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Du kan legge inn informasjon i hvilket som helst av feltene i vinduet og trykke  

knappen for å vise et vindu hvor du kan legge til flere detaljer om denne 

informasjonen, slik som dato, sted, fakta henvisninger, notat fakta og bildefakta 

som vist nedenfor: 

 

 Fakta henvisninger: For en beskrivelse av hva en henvisning er og hvordan 

du legger inn en henvisning, se Henvisninger. 

 Notat fakta: Se Notat fane – Beskrive en person for en beskrivelse av hva et 

notat er og veiledning om hvordan et notat legges inn. 

 Bilder fakta: Se Bilder fakta. 

Check the Current Education (or Current Occupation) checkbox to specify that 

this is the current education or occupation (latest information) for this person. 

Huk av Private fakta boksen for informasjonen du legger inn dersom du ikke 

ønsker at den skal publiseres på familiesiden. Se Personverninnstillinger for mer 

informasjon. 
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Bilder fakta 

Klikk Bilder fakta knappen for å vise og legge til bilder som er knyttet til dette 

faktum. For eksempel, for en persons immigrasjon, kan du legge til et bilde av 

skipet som ble benyttet på reisen, for et fakta om utdannelse kan du legge til et 

bilde av skolen, for et fakta om begravelse kan du legge til et bilde av gravsteinen 

osv. Se side 99 for mer detaljer. 

Kontakt fane – Beskrive en person 

Kontakt fanen gir deg mulighet til å legge inn kontakt- og bostedsdetaljer for en 

person, som vist nedenfor: 

 

I Dato feltet kan du legge inn den perioden personen bodde på denne adressen. 

Check the Current Address checkbox if this is this person’s current address. 
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En eller flere tilleggsadresser kan legges in ved å klikke på Legg til adresse 

knappen. 

Antall adresser som har blitt lagt inn indikeres på toppen av vinduet, som vist 

nedenfor: 

 

TIP Family Tree Builder inneholder en rapport som lister alle adressene i ditt 

familietre. 
 

Click the More contact info button to add and manage additional phone numbers, 

email addresses and web contacts. 

 
 



Komme i gang 

Family Tree Builder Brukermanual 

 

 

 

Henvisninger fanen – Beskrive en person 

Henvisninger gir deg mulighet til å spore og identifisere kildene for din forskning.  

Henvisninger fanen gir deg mulighet til å legge inn henvisninger, som vist 

nedenfor: 

 

Se Henvisninger for mer informasjon om henvisninger og hvordan bruke dem. 
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Notater fane – Beskrive en person 

Notater fanen gir deg mulighet til å legge inn informasjon som beskriver denne 

personen i fritekst, som vist nedenfor: 

 

Se Notater fane – Definere Notater for mer informasjon om notater og hvordan 

bruke dem. 

TIP Før du legger inn et notat bør du sjekke om Family Tree Builder tilbyr en 

faktatype som passer den informasjonstypen som du ønsker å legge 

inn. Grunnen er at Family Tree Builder viser disse fakta automatisk i 

mange av sine vinduer, diagrammer og rapporter. 
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Fakta fane – Beskrive en person 

Fakta fanen gir deg mulighet til å legge inn fakta om denne personen. Hver type 

fakta har en liste med felt som du må legge inn. Family Tree Builder viser 

automatisk disse fakta i mange av sine vinduer, diagrammer og rapporter. 

De mest vanlige fakta om en person, slik som fødsel, død, yrke, utdannelse osv., 

kan også redigeres i Hoved og Info fanene. De dukker imidlertid også opp i Fakta 

fanen, som viser en konsolidert liste med alle fakta om denne personen. 

 

Toppen av vinduet viser en liste med alle fakta om denne personen. Hver gang du 

klikker på en rad vises mer detaljer om dette faktaelementet i bunnen av vinduet. 

Du kan også dobbel-klikke på et faktaelement og vise detaljene i et separat 

vindu. 

Midten av vinduet viser alle detaljene om det valgte fakta og gir deg mulighet til å 

redigere det. 
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Bunnen av vinduet har følgende knapper: 

Knapp Beskrivelse 

 Viser og legger til henvisninger for dette fakta.  

 

Viser og legger til notater om dette fakta. For flere 

detaljer om notater, se Notater fane – Beskrive en 

person. 

 Viser og legger til bilder om dette fakta.  

 
Viser et vindu hvor du kan definere nye fakta om 

denne personen. 

 
Viser et vindu hvor du kan redigere fakta om denne 

personen. 

 Sletter det valgte faktaelement. 

 Sorterer fakta i kronologisk rekkefølge.  
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Definere et nytt fakta: 

1  Klikk Nye fakta knappen for å vise det følgende vinduet: 

 

2  Velg en faktakategori fra listen til venstre for å vise en liste med denne type 

fakta til høyre. 

3  Velg et fakta fra listen til høyre, eller tast inn navnet på en ny type fakta i feltet 

på bunnen av vinduet og klikk OK. Den nye raden blir nå opprettet i fakta 

tabellen, klar til at du kan legge inn mer informasjon om dette fakta, slik som 

dato, sted og beskrivelse. 

MERK Dersom det fakta du ønsker å legge til ikke er et av 

standardfaktaene som finnes i Family Tree Builder, taster du navnet 

på faktaet i Eller, oppgi en egendefinert type feltet i bunnen av 

vinduet. 
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Mer fanen – Beskrive en person 

Mer fanen gir deg mulighet til å legge inn informasjon om fysiske egenskaper, 

status og personlige ting om en person, som vist nedenfor: 

 

Klikk  knappen for å se og legge inn detaljer om den 

fysiske beskrivelsen av denne personen. Se Legge til fysisk beskrivelse av en 

person. 

Klikk  knappen for å se og legge inn genetisk DNA 

informasjon for denne personen. Se Legge til DNA markører for en person. 

Klikk  knappen for å se og legge til oppgaver for denne 

personen. Se Oppgaver. 
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For å indikere at all forskning er ferdig for en person, huk av i Undersøkelser 

fullført for denne personen boksen. Når du huker av her vil det vises en grønn 

indikatorhake  i personens kort. Klikk dette ikonet for å vise et verktøy-tips 

som sier at all forskning er fullført for denne personen. Klikk Klikk for å se 

forsknings notater linken for å åpne oppgavevinduet for denne personen. 

 

Huk av boksen i personvernfeltet dersom du ikke ønsker at informasjon om 

denne personen skal publiseres på en familieside. Se Personverninstillinger for 

flere detaljer. 
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Legge til fysisk beskrivelse for en person 

Legge til fysisk informasjon for en person: 

1 Klikk  knappen for å vise det følgende vinduet: 

 

2 Legg inn de fysiske detaljene for denne personen og klikk OK. 
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Legge til DNA-markører for en person 

Flere selskaper tilbyr sett som kan benyttes til å utføre DNA-testing. 

Informasjonen som kommer fra slike tester kan lagres for en person i Family Tree 

Builder. 

MERK DNA-relatert informasjon lagres kryptert i Family Tree Builder databasen. 

Slik informasjon blir aldri publisert til en familieside, den tas heller ikke 

med i en eksportert GEDCOM fil. 
 

Legge til DNA-informasjon for en person: 

1 Klikk  knappen for å vise det følgende vinduet: 
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2 Velg det DNA-test firmaet som du fikk testsettet fra som ble benyttet til å finne 

DNA-relatert informasjon, klikk deretter OK. 

Det følgende vinduet vises: 

 

3 Velg det aktuelle testfirma og test i Velg en test rullegardinlisten. 

4 Legg inn DNA-resultatet i de relevante boksene. Merk at feltene i vinduet 

varierer avhengig av det spesifikke DNA-firma og -test som du valgte i trinn 3. 

5 Legg inn Haplogruppen (en hovedgren på det menneskelige familietre) basert 

på denne testen, dersom tilgjengelig. 

6 Legg inn SNPs (single nuclide polymorphism) basert på denne testen, hvis 

tilgjengelig. 

7 Etter at alle testresultatene er lagt inn, klikk OK. 
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Utvide familien 
Etter at du har definert informasjon om din første familie kan du begynne å 

definere informasjon om andre personer i familien. For å utvide familietreet, legg 

til personer i familiegruppen du nettopp opprettet. Du kan forgrene det i hvilken 

som helst retning ved å legge til foreldre, besteforeldre, brødre, søstre, barn, 

barnebarn osv. 

Det finnes flere alternativer for å legge til medlemmer til ditt familietre, inkludert 

de følgende: 

 Dobbeltklikke et tomt familiekort 

 Høyreklikke på en persons kort 

 Bruke legg til person knappen 

 Definere nytt barn i familietreet 

 Legge til et eksisterende barn til en familie 

 Legge til en ektefelle til en person 

 Legge til en annen ektefelle til en person 
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Dobbelt-klikke et tomt familiekort 

Når du definerer en ny familie blir det automatisk opprettet et kort for en 

ektemann, hustru og et barn. Du kan legge til et medlem til denne familien ved å 

dobbel-klikke på et tomt kort som representerer det relevante forholdet for 

personene som vises, som vist nedenfor: 

 

Du kan for eksempel klikke  linkene for å vise et 

vindu som tar deg gjennom prosessen med å definere et barn av disse foreldrene. 

Flere detaljer om hvordan definere et barn finnes i Definere nytt barn i 

familietreet. 

Det samme gjelder for å legge til mor eller far for enten ektemannen eller hustruen 

som vises i dette vinduet, og for å legge til en ektefelle til en person som ikke 

allerede har en ektefelle i familietreet. 

TIP For å legge til en bror eller en søster til enten ektemannen eller konen, 

ganske enkelt, dobbel-klikk en av deres foreldre. Denne ektemannen 

eller konen blir da et barn av disse foreldrene og du kan definere flere 

barn for den forelderen, som selvsagt er deres søsken. 
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Høyre-klikk en persons kort 

Du kan høyre-klikke på en persons kort for å vise ulike alternativer som gir deg 

mulighet til å legge til foreldre, søsken, ektefeller og andre relasjoner til denne 

personen.  

Ved å benytte et av valgene som starter med ordet Legg til, kan du knytte en 

person som allerede eksisterer i ditt familietre som en slektning et annet sted i 

treet. For eksempel, bruk Legg til alternativet når to søskenbarn gifter seg med 

hverandre, når noen ble adoptert av en onkel eller tante eller når to brødre gifter 

seg med to søstre. 
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Bruke legg til person knappen 

Klikk på den lille pilen til høyre for Legg til person knappen for å vise en 

rullegardinliste som gir deg mulighet til å legge til ulike relasjoner til personene 

som vises i treet, som vist nedenfor: 

 

MERK Family Tree Builder oppdager automatisk når du forsøker å legge til en 

person som er lik en annen person som allerede finnes i familietreet. 

Når dette skjer vises en advarsel. 
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Definere nytt barn i familietreet 

De visuelle egenskapene ved hovedvinduet i Family Tree Builder gjør det enkelt å 

definere barn og foreldre. Denne seksjonen beskriver hvordan man definerer et 

barn i en familie. Du kan legge til foreldre på en tilsvarende måte. 

TIP For å legge til en bror og en søster, definer dem som barn av den samme 

foreldren. 
 

 

Familiedetaljer fremkommer alltid under ektemann og hustru kortene. Det viser 

detaljer om deres ekteskap og viser antall barn de har. Det viser også et Legg til 

sønn/Legg til datter valg. 

TIP Du kan også legge til barn i Rediger familie-vinduet. 

 

 

 

Legge til 

en sønn 

eller 

datter 
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Legge til et barn: 

1  Klikk Legg til sønn eller Legg til datter knappene, eller dobbel-klikk i den 

hvite boksen i bunn av treet som inneholder teksten Legg til sønn/Legg til 

datter, for å vise det følgende vinduet: 

 

2  Fyll inn feltene i dette vinduet etter eget ønske. Du kan klikke Flere detaljer 

knappen for å åpne et vindu hvor du kan legge inn en variasjon av 

informasjon som beskriver personen. 
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Legge til et eksisterende barn til en familie 

Hvis du allerede har definert en person i Family Tree Builder som er barnet til 

foreldrene så er det ganske enkelt å dra-og-slippe denne personen fra 

Personlisten inn i familietreet til hans eller hennes foreldre, som vist nedenfor: 

 

Legge til et eksisterende barn: 

1  Velg barnets navn i Personlisten til venstre. 

2  Dra barnet inn i den hvite Legg til sønn/Legg til datter boksen i bunnen av 

vinduet. 

There are several other ways to add an existing child to a family: 

 Right-click a family box (or click its Edit button). The Edit family menu opens. 

From the Children menu, select Attach Existing Child and then select the 

child from the list of people in the tree. 

 Double-click the family. The Edit Family window opens. Go to the Children tab, 

click the Attach Child button and then select the child from the list of people 

in the tree. 

 

Velg barnet 

Dra 

barnet hit 
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Legge til en ektefelle til en person  

Du kan legge til en ektefelle til en person i treet ved å klikke Legg til ektefelle 

kortet ved siden av denne personen. 

 

Fyll inn feltene i dette vinduet slik du ønsker. Du kan klikke Flere detaljer 

knappen for å åpne et vindu hvor du kan legge inn en variasjon av informasjon 

som beskriver denne personen og forholdet mellom ektefellene. 
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Legge til en annen ektefelle til en person 

Mange ganger har en person allerede en ektefelle i familietreet og du ønsker å 

legge til en annen ektefelle fra et annet ekteskap for denne personen. 

For å få til dette, klikk Rediger knappen i bunnen av personens kort, velg Ektefelle 

valget og så Velg ektefelle alternativet. Et vindu som er likt det som er ovenfor for 

å legge til første ektefelle vises. I dette kan du legge til detaljer for den nye 

ektefellen. 
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Redigere informasjon 
Family Tree Builder er ganske fleksibel og tillater deg å redigere hva som helst av 

informasjonen du har lagt inn når som helst. I denne seksjonen kan du finne ut 

mer om: 

 Redigere en person 

 Personmeny alternativer 

 Redigere en familie 

 Familiemeny alternativer 

 Redigere et bilde 
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Redigere en person 

Du kan komme til en persons side for registrering av detaljert informasjon på flere 

måter: 

 Klikk Flere detaljer knappen i Legg til person veiviseren. 

 Dobbel-klikk personens kort i Tre visning. 

 Klikk Rediger knappen på et personkort. 

 Høyre-klikk en persons kort og velg Redigere detaljer. 

 

Dobbel-klikk på en  

persons kort for å 

redigere 

informasjonen på det 

Et vindu åpnes hvor  

du kan legge inn  

eller endre informasjon  

og bilder av  

denne personen 
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Person menyalternativer 

I det følgende beskrives de alternativene som er tilgjengelig når du klikker 

Rediger knappen nederst på et kort, eller høyre-klikker en persons kort som vist 

nedenfor: 

 

Når du høyre-klikker en persons kort i tre-visning, gir menyen deg mulighet til å 

endre en persons status. 

Ved første øyekast, gir denne menyen informasjon om hvor mange foreldre, barn, 

ektefeller og bilder som har blitt definert for denne personen. For eksempel, så 

har John åtte søsken, en ektefelle, fire barn og 99 bilder, som vist ovenfor. 

Rediger detaljer 

Dette alternativet åpner et Rediger detaljer-vindu som gir deg mulighet til å endre 

eller legge til informasjon om personen. 
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Person 

De følgende alternativene er tilgjengelig for å endre status for de personer som er 

valgt for øyeblikket: 

 

Gå til person 

Dette valget viser den gjeldene personen som fokus i Tre-visningen, det betyr at 

denne personens kort nå vises i sentrum av Tre-visningen. 

Dette valget er ikke-aktivt dersom den gjeldende personen allerede er i fokus. 

Legg til favoritter 

Dette alternativet legger den valgte personen til i Favoritter menyen. Favoritter 

menyen gir en rask måte å sentrere ditt familietre på en person. Et eksempel på 

Favoritter menyen er vist nedenfor. Denne inneholder to favorittpersoner: 
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Sett som hovedperson 

Dette alternativet definerer den gjeldende person som hovedperson. Hvert 

familietre har en hovedperson som familietreet er sentrert rundt. Hovedpersonen 

er viktig av flere grunner, som beskrevet: 

 Klikking på Hjem  knappen setter denne personen i fokus, det vil si at 

denne personen vises i sentrum av Tre-visningen. 

 Når du viser informasjon om en person, slik som når du beveger markøren 

over en person i Personlisten, vises slektskapet mellom denne personen og 

Hovedpersonen som illustrert nedenfor: 

 

 Når du høyre-klikker på en person og velger Relasjoner alternativet, vises 

denne personens slektskap til Hovedpersonen. 

Du kan endre Hovedperson når som helst ved å velge alternativet Sett som 

hovedperson. 

Oppgaver 

Legger til og redigerer oppgaver relatert til denne personen. Klikk dette 

alternativet for å legge til og fjerne oppgaver relatert til denne personen. 

Show in List 

Highlights the selected person in the People List. 

Slette person 

Dette sletter den valgte personen. Du kan slette en person når som helst. Dersom 

sletting av denne personen bryter relasjoner i treet vises en advarsel. 
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Timeline 

Displays the Timeline of events for the selected person. See Timeline. 

Timebook 

Displays the Timebook, which is a chronological digital album, for the selected 

person. See Timebook. 

Profile Page 

Displays the complete profile page for the selected person. See page 68. 

 

Foreldre 

Når du høyre-klikker på en persons kort i Tre-visning, viser menyen hvor mange 

sett med foreldre denne personen har, deres navn og hvilken kategori foreldre de 

er, slik som naturlige- eller adoptivforeldre. Velg en av Foreldrene i menyen for å 

vise deres kort i Tre-visningen. 

De følgende alternativene er tilgjengelig for å definere foreldre: 

 

Legge til foreldre 

Et ekstra sett med foreldre kan legges til når som helst. For eksempel, 

adoptivforeldre eller naturlige foreldre kan legges til i tillegg til de allerede 

definerte foreldrene. 

The Add Parents window is displayed in which you can define how to add a new 

set of parents. 
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Knytt til foreldre 

Dette alternativet gir deg mulighet til å knytte en person til et sett foreldre som 

allerede har blitt definert i Family Tree Builder. Et vindu vises der du kan velge 

foreldre. Du kan bevege markøren over radene for å se bilder av disse personene. 

Fjerne fra foreldre 

Dette alternativet gir deg mulighet til å koble foreldrene vekk fra en person. 

Foreldrene vil fortsatt være definert som foreldre i Family Tree Builder, men ikke 

som de spesifikke foreldre til den valgte personen. 

Erstatte foreldre 

Dette alternativet gir deg mulighet til å erstatte de gjeldende foreldre med andre 

foreldre. 

Administrere foreldre 

Dette alternativet åpner et vindu som viser en liste over de gjeldende definerte 

foreldre der du kan legge til, knytte til, erstatte og koble fra foreldre. Du kan også 

definere hvilken type foreldre de er, slik som adoptivforeldre, eller naturlige. 

Liste over foreldre 

Dette alternativet lister alle foreldrene som er definert for denne personen og 

viser hvilken type de er, slik som adoptivforeldre eller naturlige. 
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Søsken 

Når du høyre-klikker en persons kort i Tre-visning, viser menyen antall brødre og 

søstre til denne personen og deres navn. Velg ganske enkelt en av søsknene i 

menyen for å vise deres kort i Tre-visning. 

De følgende alternativer er tilgjengelig for definering av søsken: 

 

Legg til ny bror/Legg til ny søster 

Dette alternativet gir deg mulighet til å legge til en bror/søster til den valgte 

personen. Et vindu vises der du kan definere en bror/søster på samme måt som 

du definerer enhver person i Family Tree Builder. 

Legg til eksisterende søsken 

Dette alternativet gir deg mulighet til å knytte en person som allerede er lagt til 

treet som et søsken til den valgte personen. Et vindu vises der du kan velge 

personen. 
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Ektefeller 

Når du høyre-klikker en persons kort i Tre-visning viser menyen antall ektefeller 

som er definert for denne personen og deres navn. Velg ganske enkelt en av 

ektefellene i menyen for å vise deres kort i Tre-visning. 

De følgende alternativer er tilgjengelig for definering av ektefeller: 

 

Legg til ektefelle 

Dette alternativet gir deg mulighet til å legge til ytterligere en ektefelle til den 

valgte personen. Et vindu vises der du kan definere en ektefelle på samme måte 

som du definerer enhver person i Family Tree Builder. 

Legg til ektefelle 

Dette alternativet gir deg mulighet til å opprette et ektefelleforhold mellom to 

personer som allerede eksisterer i ditt familietre. For eksempel, hvis to 

søskenbarn som allerede er lagt til i treet er gift kan du koble til den ene som 

ektefellen til den andre. Det vises en liste over familietremedlemmer som du kan 

velge ektefellen som du vil tilknytte. 

Fjern som ektefelle 

Dette alternativet gir deg mulighet til å fjerne en ektefelle fra en person. Personen 

vil fortsatt være definert i treet, men han eller hun vil ikke lenger være definert 

som ektefelle til denne konkrete personen. 
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TIP Ikke bruk dette alternativet dersom to personer blir skilt. Marker dem 

heller som skilt. Bruk kun dette alternativet dersom to personer er 

koblet sammen som ekteller ved en feiltagelse. 
 

Administrere ektefeller 

Bruk dette alternativet når en har mer enn en ektefelle. Det gir deg mulighet til å 

definere mer informasjon om deres forhold. Rekkefølgen på ektefellene er 

spesielt viktig by default. Den første ektefellen i listen er den ektefellen som er 

vist nærmest personen i trevisnngen. Et annet interessant felt er Status for 

ekteskap som angir om en ektefeller er gift, enke, skilt eller separert. Det 

følgende vinduet vises: 

 

Toppen av vinduet lister ektefellene og en kort oppsummering av deres 

informasjon. 
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Den midtre delen av vinduet gir alle detaljer om den valgte ektefelle og gir deg 

mulighet til å redigere dem. 

Den nedre delen av vinduet inneholder følgende knapper: 

Viser et vindu der du kan definere en ny person som 

ektefelle. 

Viser en liste med familiemedlemmer som kan velges som 

ektefelle å tilknytte.  

Kobler vekk den valgte ektefellen. 

 Flytter den valgte ektefelle opp- eller nedover i listent. 

 Klikk denne knappen for å sortere ektefellene i kronologisk rekkefølge. 

Photos 

When you right-click a Person’s Card in Tree View, the Photos menu shows the 

number of photos for this person. 

 

For more details about the Photos menu options, see Handling Photos and Other 

Media. 
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Research 

When you right-click a Person’s Card in Tree View, the Research menu provides 

access to various research options for that person. 

 

For more details about the Research menu options, see Research Menu. 

Relasjoner 

Dette alternativet gir deg mulighet til å definere den valgte personen som 

Hovedperson. Det gir deg også mulighet til å se informasjon om denne personens 

slektskap til andre personer i familietreet. 

De følgende alternativer er tilgjengelig i denne menyen: 

 

Sett [Valgt person] som Hovedperson 

Dette alternativet definerer den valgte personen som Hovedperson. Hvert 

familietre har en Hovedperson som gis spesialbehandling i Family Tree Builder. 
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Relasjon til Hovedperson 

Dette alternativet viser slektskapet mellom den valgte personen og 

Hovedpersonen.  

Relasjon Til... 

Dette alternativet gir deg mulighet til å definere slektskapet mellom den valgte 

personen og hvem som helst i familietreet. Et vindu vises der alle personene i 

familietreet er listet. Velg den andre personen for å se slektskapet mellom de to 

personene. 

Diagrammer 

Dette alternativet gir deg mulighet til å vise diagrammer for den valgte personen. 

Se Diagrammer. 
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Rapporter 

Dette alternativet gir deg mulighet til å generere rapporter om den valgte 

personen. Se Rapporter. 
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Redigere en familie 

Med Family Tree Builders enkle brukergrenssnitt kan du dobbel-klikke på den lille 

 boksen som er plassert mellom familiens ektemann og kone for å redigere 

informasjon om denne familien. 

 

Rediger Familie-vinduet er bygget opp av ulike faner som gir deg mulighet til å 

legge inn ulike typer informasjon om familien som enhet. Fanene er: 

 Hoved fane 

 Barn fane 

 Henvisning fane 

 Notater fane 

 Fakta fane 

Dobbel-klikk her for å 

redigere 

familiens informasjon 

Et vindu åpnes hvor  

du kan legge inn eller 

endre informasjon og 

bilder  

om denne familien. 
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Hoved fane 

Hoved fanen gir deg mulighet til å beskrive ektemannen og konen som 

representerer sentrum i denne familien og å legge inn detaljer om deres 

ekteskap. Innlegging av en kvinnes pikenavn (hennes etternavn før ekteskapet) 

gir Family Tree Builder mulighet til å berike forbindelsene i ditt familietre. 

For å legge inn en dato, kan du enten taste den inn i feltet eller klikke Dato ikonet 

 som finnes til høyre for hvert dato felt. Family Tree Builder har en rekke 

muligheter for innlegging av datoer eller tidsperioder. 

Klikk Bilder knappen for å se og legge til bilder av denne familien. 

Barn fanen 

Barn fanen gir deg mulighet til å definere barna i denne primære ektemann og 

kone. Toppen av vinduet lister de barna som allerede har blitt definert og gir en 

kort oppsummering av deres informasjon. 
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Den midtre delen av vinduet viser alle detaljer om det valgte barnet og gir deg 

mulighet til å redigere han/henne. Relasjon feltet kan være av spesiell interesse i 

tilfeller med adoptiv- eller fosterbarn. 

Dersom du bare vet antall barn i denne familien, men ikke vet noe om barna, er 

det to mulige veier videre. Du kan enten legge til disse barna uten noe 

informasjon om dem, eller du kan huke av i Kjent antall barn boksen og legge inn 

antallet barn i denne familien. 

Bunnen av vinduet inneholder de følgende knappene: 

Knapp Beskrivelse 

 

Viser et vindu der du kan definere en ny person som 

vil bli et barn av disse foreldrene. 

 

Viser en liste med familiemedlemmer som du kan 

knytte det valgte barnet til.  

 
Fjerner det valgte barnet. 
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Knapp Beskrivelse 

 

Velg en rad med et barn og klikk opp eller ned pilen 

for å flytte barnet opp eller ned på listen.  

 
Klikk denne knappen for å sortere barna i kronologisk 

rekkefølge. 
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Henvisning fane – Definere henvisning 

Henvisninger gir deg mulighet til å spore og identifisere kildene og databasene 

som du har benyttet i din forskning. Henvisning fanen gir deg mulighet til å legge 

inn informasjon om henvisninger som vist nedenfor: 

 

For en beskrivelse av henvisninger og bruken av disse, se Henvisninger. 
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Notater fane – Definere notater 

Notes funksjonen i Family Tree Builder gir deg mulighet til å legge inn fritekst som 

vises for denne familien. Du kan skrive inn teksten eller klippe og lime den inn fra 

andre kilder i Notat vinduet som vist nedenfor: 

 

Toppen av vinduet indikerer hvor mange notater som finnes for denne familien. 

Du kan klikke høyre- eller venstrepilen vist nedenfor for å bla mellom de ulike 

sidene med notatinformasjon. 

 

The toolbar in the Notes window enables you to format the actual note text. 

For å slette et notat, klikk Fjern notat knappen. 

For å legge til et nytt notat, klikk Legg til notat knappen. 

For å legge til en henvisning for dette notatet, klikk Notat henvisning knappen (se 

Henvisninger). 
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Dersom du ønsker at notatet skal være privat og ikke publiseres på din 

familieside, huk av Privat notat boksen. 

Fakta fane – Definere Fakta 

Fakta fanen gir deg mulighet til å legge inn ulike fakta om denne familien. Det 

finnes et variert utvalg faktakategorier, og hvert fakta har forskjellige felt som gir 

deg mulighet til å legge inn informasjon som er relevant for det valgte fakta, som 

vist nedenfor: 

 

Prosedyren for å legge inn fakta om en familie er den samme som benyttes for å 

legge inn fakta om en person, som beskrevet i Fakta fane – Beskrive en person. 
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Familie menyalternativer 

De følgende familierelaterte menyalternativer er tilgjengelig: 

 Redigere detaljer: Se Redigere en familie. 

 Familie: Se Redigere en familie. 

 Barn: Se Barn fane. 

 Bilder: Se Håndtere bilder og andre media. 

 Slektssøk: Se Smart forskning. 

 Legg til urelatert familie: Se Legge til ektefelle til en person. 
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GEDCOM og Family Tree Builder 
GEDCOM, et akronym for GEnealogical Data COMmunication, er en spesifikasjon 

for utveksling av genealogiske data mellom ulike slektsforskningsprogrammer. 

MyHeritage tilbyr et rikt utvalg av muligheter med sitt visuelle grensesnitt, media 

håndteringsegenskaper, informasjonsredigering og visningsalternativer som 

representerer en vesentlig forbedring i forhold til GEDCOMs spesifikasjoner. 

Du kan starte ditt nye genealogiprosjekt med Family Tree Builder på to måter: 

 Opprette et nytt prosjekt. 

 Importere et prosjekt fra en eksisterende GEDCOM fil. Dette er typisk en 

GEDCOM fil som du har eksportert fra andre genealogiprogrammer. 

 Import a project from another genealogy program, such as Family Tree 

Legends, Family Tree Maker, Personal Ancestral File, Legacy or The Master 

Genealogist. When importing from one of these applications, the imported 

data is automatically converted to GEDCOM format for use in Family Tree 

Builder. 

MERK I Family Tree Builder, er hovedlagringsenheten for ditt arbeid et 

prosjekt. Et prosjekt er ekvivalent med en enkelt GEDCOM fil, pluss 

alle relaterte bilder, dokumenter og filer. 
 

 

TIP Alternativt kan du bruke Veiviser for hurtigstart alternativet i Fil 

menyen for å importere, eksportere eller laste et GEDCOM prosjekt. 
 

Importere en eksisterende GEDCOM fil  

Det er mulig å starte arbeidet med ditt genealogiprosjekt med Family Tree Builder 

ved at du importerer dine data. Du kan importere en GEDCOM fil fra et annet 

slektsforskningsprogram for å starte et nytt prosjekt, eller fusjonere dets innhold 

inn i et eksisterende prosjekt. 
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Importere dine data til Family Tree Builder: 

1 Fra Fil menyen, velg Importer GEDCOM. Det følgende vinduet vises: 
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2 Browse and choose the file that you want to import and click Next. 

Alternatively, you can click the Scan button to automatically scan your 

computer to locate genealogy files, from which you can select the specific file 

to import.  

After you select the file to import, the following window is displayed: 
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3 Click Next. The following window is displayed: 

 

4 I Prosjektnavn boksen, skriv prosjektnavnet og klikk Neste. 

MERK Det anbefales at du lar GEDCOM konfigurasjonsparametere forbli 

uforandret. 
 

When importing a GEDCOM file, the following window is displayed: 
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 When importing a file from another genealogy program in a non-GEDCOM 

format (for example, a Family Tree Legends *.FTL file or a Personal Ancestral 

File *.PAF file), the file is first converted to GEDCOM format before being 

imported to Family Tree Builder. At the end of this conversion process, the 

following window is displayed: 
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5 For a GEDCOM file import, click Finish. 

 

6 For a non-GEDCOM file import, click Next and then Finish. Your FTB project 

has been created. 

GEDCOM-importfunksjonene er testet på tusener av familietrær. Dette ble gjort 

fordi mange genealogiprodukter ikke forholder seg presist til GEDCOM formatet, 

eller lider av inkonsistenser som finnes i formatet. Vi gjør vårt ytterste for å 

gjenskape dine data så korrekt som mulig og vi mener at vi har utviklet den mest 

nøyaktige GEDCOM import applikasjonen som er tilgjengelig. Allikel dukker det 

stadig opp utfordrende forhold ved denne funksjonen. Så dersom du finner feil 

eller svakheter som dukket opp under import prosedyren, send oss detaljert 

informasjon slik at vi kan forbedre importprosessen. 

Dersom det dukker opp problemer under import av GEDCOM-filen, kan du klikke 

Se problemer knappen for å vise dem. 
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TIP Vi støtter import av mediafiler og dokumenter som refereres i en 

GEDCOM fil, inkludert bilder. Noen genealogiprodukter refererer 

imidlertid til dem ved å bruke proprietære ikke-GEDCOM koder. Dersom 

dine bilder ikke importeres korrekt, vær vennlig å sende oss din 

GEDCOM fil slik at vi kan reparere den. 

 

 

TIP Avanserte brukere kan se en rapport som lages på slutten av importen. 

Denne viser hvilke uventede koder som ble funnet i din fil og hvordan 

de ble håndtert. 
 

 

TIP Vi støtter GEDCOM import fra Dorotree, selv fra to-språklige familietrær 

(for eksempel Engelsk og Hebraisk). 
 

 

TIP Muligheten til å fusjonere en GEDCOM fil inn i et eksisterende prosjekt 

blir kun gjort delvis. For øyeblikket vil fusjonen ikke bli utført på en 

fullstendig måte. Det finnes fortsatt ikke en applikasjon for å 

sammenligne, side ved side, ditt eksisterende familietre og det som du 

importerte med GEDCOM,der du blir bedt om å velge hvilke spesifikke 

registreringer du ønsker å importere og hvilke du vil avvise. Denne 

applikasjonen planlegges utgitt senere. 
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Legge inn datoer 
Family Tree Builder gir mange alternative muligheter for å legge inn datoer og 

tidsperioder. Mange funksjoner gir automatiserte muligheter dersom du legger 

inn datoer, slik som muligheten til å se en liste med personer sortert etter 

fødselsdato eller en liste med hendelser i en persons liv sortert kronologisk. 

For å legge inn en dato kan du enten skrive den inn i feltet ved å benytte det 

formatet du ønsker (fritekst) eller klikk Dato ikonet  som vises til høyre for 

hvert datofelt. 

 

Det følgende vinduet vises: 

 

Dersom du ønsker å legge inn en eksakt dato, velger du ganske enkelt fra Måned 

og Dag feltene og skriver året inn i År feltet. 

Du kan også bruke den visuelle kalenderen øverst til høyre i vinduet for å klikke 

den datoen du ønsker. Datoen som du velger vil også vises i Måned, Dag og År 

feltene. 
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Dato felt 

Datoen som du spesifiserer kan være ganske fleksibel. Den kan være den eksakte 

datoen som beskrevet ovenfor, eller en tilnærming. Dersom du ikke er sikker på 

den aksakte datoen, velg fra Før, Etter, Omtrent, Estimert eller Beregnet 

alternativene for å indikere omtrent når hendelsen fant sted.  

 

Estimert alternativet er en indikasjon på at du ikke er sikker på når hendelsen 

skjedde. 

Kalkulert alternativet er en indikasjon på at du har beregnet denne datoen. For 

eksempel ved å si at din bestemor var 70 år da hun døde i 1985 og derfor kan 

være født i 1916.  

Periode alternativet: Periode (start til slutt), Periode (start) og Periode (slutt) 

ablir typisk benyttet for å angi en hendelse som skjedde over en tidsperiode slik 

som universitetsstudier.  

Alternativene for å legge inn en dato i dette vinduet endrer seg med de valg du i 

feltene, som vist nedenfor: 
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Enkeltdato 

 

Date Within Range 

 

Periode (start til slutt) 

 

Periode (start) 
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Periode (slutt) 

 

Dato som fritekst 

 

Du kan huke av Etter solnedgang boksen for å angi at dette er når hendelsen 

intraff. Dette alternativet er relevant når du legger inn datoer ved å benytte den 

Hebraiske kalender. 

Hebraisk og Fransk revolusjons kalendre 

I dette vinduet kan du også klikke Hebraisk kalender knappen eller Fransk 

revolusjonskalender knappen nederst i vinduet for å vise den ønskede kalender. 

Du kan så foreta dine valg i denne kalenderen på samme måte som i Standard 

kalendren. 

Dersom du ønsker kan du konvertere denne datoen til en korresponderende dato 

i standardkalenderen ved å klikke Konverter knappen. 
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Henvisninger 
Henvisninger gir deg mulighet til å identifisere kildene og databasene som du 

benyttet i din forskning. 

Familietrær er fyldigst når de inneholder mange henvisninger som spesifiserer 

referansene for informasjonen i familietreet til et spesifikt kildedokument 

lokalisert i en datasamling, slik som et bibliotek. En kilde kan være en mngde 

ulike ting, slik som en bok, avisklipp, juridisk dokument, bilde av en gravstein, 

nedskrevet intervju, brev eller webside. Henvisningen er referansen til det 

bestemte stedet i den kilden som bekrefter den relevante informasjonen i 

familietreet. 

Family Tree Builder støtter GEDCOM spesifikasjonene fult ut når det gjelder kilder, 

notater og henvisninger. Disse elementene støttes rekursivt slik at du kan legge 

til et notat til en person assosiere det notatet med en henvisning som er knyttet 

til en kilde, legge til et annet notat på den spesifikke henvisningen osv. Du kan 

også tilordne notater til bestemte hendelser i en persons liv eller til ett av 

hans/hennes navn i stedet for å tilordne det til personen som helhet. 
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Definere en henvisning: 

1  Når du klikker på Henvisninger knappen i hvilket som helst av Family Tree 

Builder vinduene vises Henvisninger vinduet som vist nedenfor. Det er også 

en av fanene som er tilgjengelig når du definerer en person eller familie. 

Navnet på denne knappen kan variere mellom vinduene og kan hete 

Henvisninger notater or Navn henvisninger osv.  

2 Velg kilden for denne henvisningsreferansen fra Kilder listen. 

MERK 

 

Dersom kilden du ser etter ikke har blitt definert i dette prosjektet, 

Klikk Ny kilde knappen for å definere den. Du kan også benytte 

Rediger kilde knappen for å endre den (se Administrere kilder og 

arkiv). 
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3 Du kan legge til siden for henvisningen i kilden eller URLen dersom kilden er 

en webside.  

4 Velg kildens troverdighet fra Fortrolighet listen, legg til en dato til 

henvisningen og legg til den spesifikke henvisningsteksten. 

5 Klikk Notat henvisning for å legge til notater for denne henvisningen. Se Notat 

fane – Definere notater for detaljer om å legge til notater. 

6 Når du avslutter definering av henvisningen, klikk OK for å lukke 

henvisningsvinduet. 

Legge til en kilde: 

1 Klikk Ny kilde knappen for å opprette en ny kilde i prosjektet ditt.  
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2 Legg inn informasjon som beskriver kilden i dette vinduet. 

3 Klikk Kilde bilder for å legge til bilder for denne kilden.  

4 Klikk Notat kilde for å legge til notater for denne kilden. 

5 Du kan også definere en datasamling/arkiv (slik som navnet på et bibliotek 

eller en database) der kilden er lokalisert, dersom ønskelig. Hvis 

datasamlingen allerede eksisterer kan du velge den i Arkiv feltet. Du kan 

klikke  knappen for å vise det følgende vinduet der du 

kan definere en ny datasamling/arkiv. 

 

6 Legg til notater for denne datasamlingen/arkivet ved å klikke på Arkivnotater 

knappen. 

7 Du kan vise en liste med alle kilder og alle datasamlinger/arkiver i ditt 

prosjekt ved å gå til Vis menyen og klikke Kilder og Arkiv alternativene 

respektivt. 
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Oppgaver 
Family Tree Builders Oppgave funksjoner gjør deg i stand til å administrere de 

oppgavene som du ønsker å utføre i ditt prosjekt. I denne sammenheng er 

oppgaver som notater til deg selv eller en gjøreliste. Oppgaver publiseres ikke på 

familiesiden og er bare tilgjengelig i Family Tree Builder. Du kan legge til, endre 

og fjerne oppgaver Family Tree Builder. 

Når du definerer en oppgave som relaterer seg til en bestemt person vil denne 

personens kort vise  ikonet for å indikere at en oppgave er knyttet til denne 

personen (se Se oppgaver for en person). 

Definere en oppgave:  

1 I Vis menyen, velg Oppgaver for å åpne administrere oppgaver vinduet. 

 

2 I Oppgaver for listen kan du filtrere for kun å vise oppgaver som er knyttet til 

en bestemt person, eller du kan se alle oppgaver. 



Komme i gang 

Family Tree Builder Brukermanual 

 

 

 

3 Klikk Ny oppgave knappen for å opprette en ny oppgave. Legg til ny oppgave 

vinduet vises: 

 

4 I Tittel feltet legger du inn oppgavens navn. 

5 [Valgfri] I Beskrivelse feltet kan du legge inn en beskrivelse av oppgaven. 

6 I Prioritet listen, kan du velge ett av de følgende alternativer for å sette 

oppgavens prioritet: 

 Lav 

 Normal 

 Høy 

Prioritet bestemmer oppgavenes rekkefølge i listen. Du kan sortere oppgaver 

etter prioritet i oppgavelisten.  
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7 [Valgfri] I Lokasjon feltet kan du legge inn hvor oppgaven fysisk skal 

gjennomføres, for eksempel et bibliotek eller en kirkegård. 

8 I Status listen kan du velge ett av de følgende alternativer for å indikere hva 

som er gjeldende status for oppgaven: 

 Ikke startet 

 Under arbeid 

 Fullført 

 Utsatt 

 Kansellert 

MERK Oppgaver med Kansellert status vises til slutt i listen og er 

nedtonet. 
 

9 [Valgfri] Klikk Legg til knappen for å åpne det følgende vinduet der du kan 

knytte en bestemt person til oppgaven. 

 

Velg den ønskede personen i listen og klikk Velg knappen.  
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Den valgte personen vises i panelet på bunnen av vinduet. 

 

10 Klikk OK knappen for å lagre oppgaven. Oppgaven vises i listen over oppgaver 

i Administrere oppgaver vinduet. 

 

Klikk en kolonneoverskrift for å sortere tabellens innhold etter denne 

kolonnen i synkende rekkefølge. 

11 Klikk Ferdig knappen for å gå ut av vinduet. 

TIP Clicking Abort Syncing aborts the syncing process. 
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Du kan også utføre de følgende ekstrafunksjonene på oppgaver ved å benytte 

knappene på høyre side av vinduet: 

 Endre oppgave: Velg en oppgave i vinduet og klikk Endre oppgave knappen 

for å endere oppgaven. 

 Slette oppgave: Velg en oppgave i vinduet og klikk Slett oppgave knappen 

for å slette den oppgaven. 

 Lagre til fil: Lagre en liste over oppgaver til en Excel fil. 

Vise oppgaver for en person 

Når du legger en person til som en referanse til en oppgave, vil denne personens 

kort vise  ikonet, som indikerer at en oppgave er knyttet til denne personen. 

Vise oppgaver assosiert med en bestemt person: 

 Klikk  ikonet i personens kort for å åpne det følgende vinduet: 

 

MERK Du kan også vise en liste med oppgaver knyttet til en gitt person ved 

å gå til denne personens kort og og klikke Mer fanen i kortet.. 
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Merk at dette vinduet er veldig likt Administrere oppgaver vinduet (vist på 

side 164), foruten at det kun inneholder de oppgaver som er knyttet til den 

personen som du viser. Dette fordi den gjeldende personen er valgt i 

Oppgaver for menyen. 
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KAPITTEL 4 

Premium medlemskap 
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Premium medlemskap 
Om dette kapitlet:  

Dette kapitlet introduserer Family Tree Builders premium medlemskap. Det 

beskriver medlemskapets funksjoner og dets fordeler samt hvordan du skaffer 

deg et premium medlemskap. Det inneholder følgende seksjoner:  

 Oversikt beskriver Family Tree Builders premium medlemskapets egenskaper. 

 Hvordan bli premium medlem beskriver hvordan du skaffer deg premium 

medlemskap. 
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Oversikt 
Family Tree Builder er tilgjengelig gratis på MyHeritage.com. Gå ganske enkelt til 

webstedet og følg instruksjonene som beskriver hvordan du installerer 

programmet på din datamaskin. 

I tillegg er valgfritt premium abonnement tilgjengelig for de med store familietrær 

eller bildesamlinger. Dette premium medlemskapet gir også tilgang til en del 

nyttige funksjoner som er beskrevet i denne seksjonen. 

MyHeritage.com webstedet gir deg mulighet til å oppgradere til et premium 

medlemskap og beskriver de fordelene som følger med dette: 

 Basis medlemskap er gratis. 

 Premium medlemskap gir deg mulighet til å legge til mange flere personer i 

ditt familietre og mange flere bilder i din samling, i tillegg til utvidet 

funksjonalitet. 

 Premium Plus medlemskap gir deg mulighet til å legge til ubegrenset antall 

personer i ditt familietre og ubegrenset antall bilder i din samling, i tillegg til 

utvidet funksjonalitet. 

Det følgende beskriver den utvidede funksjonaliteten som du får med et premium 

medlemskap i Family Tree Builder. 

Sammenslåing av Smart Matches 

Smart Matches hjelper millioner av brukere på MyHeritage.com med å oppdage 

nye slektninger ved å finne forbindelser mellom familietrær. Nå, med den nye 

funksjonen for Smart Match sammenslåing kan du enkelt fusjonere informasjon 

fra ethvert familietre du har fått treff med inn i ditt eget familietre. 

En intelligent veiviser leder deg gjennom sammenslåingen av navn, datoer, 

steder, notater, bilder og andre fakta for en person med treff. 

Og, det er mer. Du kan slå sammen ytterligere informasjon om foreldre, ektefeller, 

brødre, søstre og barn av denne personen også! 

For å kunne bruke Smart Match sammenslåing må du oppgradere til en premium 

konto på MyHeritage.com. 

http://www.myheritage.com/
http://www.myheritage.com/
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Alt-i-ett diagram 

Dette alt-i-ett diagrammet er et nyttig verktøy for å kunne se det store bildet i ditt 

familietre. Dette er et diagram som inneholder ALLE slektningene til en bestemt 

person. Du kan skrive det ut som en plakat med hele familietreet eller sende det 

på e-post til din familie. 

For å kunne lage alt-i-ett diagrammer må du oppgradere til en premium konto. 

Full kartstøtte 

Kart er en viktig funksjon for å kunne vise din familiehistorie på et interaktivt 

verdenskart. Ved å bruke kart kan du utforske din families opprinnelse og få 

bedre kunnskap om familien. 

Gratisversjonen av Family Tree Builder viser kun noen av stedene som er nevnt i 

ditt familietre på kartet. For å se alle stedene i ditt familietre på kartet må du 

oppgradere til en premium konto. 
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Timeline 

Family Tree Builder’s Timeline feature requires a Premium and Premium Plus 

membership that enables you to display the timeline of events for an individual in 

the family tree. An Internet connection is required to use this feature. 
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Timebook 

The Timebook feature is a Premium Plus option that displays a chronological, 

digital album of dated photos for a person and his/her family, including spouses, 

children, parents, siblings, grandchildren and grandparents. An Internet 

connection is required to use this feature. 

 

Search MyHeritage Trees 

A Premium Plus membership enables you to use MyHeritage’s SuperSearch 

online research engine to search all MyHeritage family trees that were created by 

other MyHeritage users. Basic users and those with a Premium membership must 

purchase a Data Subscription to use SuperSearch. 
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Hvordan bli premium medlem 
Et antall valg er tilgjengelig i Family Tree Builders grensesnitt for å få tilgang til 

valget om å oppgradere til premium medlemskap, som følger:  

 Klikk  icon  verktøyet på verktøylinjen øverst til venstre i Family Tree 

Builder vinduet. 

 Klikk Oppgrader meg til Premium knappen i det følgende vinduet som vises 

når du starter Family Tree Builder og når du forsøker å få tilgang til en 

premium funksjon: 
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Det følgende vinduet vises dersom du har mer enn ett familie-websted på 

MyHeritage.com. 

 

Dette vinduet gir deg mulighet til å velge det webstedet som du vil oppgradere til 

et premium medlemskap.  

MERK You only have to pay once in a life time for a Premium membership in 

order to get all the Premium features of Family Tree Builder. The 

Premium membership also gives you an upgraded Premium family site. 

The family site subscription is automatically renewed each year, but you 

can cancel it at any time via the My purchases page, accessible from the 

account drop down in your family site. Even if you cancel the Premium 

subscription for your family site, Family Tree Builder’s Premium features 

will still be available to you. 

 

Hvis du ikke har et websted kan du taste inn navnet på ditt nye websted. 

Velg tilbudet du ønsker å oppgradere til (Premium eller Premium Plus) og antall 

år. Etter at du har betalt vil Family Tree Builder låse opp premium funksjonene. 
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En webside som gir deg mulighet til å betale og oppgradere din Family Tree 

Builder vises som følger. 
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KAPITTEL 5 

Håndtere bilder og 

andre media  

andre media  
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Håndtere bilder og 

andre media 
Dette kapitlet: 

Dette kapitlet omhandler hvordan legge til, markere og automatisk velge ut 

ansiktsdelen fra bilder samt hvordan bruke dokumenter og lyd/video for utfylling 

av slektstreet ditt. Kapitlet inneholder følgende deler: 

 Oversikt omhandler Family Tree Builder sitt kraftige 

bildebehandlingsverktøy. 

 Mediatyper omhandler hvordan du kan registrere forskjellige typer av 

informasjon og hvordan du kan assosiere forskjellige typer media med 

denne informasjonen. 

 Bilder i trevisning omhandler hvordan redigere bilder i trevisning. 

 Vise og administrere bilder omhandler en rekke muligheter for hvordan 

bilder skal vises, hvordan knytte bilder til personer og fakta samt legge til 

informasjon om bildene. 

 Personoversikt viser personer som du har opprettet I Family Tree Builder. 

 Bildeliste viser alle eller noen av bildene du har i Family Tree Builder 

basert på valgte innstillinger. 

 Legge til nye bilder gjør deg i stand til å legge til bilder, dokumenter og 

video og lydfiler i slektstreet.. 

 Redigere et bilde hjelper deg med bildebehandling ved hjelp av 

funksjonene i Family Tree Builder. 

 Fotoalbum .viser en oversikt over fotoalbum du har lagd i Family Tree 

Builder. 

 Bildefremvisningviser et stort vindu med bildet, navnet, plassen og dato 

for når bildet ble tatt, og viser liste over personer som eventuelt er markert 

i bildet. 

 Bildemeny beskriver menyen som vises i media-visning og dens 

funksjoner. 
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 Virtuelt gravsted beskriver virtuell gravplass som gjør det mulig å vise alle 

bildene, dokumentene og video samt lydfiler assosiert med gravleggelse 

eller gravstøtte. 
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Oversikt 
Effektiv bildebehandling er en av de kraftigste verktøyene i Family Tree Builder. 

Denne spesielle funkjonen, som forøvrig er lagd av MyHeritage, representerer en 

signifikant forbedring av GEDCOM's spesifikasjon for bilder(for mer informasjon 

se GEDCOM og Family Tree Builder). 

Bilder er verdifulle for slektshistorikk og bringer mer liv inn i slektstreet. Ved å 

scanne gamle foto, importere dem til prosjektet og beskrive dem på en god måte, 

lagrer du juveler fra familiehistorien. Det gir familien, slektninger og venner 

anledning til å nyte bildene på flere måter enn hva du hadde tenkt mulig. 

Legge til gamle bilder vil mest sannsynlig også være en fordel i slektsgranskingen 

fordi de ofte kan sette i gang hukommelsen hos eldre slektninger og føre til 

oppdagelser av ny informasjon og historier du ikke kan finne andre steder. 

NOTE Begrepet bilde og media kan bli brukt om hverandre i dette kapitlet. 

Ordet media kan bli brukt om både bilde, dokument, video eller lydfil. 
 

Family Tree Builder sin behandling av bilder gir deg mulighetene til å: 

 Legge til et bilde én gang for deretter å assosiere dette med flere 

forskjellige elementer i Family Tree Builder, for eksempel en person, en 

familie, personlige fakta, familiefakta, en kilde eller annet. 

 Bla gjennom bilder av interesse, inkludert en informasjonsboks som viser 

bildet og en oppsummering av relevant informasjon. For hver person, et 

personlig bilde vil vises om bilde er lagt til. Om ikke, vil en anonym 

silhuett vises.  Det er mer intuitivt å navigere i et slektstre når bilder vises 

for hver enkelt person, spesielt om du er kjent med slektstreet. Denne 

intuitive navigeringen er en av de nyttigste delene av Family Tree Builder. 

 Import av mange bilder til slektstreet på en gang. 

 Markering av bilder (tag). Markere personers ansikt i et bilde for å kunne 

vise hvem-er-hvem i et bilde. Denne funksjonen er spesielt nyttig for 

gruppefoto som viser mer enn én person. Dette er mye enklere enn en 

skrevet beskrivelse, som eksempelvis “bestemor er person nummer 14 fra 

høyre, på sjette rad fra bunn”. 
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 Ansiktsmarkering kan assosieres til en persons personlige bilde; det vil 

bli portrettbildet til en person som vil vises i programmets tre-visning og 

forskjellige rapporter. Du slipper å lage eller legge til et nytt bilde for å 

kunne bruke det som portrettbilde. 

 

 Dette er en forbedring over andre slektsbehandlingsprogrammer hvor man 

bare kan assosiere et bilde til en person for deretter å vise en forminsket 

versjon. Når bildene er for eksempel gruppefoto vil slike miniatyrbilder 

være ubrukelige som portrettbilder. I Family Tree Builder slipper du å 

tenke på slike ting. 

 Vise begge sider av et scannet bilde som ett. Gamle bilder har ofte 

nedtegnelser på baksiden. Family Tree Builder gjør det mulig å assosiere 

baksiden av et scannet bilde med forsiden, slik at de fremstår som ett 

bilde istedetfor å håndtere dem som to separate bilder. 

 Kraftig søkefunksjon for bilder. Eksempelvis, søk i alle bildene tatt av en 

spesiell person en spesiell plass (eller en lydmessig lik plass ved bruk av 

Soundex), på en spesiell dato eller alle bilder av en person og dens 

etterkommere. 
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Mediatyper 
Family Tree Builder gjør det mulig å registrere forskjellige typer av informasjon 

som allerede er beskrevet i denne manualen samt assosiere forskjellige 

mediatype slik som bilder, dokumenter (som f.eks Word eller Writer-dokument, 

eller et PDF-dokument av en scannet dåpsattest)) og multimedia (video og 

lydfiler). Noen eksempler av hvordan mediafiler visersI bilde-visning er beskrevet 

under: 

 

 

   
 

Dokument Foto Video/Lyd 
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Bilder i trevisning 
Du kan definere et personlig bilder for hver enkelt person i treet som vil 

representere personen flere forskjellige steder. 

 

En anonym silhuett vises for personer som ikke har et personlig bilde 

 

For å legge til et personlig bilde, klikk personens silhuett i trevisning. Et vindu 

åpnes som hjelper deg med prosessen med å legge til et personlig bilde. 
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Om en person allerede har et personlig bilde kan du dobbeltklikke bildet i 

trevisning for å endre. For å erstatte bildet, høyreklikk bildet i trevisning og velg 

Erstatt personlig bilde fra menyen. 

 

Velg Endre personlig bilde for å endre bildets informasjon. Velg Fjern personlig 

bilde om du vil fjerne bildet fra denne personen. 
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Vise og håndtere bilder 
Bildevisning har en rekke muligheter for å vise bilder, assosiere bilder med 

personer og fakta samt legge til informasjon til bildene. 

For å vise og håndtere bilder: 

 Klikk -knappen i toppmenyen. Bildevisningen vil dukke opp som vist 

under:  

 

Bildevisning inneholder følgende: 

 Personoversikt viser alle personene du allerede har definert i Family Tree 

Builder og gir deg rask adgang til bildene deres. 

 Bildeoversikt viser bilder etter ønske. Den kan vise en oversikt over alle 

bildene du har lagt inn i Family Tree Builder, alle bilder assosiert med en 

spesiell person eller andre filtrerte lister av bilder du etter ønske vil se på. 

 Alternativer for bildevisning gir deg muligheten til å kontrollere hvordan 

bilder vises i dette vinduet. 

Photo 

Handling 

Options 

Search 

Options Photo 

Display 

Options 

Photos 

List 

People  

List 

Quick Find 

Options 
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 Alternativer for hurtigsøk gir deg muligheten for raskt å finne et bilde 

basert på en persons navn. 

 Alternativer for bildebehandling gir deg muligheten for å legge til bilder, 

endre informasjon, markere ansikt, vise eller slette bilder. 

 Avansert bildesøk gir deg avanserte muligeheter for å søke etter bilder i 

prosjektet. 
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Personoversikt 
Personoversikten i bildevisning viser alle personene du har registrert i Family Tree 

Builder. Den fungerer på samme måte som personoversikten i trevisning. 

 

For å vise alle bilder assosiert med en spesifikk person: 

 Dobbelklikk en persons navn i personoversikten for å vise samtlige bilder 

som er assosiert med denne personen. Instruksjoner for hvordan assosiere 

bilder til den personen er beskrevet under  fanen Relasjoner. 

MERK Når du er i bildevisning og høyreklikker en person i 

personoversikten: denne menyen har flere valg enn de som er 

tilgjengelige i trevisning. Se Personliste. 
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Følgende valg er tilgjengelige ved å høyreklikke en person i personoversikten: 

 Vis i slektstre: Åpner personvinduet for valgte person. 

 Håndtere bilder: Åpner bildeseksjonen i bildevisning til valgte person. 

 Bildeshow: Starter et bildeshow med bilder assisiert med den valgte 

personen. 

 Assosier med bilde: Assosierer denne personen med valgte bilder 

 Assosier fakta med bilde: Åpner vinduet for valg av fakta hvor du kan 

velge fakta til personen og assosiere det med det valgte bildet. 

 Assosier virtuell gravplass med bilde: Legger valgt bilde til virtuell 

gravplass til valgte person. For mer informasjon om virtuell gravplass se 

Virtuell gravplass. 

 Diagram: Viser ulike valg for å opprette et diagram for den valgte 

personen. Se Diagram. 

 Rapporter: Viser ulike valg for å opprette en rapport for den valgte 

personen. Se Rapporter. 

 Tidslinje: Viser en tidslinje med hendelser for den valgte personen. Se 

Tidslinje. 

 Historiebok: Viser historiebok for valgt person som er en kronologisk 

oversikt med bilder relatert til valgt person. Se Historiebok. 

 Profilside: Viser profilsiden for valgt person. Se side 66. 

 Undersøker [navn på person] på SuperSearch: Åpner nettleservindu som 

vil vise en liste over treff på den valgte personen. 

 Relasjon til [hovedperson]: Åpner et vindu som beskriver relasjonen til 

personen du har satt som hovedperson i slektstreet. 

 Relasjon til: Åpner relasjonskalkulatoren hvor du har muligheten til å se 

relasjonen mellom den valgte personen og den personen du finner via 

dette vinduet. 
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Bildeoversikt 
Bildeoversikten i bildevisning vises når  avmerkingsboksen kalt Bilder er huket av 

for. Den vil vise følgende: 

 Alle bildene som er lagt inn i Family Tree Builder. 

 Bilder som er relatert til en valgt person eller familie 

 Bilder som passer med utvalg du har gjort, slik som i visningsfeltet 

TIP 
Dobbeltklikk en person i personoversikten for å vise alle bilder 

relatert til denne personen. 

Bilder er i utgangspunktet vist i rekkefølge etter når de ble lagt til i prosjektet, med 

det eldste bildet først: 
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Alternativer for bildevisning 
Det følgende beskriver alternativene som gjør deg i stand til å kontrollere hvordan 

og hvilke bilder som vises i bildevisning: 

Bildevisning 

Med vis-feltet kan du velge ett av valgene fra rullegardinmenyen for  visning av 

utvalgte bilder. 

 

Disse forskjellive typene av valg er tilgjengelige: 

Alle: Viser alle bildene i slektstreet. 

Søkeresultater [Fullt navn]: Om du tidligere har definert et søk og lagret dette, 

kan du velge dette søket og vise alle bildene i søkeresultatet.  Se Avansert søk 

etter bilder. 

Virtuell gravplass: Viser alle bildene i prosjektets Virtuelle gravplasser. Bildene 

er assosiert med fakta-typen Gravlagt for hver enkelt person i slektstreet. Se 

Virtuell gravplass. 

[Fullt navn]: Viser alle bildene assosiert med valgt person. 
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Typevisning for bilder 

Denne delen gjør deg i stand til å definere hvilke typer av media som vises i listen. 

For å spesifisere mediatype-visning: 

Under vis-feltet kan du krysse av i avskryssningsboksen for Bilder for å vise 

bilder, avkryssningsboksen Dokumenter for å vise dokumenter (Word, 

OpenOffice, PDF osv.) og avskryssningsboksen Video/Lyd for å liste opp lyd- og 

videofiler. 
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Visning av bildeformat 

 

Velge bildeformat: 

 Velg alternativet Tabell i format-seksjonen for å vise bildene i tabellformat. 

 

Tabellvisning viser så et miniatyrbilde, mediets tittel, eventuelle album, 

mediatype, dato og plass. Du kan sortere listen etter alle kolonnene ved å 

klikke selve kolonneoverskriften på toppen av tabellen. 
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Bruk knappen Miniatyrbilder for å kun vise miniatyrbilder som vist under: 

 

Fra denne visningen ser du flere bilder men får færre opplysninger om hvert 

enkelt bilde. 

Justere størrelse på miniatyrbilder: 

 Du kan endre størrelsen på miniatyrbildene ved å bruke glidekontrollen øverst 

til høyre i vinduet. Flytt pilen mot XXL (Extra-Extra Large) til høyre for å gjøre 

miniatyrbildene større eller mot venstre, mot S (Small), for å gjøre 

miniatyrbildene mindre. 
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Visning av markerte ansikt: 

 Du kan krysse i avkryssningsboksen Vis markerte ansikt for å vise 

markeringen av anskit i hvert enkelt bilde, som vist i bildet under. Hver 

person har et personlig bilde som representerer han/henne i prosjektet. Som 

standard vises markeringen som en blå rektangulær firkant. Andre 

markeringer vises som en rød rektangulær firkant. Blå firkanterer er brukt til 

personlige bilder (bildene som vises som personlig bilder for hver enkelt 

person i slektstreet) og røde firkanter i andre bilder hvor personens ansikt er 

markert. 
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For å vise mer informasjon: 

1 Hold musepekeren over et bilde for å vise et større bilde og 

informasjonstekst, som vist under: 

 

2 Du kan også dobbeltklikke og endre informasjonen til et bilde. 

Sortere bilder 

Klikk en kolonnetittel for å sortere bilder ut fra den kolonnen. 
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Alternativer for hurtigsøk 
Hurtigsøk over personlisten gir rask adgang til bilder ut fra et personnavn. The  Se 

eventuelt Hurtigsøk for beskrivelse av det samme i trevisning. 

Personlisten kan også sorteres etter fornavn, etternavn, fødselsdag, død, 

relasjoner m.v. Klikk en person i listen for å vise relaterte bilder . 
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Alternativer for bildebehandling 
Med disse knappene kan du legge til, endre, vise og slette bilder: 

 

Ny: Åpner en veiviser som hjelper deg med å legge til nye bilder og andre media 

til Family Tree Builder. 

Endre: Åpner bilderedigeringsvinduet hvor du kan definere ulike karakteristikker 

på bildet. 

Vis: Åpner bildeviseren som gir deg forskjellige alternativer. 

Fremvisning:Starter en fremvisning av bildene i listen. 

Slett: Fjerner valgt(e) bilde(r) fra prosjektet. 

Du kan også høyreklikke et bilde for å vise de forskjellige alternativene i en meny: 

 

Menyen har i tillegg følgende alternativ: 

 Relasjoner: Viser personer i bildet. Du kan velge en person fra denne listen og 

se dem i trevisning (se relasjons-fanen for beskrivelse av hvordan definere 

relasjoner). Bruk Tilbake-knappen på verktøy-menyen for å gå tilbake til 

bildelisten. 
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Avansert søk i bilder 
Denne delen omhandler avanserte muligheter for å finne bilder i Family Tree 

Builder. Velg Søk-fanen på toppen av vinduet, vinduet vil endres som vist på 

bildet under: 

For å finne et bilde eller en annen type media: 

1 Skriv inn de ulike kriteria på mediet du vil finne. 

En enkel metode er å “dra” en eller flere personer fra personlisten over til 

Personer/Familier-feltet i midten av dette vinduet. 

 

 

Click Search 

to display 

these photos 

Drag a person  

from the People 

List to here 

to include him in 

the query 
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2 Klikk Søk-knappen. Bilder som stemmer overens med kriteria du har angitt vil 

vises som på bildet under: 

 

En annen metode for å fylle Personer/Familier-feltet beskrives under: 

1  Bruk pilen til høyre for knappen Velg til å definere hvorvidt du er interesert i 

bilder assosiert med familie eller personer. 

 

2  Klikk Velg-knappen for å vise en liste med personer eller familier, basert på 

valget du gjorde i steg 1. Listen over personer (eller familier) vil vises i listen. 

3  I listen over personer/familier spesifiserer du hvorvidt alle etterkommere av 

personene/familiene du har valgt skal søkes etter. Du kontrollerer søket med 

følgende alternativ: 

▪  Alle: Søker etter bilder som inkluderer alle personene/familiene 

som er angitt i feltet. 

▪  Hvilke som helst: Søker etter bilder som inkluderer hvilke som 

helst av de valgte personene/familiene angitt i feltet. 

▪  Etterkommere: Søker etter bilder som inkluderer etterkommere 

av personene/familiene angitt i feltet. 
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4  I bildeinformasjonsfeltet kan du angi Tittel, Dato, Plass og/eller Album for 

bilder du ønsker å finne. Flere forskjellige alternativer er mulig for å ytterligere 

angi hvilken informasjon du er ute etter, slik som vist under: 

 

Du kan bruke -knappen for å angi dato(se Angi dato). 

5  I Fakta relatert til bilde-feltet spesifiserer du hvilke fakta bildet skal være 

relatert til. Velg fakta ved å klikke pilen ved siden av Velg-knappen, velg så 

Person eller Familie fra menyen som vises og klikk Velg. Fakta-feltet vil 

deretter vise en liste over tilgjengelige valg om denne personen eller familien 

som vist under: 

 

6  Du kan lagre søket ved å klikke Lagre-knappen. Det lagrede søket vil deretter 

bli tilgjengelig via Vis-feltet under Vis-fanen i bildevisningen som vist under: 

 

7  Klikk Søk-knappen for å vise resultatene basert på kriteriene du nå har angitt. 

MERK Administrere lagrde søk-knappen øverst til høyre indikerer hvor 

mange søk du har lagret (for eksempel,   sier at 

du har lagret to søk). Klikk knappen for å åpne et vindu som gir deg 

muligheten til å endre rekkefølgen samt endre navn og slette 

tidligere lagrede søk. 
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MERK Kriteria du har angitt i søkevinduet nullstilles ved å klikke Tøm-

knappen. 
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Legge til nye bilder 
Med Family Tree Builder kan du legge til bilder, dokumenter, video og lyd-filer i 

slektstreet. 

Family Tree Builder gir deg en enkel måte å importere alle bildene dine. Bildene vil 

deretter bli tilgjengelig slik at du kan assosiere dem med personer i slektstreet. 

Legge til ett eller flere bilder: 

1 Klikk -knappen som vist under, velg deretter hvilken type du vil 

legge til (bilder, dokumenter, video eller lyd): 
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Om du velger å legge til bilder vises dette vinduet (velger du en av de andre 

alternativene er vinduet noe annereldes): 
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2 Klikk -knappen for å åpne vinduet Velg bildefiler: 

 

3 Velg en fil og klikk . Du har også muligheten til å velge flere bilder 

ved å holde inne Ctrl og Shift-knappene på tastaturet. Når du har valgt de 

bildene du ønsker, klikk Neste. 
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4 Om du har opprettet album i prosjektet vil det følgende vinduet gi deg 

muligheten til å velge album for bildene du legger til (se Fotoalbum): 
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5 Velg hvilket album du ønsker å legge til bildet i, klikk deretter Neste. Dette 

vinduet vil vises: 

 

6 Bilde/bildene er nå lagt til i prosjektet. Klikk Ferdig for å angi informasjon, slik 

som tittel, dato, plass, samt markere ansikt til personer i bildet. Etter du har 

lagt til bilder kan du alltids endre eller legge til informasjon via bildevisningen 

ved å dobbeltklikke bildet (eller ved å markere bildet og klikke Endre-

knappen). 
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Import av bilder 

Med Family Tree Builder kan du masseimportere digitaliserte bilder som du kan 

legge til i slektstreet for å gjøre det mer komplett og interessant. 

Når du kilikker -knappen på verktøylinjen og du ikke har noen bilder i 

prosjektet ennå vises følgende vindu: 

 

Ved å klikke Ja-knappen kommer du direkte til Import-fanen i bildevisning. Du kan 

også gå direkte hit ved å klikke   -knappen på verktøylinjen og deretter velge 

Import-fanen som vist under: 
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Prosessen med import av bilder består av tre steg: 

Steg 1: Finne bilder som skal importeres 

Steg 2: Velge bildene som skal importeres 

Steg 3: Importere bildene 

Steg 1: Finne bilder som skal importeres 

Først må du finne bildene du vil importere. Under Import-fanen kan du simpelthen 

klikke Søk-knappen og Family Tree Builder vil søke i mappen Mine Dokumenter og 

E-post-meldinger. 

For å endre hvor du ønsker å lete etter bilder klikk -knappen under Import-

fanen.Dette vinduet vil vises: 

 

Vinduet foreslår mange forskjellige plasser Family Tree Builder kan søke, for 

eksempel Alle filene på Min Datamaskin, på en CD/DVD eller i spesifikke mapper. 
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Om du velger å lete i spesifikke mapper, vil følgende alternativ vises som muligjør 

å spesifisere hvilke mapper du vil lete i. Du kan legge til, fjerne og spesifisere flere 

mapper som du vil inkludere i søket. 

 

Gjør valgene i dette vinduet, klikk OK og klikk deretter Søk-knappen for å vise 

bildene som er funnet. 

Du kan også spesifisere hva slags type media du vil lete etter. Bilder eller video 

eller lydfiler. 

Steg 2: Velge bildene som skal importeres 

Når du har klikket Søk-knappen vil programmet starte søket og en progresjonsbar 

vil vises. I løpet av søket vil bilder som er funnet så langt vises: 

 

Venstre siden av dette vinduet viser hvilke mapper det er søkt i. I vinduet over kan 

du for eksempel se at Mine Dokumenter Kennedy er en mappe på C-stasjonen. 

Velg en av mappene for å se hvilke bilder som er funnet i denne mappen. 
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En avkryssningsboks vil dukke opp ved hver mappe og ved hvert bilde. For å velge 

alle bildene i en mappe krysser du av foran mappen. Du kan velge vekk enkeltvise 

bilder som du ikke vil skal importeres. 

Ved siden av hver mappe vil to tall visen. Tallene indikerer antall bilder. Tallet til 

høyre forteller deg hvor mange bilder mappen inneholder og tallet til venstre 

forteller deg hvor mange bilder du har valgt. For eksempel betyr [14/14] for 

mappen Mine Dokumenter Kennedy i figuren over at mappen inneholder 14 bilder 

og at alle 14 er valgt.. 

Toppen av vinduet viser en progresjonsbar over hvor langt søket har kommet og 

hvilken mape den holder på å søke i: 

 

Steg 3: Importere bildene 

Når du har valgt ut bildene du vil importere klikker du Importer nå-knappen for å 

starte. 

Når prosessen er ferdig vil et vindu som forteller deg hvor mange bilder som ble 

importert vises: 

 

Tittelen på hvert bilde blir automatisk navngitt lik bildets filnavn. 

Vi anbefaler at du går gjennom bildene og assosierer dem med personer, familier 

og hendelser. Den beste måten å gjøre det på er i bildevisning. Du kan “dra” navn 

på personer fra personlisten og “slippe” dem over hvert enkelt bilde for å raskt 

assosiere navn med bilder. I bildevisning kan du også redigere hvert enkelt bilde 

ved å dobbeltklikke dem og deretter begynne markeringen av ansikt på personene 

som er med på bildet. 
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 Redigere et bilde 

Redigering av bilder i Family Tree Builder gir deg mange fordeler ved hjelp av 

programmets funksjoner. 

Bildebehandlingsvinduet (under) vises: 

 Automatisk etter at du har lagt til et enkelt bilde. 

 Når du dobbeltklikker et bilde i bildevisning eller trevisning. 

 Når du velger et bilde og deretter klikker Endre-knappen. 

 

 

 

Bildebehandlingsvinduet har flere faner som gjør det enkelt å håndtere bildet og 

legge til informasjon. 

People List 

Status Bar 

Photo 

Information 

Marked 

Face 

Photo Zoom Tools 
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Vinduet inneholder følgende: 

 Personliste: Lister opp alle personer som du allerede har lagt til i slektstreet. 

Herfra kan du enkelt velge ut en person som vises i dette bildet. 

 Bildeinformasjon: Inneholder flere faner hvor du kan legge til forskjellig 

informasjon om bildet. 

 Forstørringsverktøy: Du har disse verktøyene tilgjengelig for visning av bildet: 

▪  Zoom Inn : Forstørrer bildet. 

▪  Zoom Ut : Forminsker bildet. 

▪  Justering til vindusstørrelse : Justerer bildet slik at det 

passer til vinduet. Om du gjør selve vinduet større vil bildet 

justeres med vinduet. 

 Informasjonsmeny: Viser filtypen til bildet, dets størrelse i piksler og dets 

visningsstørrelse i prosent: 

 

Bildeinformasjon 

Øverst i bildebehandlingsvinduet finner du flere faner hvor du kan legge til 

informasjon om bildet. 

Info-fanen 

Under fanen Info kan du endre data slik som tittel eller navn på bildet. Du kan 

også skrive inn dato bildet ble tatt og hvor det ble tatt (for detaljer om datoer, se 

registrere datoer). 
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Relasjoner-fanen 

Under fanen Relasjoner kan du koble bilder til personer eller en persons konkrete 

fakta, eller du kan markere anskitet til en person i et gruppebilde. 

 

Listen i midten viser personer, familier eller fakta som allerede har blitt assosiert 

med bildet. Ikonet til venstre for beskrivelsen indikerer hva som er assosiert: 

: en person. 

: et fakta. 

: et virtuelt gravsted. 

: en familie. 

: en kilde. 
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For å assosiere en person med et bilde gjør du et av det 

følgende: 

 Høyreklikk personen i personlisten og velg fra menyen Assosier med bilde: 

 

 Marker personen i personlisten og klikk Assosier. 

 Klikk pilen til høyre for Assosier og velg Person. 

 “Dra” personen fra lister over personer og “slipp” over bildet. Dersom et 

ansikt allerede er markert kan du “slippe” over den grønne frikanten. 

 Klikk Assosier og velg personen fra Assosier og velg deretter personen fra 

Relater person i bildets vindu. 

 

MERK Straks en person er relatert med et markert ansikt vil en rød firkant 

markere personens ansikt. 
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Relatere annen informasjon med et bilde. 

I tillegg til personer i et bilde kan du også relatere annen informasjon fra 

slektstreet ved å klikke pila til høyre for Relatere-knappen som vist under: 

 

 Person: Velger du denne vil en liste med personer du kan assosiere dette 

bildet med vises. 

 Personfakta: Alternativet vil vise en liste med personer du kan velge fra. 

Etter å ha valgt en person vil vinduet som vises nedenfor vises. Her kan du 

velge en faktaopplysning du kan assosiere bildet med. Du kan også opprette 

en ny faktaopplysning for personen om det trengs. 
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Du kan eksempelvis relatere faktaopplysningen Immigrasjon med et bilde av 

skipet brukt under turen, faktaopplysningen utdanning kan knyttes til et bilde 

av skolen, osv. 

 Virtuelt gravsted for en person: Knytter bildet til  virtuelt gravsted for 

personen. Du kan også se Virtuelt Gravsted for den valgte personen. 

MERK Å legge til et bilde i Virtuelt gravsted er det samme som om du 

knytter et bilde til faktaopplysningen Gravlagt 
 

 Familie: Alternativet vil åpne et nytt vindu som vist under. Her kan du velge 

en familie du kan relatere bildet til. 
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 Familiefakta: Dette alternatived vil først vise deg en oversikt over familier. 

Etter å ha valgt en familie vil et nytt vindu vises som nedenfor. Du kan velge 

en faktaopplysning for familien og knytte denne til bildet og du kan eventuelt 

opprette en ny om det trengs. 
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 Kilde: Velger du dette alternativet vil en liste over kilder vises. 
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Ansiktsgjenkjenning – Markering av et ansikt 

Med Family Tree Builder kan du markere selve ansiktet i et bilde og relatere 

utvalget med en person. Dette er svært nyttig når du har gruppebilder av flere 

personer. Når et ansikt har blitt markert vil personens navn automatisk vises når 

du holder musepekeren over bildet. 

 

Family Tree Builder gir deg også en funskjon som automatisk gjenkjenner ansikt. 

Automatisk gjenkjente ansikt vil bli markert med en grønn firkant. Denne 

muligheten er aktivert som standard men kan deaktiveres om du ønsker fra fanen 

Innstillinger. 
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Klikk -knappen nede til høyre i vinduet for bilderedigering for å vise en 

beskrivelse over de forskjellige: 

 Automatisk gjenkjente ansikt er markert med en grønn firkant. 

 Markeringer du selv har gjort har en rød firkant. 

 Om du har brukt en markering til et personlig bilde til en person vil 

firkanten være blå.  

NOTE Personbilde: Med Family Tree Builder kan du relatere et bilde til 

hver enkelt person som vil representere personene gjennom hele 

programmet. For eksempel i en rapport, som et miniatyrbilde som 

du holder musepekeren over navnet til en person eller i slektstreet 

når du arbeider i trevisning. Vanligvis vil dette bildet være et 

portrett av personn. 

 

For å markere et ansikt: 

1 Velg navnet på personen i listen over relasjoner. Om personen du ønsker ikke 

er i listen kan du legge han/henne til. 

2 Klikk -knappen. Markøren vil endres til et kryss. 

3 Klikk og dra boksen rundt personens ansikt. 

4 Du kan ved hjelp av håndtakene endre størrelse og form på firkanten etter 

som du selv ønsker. 

MERK De små hvite boksene på markeringsboksen kalles kan vi kalle 

håndtak. De indikerer hvilken boks som er valgt. Du kan klikke- og 

dra disse rundt for å endre boksens form og størrelse. 
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5 Kryss av for Personlig bilde om du vil at dette bildet skal brukes. Bildet vil bli 

brukt på nevnte plasser rundt i programmet, for eksempel i trevisning. Så 

lenge bildet er definert som et personlig bilde vil firkanten være blå. Siden et 

portrettbilde alltid må være proposjonert riktig med høyde/lengde i 

størrelsesorden 4:3 vil formen alltid være den samme. 

Fanen Notater 

Fanen Notater som vist under gir deg mulighet til å beskrive bildet med egne ord: 

 

Fanen Bakside 

Gamle bilder har gjerne nedtegnelser på baksiden. Et eksempel på hvordan dette 

vises i programmet når du holder musepekeren over et bilde som har en bakside: 
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Med Family Tree Builder kan du knytte baksiden av et bilde til forsiden uten å 

måtte behandle disse som to separate bilder. 

For å definere en bakside: 

1 Under fanen Bakside klikker du Velg-knappen. 

2 Ble deg frem i det nye vinduet, finn bildet du vil bruke som bakside og klikk 

Velg. 

 

Straks du har valgt en baksidebilde kan du klikke Vis for å se på det eller 

Fjern for å ta vekk dette bildet som bakside. 
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Fanen Innstillinger 

Fanen Innstillinger har disse alternativene: 

 

 Dette bildet er et scannet dokument: Kryss av her dersom filen er i et format 

som kan brukes som bilde, for eksempel JPEG, til tross for at dette er et 

dokument som er scannet. 

 Skru av ansiktsgjenkjenning for alle bilder: Kryss av her for å deaktivere 

automatisk ansiktsgjenkjenning. Innstillingen gjelder alle bilder. Automatisk 

gjenkjente ansikt som er funnet vil være markert med en grønn firkant. 

 Skru av automatisk ansiktsgjenkjenning for dette bildet: Kryss av her for å 

skru av automatisk ansiktsgjenkjenning for dette bildet. Innstillingen gjelder 

kun for dette bildet. 
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Fotoalbum 
Albumlisten i bildevisning gir en oversikt over alle album du har opprettet i 

prosjektet. 

 

Når du håndterer bilder i Family Tree Builder kan du plassere bildene i ett eller 

flere album. Du kan legge til et bilde i et album allerede når du først legger til 

bildet (se legg til nye bilder) eller du kan legge til bildet senere. 

Selve bildelisten har en kolonne som forteller deg om et bilde tilhører et album og 

i så fall hvilke(t). 
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Når du synkroniserer slektstreet med slektssiden vil strukturen du har opprettet i 

programmet gjenspeiles på slektssiden som eksemplet under viser: 
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For å se på bilder i et spesifikt album kan du ganske enkelt klikke navnet i 

albumlisten. 

 

For å opprette et album: 

 Under fanen Album klikker du Nytt-knappen. Deretter angir du navnet på det 

nye albumet. Albumet er klart og du kan begynne å legge til bilder. 
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For å slette et album: 

 Under fanen Album markerer du albumet du vil fjerne og klikker deretter Slett. 

Du vil ikke slette noen bilder, du sletter kun selve albumet. Bilder som 

eventuelt finnes i albumet vil fremdeles finnes i slektstreet. 

For å legge til bilder i et album: 

 Klikk et bilde i listen over bilder og “dra” det så over til et album i 

albumlisten. Du kan godt legge til det samme bildet i flere album. Du kan 

også legge til bildet i et album allerede når du først legger til bildet i 

prosjektet. Dette er beskrevet i Legge til nye bilder. 
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Bildefremvisning 
Bildefremviseren er et verktøy for fremvisning av bilder i full versjon. Du åpner på 

en av de følgende måtene: 

 Klikk Vis-knappen mens du er i bildevisning. 

 Høyreklikk et bilde i velg Vis. 

Bildet vil vises i stort format som også inkluderer navn, dato og hvor bildet ble 

tatt. Om du har markert noen ansikter i bildet vil navnene på disse også vises, 

slikt som på bildet under: 
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Disse knappene hjelper deg med å bla gjennom bildene som er listet i 

bildevisning og har følgende valg: 

 : Går til det første bildet. 

 : Går til det forrige bildet. 

 : Går til det neste bildet. 

 : Går til det siste bildet i bildevisningen. 

 : Zoom ut. Den forholdsmessige størrelsen på bildet vil vises (for eksempel 

30%) nede til høyre. 

 : Zoom inn. Den forholdsmessige størrelsen på bildet vil vises (for 

eksempel 30%) nede til høyre. 

 : Viser bildet i opprinnelig størrelse (100%). 

 : Skriver ut bildet 

 : Setter dette bildet som bakgrunnsbilde på datamaskinen. 

 : Skrur av og på visningen av Bildeinformasjon, navn, dato, plass hvor 

bildet ble tatt samt navn på personer i bildet, Ved hjelp av pilen på høyre 

siden av knappen kan du velge hvor informasjonen skal vises. Oppe, nede, til 

høyre for bildet eller til venstre eller eventuelt som et separat vindu. 

 : Åpner informasjon om MyHeritage Image Viewer. 

Menyalternativene i bildefremviseren har de samme funksjonene som over med 

unntak av noen få i tillegg. 
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Verktøylinjens bilde-meny 
Når Family Tree Builder er i bildevisning vil ekstra menyer være tilgjengelig fra 

verktøylinjen: 

 Menyen Bilder 

 Menyen Album 

Menyen Bilder 

Det følgende beskriver hver av de tilgjengelige valgene under menyen Bilder: 

 

 Redigere Åpner bilderedigeringsvinduet hvor du kan sette forskjellige 

innstillinger (Se redigere et bilde). 

 Vis: Åpner bildefremviseren med sine forskjellige alternativ (Se 

Bildefremvisning) 

 Bildeshow Starter et bildeshow med bilder fra bildelisten. 

 Slette: Fjerner et bilde fra prosjektet. 

 Ny: Starter en veiviser som hjelper deg med å legge til et nytt bilde (eller 

annet media) til prosjektet (Se legge til nytt bilde)). 

 Importer bilder: Søker gjennom datamaskinen etter bilder og velg hvilke av 

dem du ønsker å importere til prosjektet (Se Importere bilder). 
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 Gjenopprett bilder fra slaktsside: Denne funksjonen kan du bruke om du ikke 

har alle bildene i prosjektet. Dette kan skje om bildene har blitt slettet fra 

datamaskinen eller om du har gjenopprettet prosjektet fra en backup. Om du 

tidligere har synkronisert prosjektet med slektssiden kan du gjenopprette 

bilder ved å kopiere dem fra slektssiden. 

 Opprett miniatyrbilder: Genererer miniatyrbilder av bildene. Bruk denne 

funksjonen om du oppdager at enkelte bilder i bildelisten inneholder en 

standard tegning istedetfor et miniatyrbilde. 

 Opprett rapport: Oppretter en rapport over bildene (et album) i HTML (sider 

for internett). 

Menyen Album 

Det følgende beskriver alternativene under menyen Album: 

 

         

 Vis album: Viser eller skjuler albumlisten til venstre i hovedvinduet. 

 Nytt album: Oppretter et nytt album hvor du også gir albumet et navn. 

 Slett album: Sletter et album fra albumlisten. 

 Endre navn på album: Gir et nytt navn på albumet du på forhånd har 

market i albumlisten. 

 Bildeshow: Starter et bildeshow med bilder fra albumet du på forhånd har 

markert i albumlisten. 

 Importer bilder: Søker gjennom datamaskinen for bilder og legger dem til 

i prosjektet (Se Importere bilder). 
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Virtuelt gravsted 

Med virtuelt gravsted i Family Tree Builder kan du se alle bilder, dokuemnter og 

video samt lydfiler relatert til faktaopplysningen Glavlagt for personer i 

slektstreet. 

Avdøde personer vil ha et Gravstøtte-ikon på personkortet i trevisning. Om 

personen har et bilde relatert vil gravstøtte-ikonet ha et lite bilde over seg:  

Når du holder musepekeren over ikonet for gravstøtte vises et informasjonsvindu 

som inneholder et miniatyrbilde og annen relatert informasjon, slik som 

eksemplet under: 

 

 

For å vise virtuelt gravsetd til en person: 

 Klikk gravstøtte-ikonet på et personkort: 
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Dette vil vise virtuelt gravsted for personen, som igjen viser alle bilder relatert 

med faktaopplysningen Gravsted som eksemplet under: 

 

 

NOTE Om du legger til et nytt bilde mens du ser på Virtuelt gravsted vil det 

siste vinduet av veiviseren inneholde en avkrysningsboks. Kryss av 

denne dersom du vil at bildet skal relateres til personens virtuelle 

gravsted. 

 

 

For å vise virtuelt gravsted for en person: 

 I bildevisning velger du Virtuelt gravsted: Alle personer som eksemplet 

under: 
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En liste over alle bilder i virtuelt gravsted vises: 

 

For å legge til et bilde i Virtuelt gravsted: 

 Du legger til et bilde i virtuelt gravsted ved å relatere bildet med 

faktaopplysningen Gravlagt for en person. Du gjør dette ved enten å redigere 

bildet og deretter assosiere det med virtuelt gravsted for den personen (se 

redigering av bilder) eller ved å redigere personen, velge faktaopplysningen 

Gravlagt under fanen Fakta og deretter assosiere bildet med denne 

faktaopplysningen (se fanen Fakta – Opprette fakta). 
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KAPITTEL 6 

Smart Matches 
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Smart Matches  
Om dette kapitlet: 

Dette kapitlet beskriver hvordan du finner ut om personer på ditt slektstreet kan 

kobles sammen med personer fra et annet slektstre som er publisert. Det 

inneholder følgende avsnitt: 

 Oversikt: Beskriver hvordan du kan finne slektninger fra andre publiserte 

slektstre. 

 Slektstre Vinduet: Beskriver hvordan en person som er et potensielt treff, 

med noen på ditt familietre (vises i Slektstreet). 

 Matcher Vinduet: Beskriver de funksjonene som tilbys i Smart Matches 

vinduet. 
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Oversikt  
Family Tree Builder gjør det mulig å matche personer som er oppført i ditt 

slektstreet med personer fra andre tre, som medlemmer over hele verden har 

opprettet på MyHeritage.com. Andre medlemmer kan ha de samme personene i 

sitt slektstre som du har i ditt. Dette gir deg en mulighet til å utvide slektstreet 

ditt ved automatisk å finne koblinger mellom din familie og andre gjennom Family 

Tree Builder. Husk, hvis noen andre har den samme personen i sitt familietre 

som du har i ditt, da kan de være i slekt med din familie også! 

Når du bruker Smart Matches funksjonen, blir hver person på ditt slektstreet 

sammenlignet med personer i alle de andre slektstreene på MyHeritage.com. Du 

kan deretter gå gjennom listen på personer som Family Tree Builder mener gir et 

treff. Etterpå kan du bekrefte eller avvise treffene ved å se gjennom bilder og de 

personlige opplysningene som kommer frem. Ved å bekrefte et treff, oppretter du 

en kobling til denne personen fra det andre treet over til ditt tre. Du kan også slå 

sammen elementene (informasjon, bilder, notater) fra slektstreet over til ditt egen 

tre. Du kan selv bestemmer hva du vil ha med. 

Når du oppretter et ny slektstre, eller når du legger personer til ditt tre, anbefaler 

vi alltid å publisere treet til MyHeritage.com, dette for å kunne motta Smart 

Matches. Smart Matches funksjonen i Family Tree Builder gjør publiseringen av 

slektstreet ditt enda mer interessant. Dette åpner døren for Family Tree Builder, 

slik at andre kan kontrollere om personer i ditt tre kan være et treff for dem. Dette 

betyr at du kan ha nye og tidligere ukjente familiemedlemmer som du kan ta 

kontakt med veldig raskt! 

MERK 
For å motta Smart Matches, må datamaskinen være koblet til Internett. 

 

Når slektstreet vises i Family Tree Builder vil Smart Matches vise et potensiellt 

treff som er funnet for en person. Det gjøres ved at det vise et ikon i kortet til 

vedkommende person. Dette blir beskrevet senere. Du kan også finne alle Smart 

Matches som du har på treet. Det har en egen knapp som heter Matches. Her 

ligger alle treff som er funnet på slektstreet ditt, opp mot de treene som ligger på 

MyHeritage.com. 
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Family Tree Builder bruker for -og etternavn, fødsel -og dødsdatoer og annen 

informasjon, ( som for eksempel andre slektninger) for å finne mulige treff for 

personer i ditt slektstre. Disse potensielle familiemedlemmer blir presentert for 

deg med en prosentandel for hvert treff, og dette viser hvor tett de samsvarer med 

ditt tre. Du kan deretter bekrefte eller avvise om dette er den samme personen 

som du har på ditt tre. 

Treff når du er inne på treet 
Smart Matches angir om ett potensiell treff er funnet for en person ved å vise  

ikonet på vedkommendes kort når du er inne på treet , som vist nedenfor: 

 

Hver gang du legger til en person eller oppdatere informasjon om en person, vil 

Family Tree Builder sjekke om det finnes noen treff for denne personen opp mot 

andre slektstre. Mens kontrollen pågår, vil  ikonet blinke grått. Dersom ett eller 

flere treff er funnet, vil ikonet gå over til grønt. Hvis ingen treff er funnet, vil dette 

ikonet forsvinner fra vedkommendes kort. 

MERK 
For å få Smart Matches på datamaskinen må den være koblet til 

Internett.  
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Hvis  ikonet er grønt på kortet, kan du holde musepekeren over det for å vise 

følgende: 

 

Denne pop-oppen angir hvor mange treff som er funnet i andre tre. I vinduet over 

er det funnet 2 treff. 

Ved å dobbeltklikke på  ikonet på kortet, åpnes siden Matcher for å vise alle 

Smart Matches for denne personen. 
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Smart Matches Siden 
Smart Matches siden vises ved å gjøre ett av følgende: 

 Ved å klikke på  knappen på oppgavelinjen, åpnes Oversikt-siden i 

Smart Matches. 

 Ved å dobbeltklikke på  ikonet på kortet til en person når du står i treet, 

åpner Matches på Oversikt-siden i Smart Matches. 

Smart Matches vinduet inneholder tre kategorier, som følger: 

 Oversikt: viser Smart Matches treff, enten som ei liste over personer (Av folk) 

i slektstreet ditt, eller ei liste over familietre (Fra trær) hvor disse treffene ble 

funnet. Dette kan du velge oppe til venstre. 

 Treff: viser personer som passer til en bestemt person i ditt familietree. 

 Sammenlign: viser en grafisk sammenligning av en person i ditt familietreet 

med det potensielle treffet i det andre slektstreet. Dette gjør det mulig å 

flette informasjon fra det andre slektstreet inn i ditt egen familietreet. 
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Smart Matches og Publisering 

Smart Matches funksjonen kan bare finne personer i familietre som er publisert 

på Internett. Derfor anbefales det at du publiserer slektstreet ditt til en 

familieside på MyHeritage.com. Hvis du ikke allerede har gjort det, kommer 

følgende vindu til å vises når du åpner Smart Matches: 

 

Klikk Ja for å opprette en familieside på MyHeritage.com. Følg så instruksjonen 

som kommer frem for å publisere treet ditt. 
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Oversikt  

Ved å klikke på  knappen på oppgavelinjen åpnes Oversikt siden i Smart 

Matches. 

I kategorien Oversikt vises en liste over personer i treet ditt som passer med 

personer fra andre slektstre, som vist nedenfor: 

 

Family Tree Builder kontrollerer alle personene i ditt slektstre opp mot personer i 

alle andre tre som er publiserer, dette for å kunne identifisere personer som kan 

passe inn i ditt tre. Programmet viser deretter alle Smart Matches Treff som er 

funnet. 

Vis Smart 

Match Av 
Smart Match 

Informasjon 

Smart  

Match Treff 
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Følgende kolonner beskriver hver person i dette vinduet. Du kan sortere denne 

listen ved å klikke på kolonneoverskriftene. 

 Foto: Viser et bilde av denne personen, hvis dette er tilgjengelig. 

 Treff: Angir hvor mange treff som ble funnet for denne personen, og 

inneholder en lenke for å vise en liste over alle personene som ga et mulig 

treff.  

MERK 
Hvis ingen treff ble funnet for en person i treet, så vil ikke denne 

personen vises i dette vinduet.  

 Navn: Angir navnet på denne personen i ditt tre. Et pop-opp vindu kan vise 

informasjon om denne personen fra ditt tre. 

 Fødselsdato, Fødested, Dødsdato: Angir disse detaljene for denne personen i 

treet. 

Smart Matches Siden 

På øverste delen av denne siden kan du velge om du vil vise treff Av folk eller Fra 

trær.  

 Av folk, viser hvilke personer i treet som har treff, og hvor mange treff de har. 

 Fra trær, viser slektstreene som du har fått treff fra, og hvor mange treff hvert 

slektstre har. Dette kan hjelpe deg med å identifisere andre slektstre som 

inneholder personer som passer inn i ditt slektstre. Dette forsterker  dermed 

mulighetene for at du har funnet nye familiemedlemmer! 

Den øverste delen av denne siden viser også informasjon om hvor mange Smart 

Matches som er blitt funnet, og hvor mange slektstre disse treffene er blitt funnet 

i. 

MERK 
Oppdater nå-knappen kan trykkes på for å oppdatere de dataene du 

har.  
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View Smart Matches by Trees 

To view a list of family trees that match people in your family tree, click the By 

trees option in the View Smart Matches area: 

 

The following columns describe each matching family tree in this window. You 

can sort this list by clicking a column header: 

 Matches: Specifies how many matches were found in this tree. 

 Tree name: Specifies the name of the family site and the name of the family 

tree in this site. Click the name to view all matches from this family tree. 

 Site address: Specifies the address of this family site. Click the address to 

view this family site in your web browser. 

 Site owner: Specifies the name of the manager of this site. Click the name to 

view more information about this member in your web browser. 
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Høyreklikk Menyen – Oversikt 

Du kan høyreklikke en rad på Smart Matches siden for å vise følgende meny: 

 

Følgende beskriver alternativene i denne menyen: 

 Vis Smart Matches for [Personen’s Namn]: Viser treffene for denne personen, 

er beskrevet nedenfor. Du kan også klikke på navnet til personen eller 

dobbeltklikk på linjen for å vise alle Treffene. 

 Vise i Slektstreet: Viser denne personen i slektstreet. 

 Redigere detaljer: Her åpnes et vindu der du kan redigere eller legge til nye 

opplysninger om personen. 

 Tilknytning til [Hovedperson]: Viser et vindu som beskriver forholdet mellom 

den valgte personen og Hovedpersonen på treet. 

 Tilknytning til: Viser et vindu der du kan velge en annen person som 

hovedperson. Du får da se sammenhengen mellom denne personen og den 

valgte personen. 
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Matcher 

Smart Matches ikonet  som vises på kortet til en person på treet, indikerer at 

det er ett eller flere potensielle treff som er funnet for den personen: 

 

Når du dobbeltklikke på ikonet, åpner Matcher vinduet med alle Smart 

Matches for denne personen. 

MERK 
Du kan også vise Matches ved å klikke på knappen på 

verktøylinjen. Dette åpner Oversikt-siden i Smart Matches. Deretter kan 

du klikke på navnet til en persons for å vise alle treffene til denne 

personen. 

 

Treffene i Smart Matches vinduet viser de personene som passer til en bestemt 

person i ditt slektstreet, som vist nedenfor: 

 

Generell  

Smart 

Matches 

Informas

jon 
Smart 

Matche

s Treff 
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Generell Smart Matches Informasjon 

Den øverste venstre del viser generell Smart Matches informasjon, som for 

eksempel hvor mange personer fra andre tre som har gitt treff til den valgte 

personen. Som bilde over viser, er 6 personer funnet som potensielle treff. 

Ved å trykke på Oppdater nå knappen, oppdateres data fra MyHeritage.com's 

database. 

MERK 
Enkelte treff kan ikke vises i dette vinduet, dette er fordi navnene deres 

(eller annen informasjon) er litt forskjellig fra ditt tre. Du kan tilpasse 

følsomheten av treffene under Verktøy og Innstillinger på verktøylinjen. 
 

Oversikt over mulige treff 

I dette vinduet presenteres det ei linje for hvert treff som er funnet for den valgte 

personen. Den øverste linjen er uthevet i beige og representerer den personen i 

ditt tre som du søker etter treff for. Hver påfølgende linje representerer en person 

i et annet tre som kan bli et treff. Disse personene (linjene) vises i den 

rekkefølgen som Kvalitet på treffene gir. Family Tree Builder vurderer hvor nær 

treffene er. Jo høyere prosent, jo høyere er nøyaktighet av treffene. Dette fordi 

flere av dataene fra de to personene er like. 

Du kan holde musepekern over Kvalitet på en av linjene for å vise mer 

informasjon om denne personen. Som et eksempel så vises følgende når du 

holder musepekeren over Kvalitet på linjen til personen i bilde på neste side: 
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Linjene som er like for denne personen som for den personen som du har på ditt 

tre er fargekodet. Dette for å vise om informasjonen er lik, se følgende: 

 Grønn: Disse linjene er identiske eller ligner for de to personene.  

 Rød: Disse linjene er forskjellig for de to personene. 

 Svart: Disse linjene finnes det ikke noe data på for en av de to personene. 

Følgende beskriver kolonnene i dette vinduet. Du kan sortere denne listen ved å 

klikke på kolonneoverskriftene. 

 Foto: Viser et bilde av denne personen (om det er) i det andre treet. 

 Status: Angir om du har bekreftet at denne personen er den samme personen 

som du har i ditt tre. Denne kolonnen kan ha en av følgende verdier: 

▪  Kolonen er Tom: Dette er statusen for en person som er et potensiell treff i 

ditt tre, men at du enda ikke har bekreftet denne personen som et treff. 

Det kan også indikerer at dette ikke er den rette personen. 

▪  Bekreftet: Denne statusen viser at du har bekreftet at dette er den samme 

personen. 

MERK 
Du kan vise dataene til denne personen, og deretter bekrefte 

den som et treff i ditt tre. Eller opprette en kobling til den i form 

av en merknad.  
 

▪  Avvist: Denne statusen betyr at du ikke tror dette er den  riktige personen. 

Avvist personer kommer nederst på listen. 

 Kvalitet: Viser prosentvis hvor nært Family Tree Builder vurderer treffet  til 

denne personen. Jo flere detaljer og slektninger denne personen har til felles 

med personen i ditt tre, jo høyere prosent. Personer med en høyere prosent 

har flere grønne linjer, som vil vises i pop-opp bilde som kommer frem når du 

holder musepekeren over kvalitets-feltet. Personer med en lavere prosentdel 

vil ha flere røde og svarte linjer. For eksempel, personer med samme navn og 

fødselsdato vil få en høyere prosent enn en med  samme navn, men som har 

en annen fødselsdato. Også de med samme fornavn og samme foreldre kan 

få et høyere resultat. 

 Slekninger: Angir antall direkte slektninger som personen i den andre treet 

har. Dette er ganske interessant, siden dette kan indikere at familietreet har 

ny informasjon til deg. Dette kan være svært interessant å se på. dette treet 

for å, Ved å legge inn disse slektningene i treet ditt, kan du muligens utvide 

slektstreet. 
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 Name: Specifies the name of the person in the matched tree. Click the name 

to open the Compare tab and compare the families of the person in your tree 

with the selected person in the other tree. 

 Fødselsdato, Fødested, Dødsdato: Angir denne informasjonen for personen i 

det andre treet. 

 Trenavn: Viser en kobling til treet/familiesiden der treffet av personen er 

funnet. Dette treet vises i et eget nettleservindu og gjelder den personen som 

du søker etter. Et eksempel er vist nedenfor: 

 Sideeier: Gir deg en kobling til ei side der du kan ta kontakt med eieren av 

dette nettstedet. 

Høyreklikk Meny – På Treff Siden 

Du kan høyreklikke på ei linje på Treff siden for å vise følgende meny: 

 

Følgende beskriver alternativene i denne menyen: 

 Sammenlign denne Matchen: Viser denne personen på Sammenlign siden, og 

som er en grafisk fremstilling av treene. Her kan du sammenligne din person 

med personen i det andre treet. Dette fungerer på samme måte som når du 

klikker på navnet til en person. 

 Endre status til denne Matchen: Her kan du bekrefte eller avvise om dette er 

den rette personen. Ordet Bekreftet eller Avvist vises deretter i kolonnen 

Status for denne personen på Treff siden. 

 Besøk Tre (Navnet på Tree/Side Navnet): Viser hele treet til denne personen i 

et eget nettleser-vindu. Dette fungerer på samme måte som når du klikker på 

navnet til treet under Navn På Tre. 

 Ta kontakt med (Namnet Til Eieren): Gir en kobling til en side der du kan ta 

kontakt med eieren av dette nettstedet. Dette fungerer på samme måte som 

når du klikker på Eier av Websted. 
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 Visit profile of tree owner (site owner name): Provides a link to the personal 

information of the owner of the matched site. This behaves the same way as 

when you click an owner's name that is displayed as a link. 

 

Endre Status Til Denne Matchen  

I endre status til denne Matchen vinduet kan du bekrefte eller avvise om treffet  er 

den personen som du har i ditt tre. Du kan også angi at statusen er Usikker – Jeg 

er ikke sikker på denne Matchen. 

 

Dette vinduet kan vises på en av følgende metoder: 

 Høyreklikk på en av linjene (unntatt den første) i vinduet som viser Treff'ene, 

og velg deretter Endre Status Til Denne Matchen fra menyen som kommer 

frem. 

 Velg en linje (unntatt den første) i vinduet som viser Treff'ene og klikk på 

Endre status… knappen oppe til høyre. 

Du kan her velge ett av følgende alternativer og klikk OK: 

 Usikker: Dette er en start for å finne en person som har et potensielt treff. 

Dette indikerer at du ennå ikke har bekreftet eller avvist denne personen.  
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 Avslått: Denne statusen betyr at du ikke tror at denne personen hører til i ditt 

slektstre. Personer som er avvist blir plassert nederst på listen av de treffene 

du har på siden Treff. 

 Bekreftet: Denne statusen viser at du har bekreftet at dette er den samme 

personen som du har på ditt tre. Hvis du velger dette alternativet, vil det i 

kortet til vedkommende vises at du har bekreftet treffet. Under Omtaler på 

kortet. Her legger det seg også en link til slektstreet hvor treffet er funnet: 

 

Vinduet over viser et eksempel på et treff som ble lagt inn ved å bekrefte en 

Smart Matches. Nederst i dette vinduet viser linken for treffet til denne 

personen i det andre treet. 

Viser at du har 

godkjent treffet 

for denne 

personen 

Linken til 

denne 

personen 
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Tilgang Flere Treff 

Enkelte treff kan ikke vises på Matches siden fordi navnene deres (eller annen 

informasjon) avvike noe fra den personen du har i ditt slektstre.  

If there are additional matches, a special indication appears above the list of 

matches. In the example below, the person has 532 matches, but the list only 

shows 529 matches. There are 3 additional matches that are hidden because 

they differ significantly from the person in your tree: 
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Her er en knapp som heter Vis ytterligere Smartmatcher og en som heter Endre 

Smartmatch-innstillinger. Se forklaringer: 

 Vis ytterligere Smartmatcher: Ved å trykke på denne knappen, vil de som er 

skjult på grunn av at innstillingene er satt for Streg, bli vist.  

 Endre Smart Matching Innstillingene: Dette vinduet viser hvordan du kan 

tilpasse hvor streng Smart Matching funksjonen er når du skal sammenligne 

informasjonen, som vist nedenfor: 

 

Dette vinduet får du frem ved å trykke på Verktøy og Innstillinger, og 

inneholder følgende parametere: 

 Automatch: Her kan du velge Ja eller Nei. JA angir at den automatiske 

funksjonen som vises i persons kort (grønt ikon) er aktivert. Nei 

deaktiverer denne funksjonen som automatisk søker etter treff når du 

legger til en person eller redigere detaljene til en person. 

 Match like fornavn : Her kan du velge Ja eller Nei. Ja: Dette betyr at  du har 

en streng innstilling ved søk på fornavn. Nei: Betyr at du bruker en mild 

innstilling. For eksempel, har du treff av både Bob og Robert er 

innstillingen for mild. Velg ett av alternativene fra rullegardinlisten.  
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 Match like etternavn: Her angir du hvor streng eller mild den automatiske 

Smart Matching funksjonen skal være når du søker på etternavn. Velg ett 

av alternativene fra rullegardinlisten som vist på bilde. 
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Sammenlign 

På Sammenlign siden vises en visuell sammenligning av den personen du har på 

ditt slektstre med personen i det andre treet, som vist under: 

 

Du kan vise treffene du har på Treff siden over på Sammenlign siden ved å utføre 

en av følgende: 

 Dobbeltklikk på en av linjene (unntatt den første) som vises på Treff siden. 

 Høyreklikk på en av linjene (unntatt den første) som vises på Treff siden, og 

velg Sammenlign denne Matchen fra menyen som vises. 

 Velg en av linjene (unntatt den første) som vises på Treff siden og klikk på 

Sammenlign knappen oppe til venstre på siden.  

 Selecting any row (excluding the first) in the table shown in the Matches tab 

and clicking the Compare button that appears in the top right part of the 

window. 

 

Personen i ditt 

familietre 

Personen i det 

andre 

familietreet 

Status Felt 
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Sammenlign 

 

Den øverste delen av dette vinduet viser den personen som blir sammenlignet 

med i Mitt tre (personskortet er markert blå). 

I den nedre del av vinduet vises personen som det blir sammenlignet med i andre 

Andre treet (personen her er også markert blå). 

Til høyre midt på siden vises en Endre tre knapp, denne åpner en meny som viser 

en snarvei til eventuelle andre treff for denne personen.  

Hvert kort til en person har en fargekode, som følger: 

 Mørke blå: Angir den valgte personen i hvert tre. Når du velger en person i et 

tre, matcher dette personen i det andre treet automatisk. 

 Grønn: Angir en slektning av den personen hvor det også er funnet et treff i 

det andre treet. 

 Hvit: Angir en slektning hvor ingen treff er funnet i ett av treene. 

Navnet på nettsiden og treet for treffet, samt eieren av nettsiden, vises ved siden 

av Andre trær i det nederste treet. Ved å klikk på denne åpnes en egen side i 

nettleseren for å vise hele treet , eller nettsiden til eieren. 

Change 

tree link 
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Endre Status 

 

Den nederste delen av dette vinduet indikerer statusen til denne personen, og 

viser om dette treffet er bekreftet, avslått eller usikkert. 

Den nederste delen av dette vinduet har også en Endre status… knapp, som lar 

deg endre statusen på dette treffet. 
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Kvalitet feltet på Treff siden angis med en prosentdel på hvor tett treffet til denne 

personen er. Jo flere detaljer og slektninger denne personen deler med personen i 

ditt tre, jo høyere prosent får treffet. Personer med en høyere prosent har flere 

grønne felt i pop-oppen. Dette vises når du holder musepekeren over linjen 

Kvalitet på Treff siden for en person. Jo lavere prosent en person har, jo flere 

rødte eller svarte felt vises i pop-oppen. Du kan velge Forklaring i Sammenlign 

siden for å vise følgende vindu: 

 

Dette vinduet viser de ulike typene av informasjon som er defineres for denne 

personen i ditt tre sammenlignet med det andre treet, og angir om de er like i 

Resultat-feltet. Dette feltet er fargekodet, slik: 

 Grønn: Disse linjene er identiske eller like for disse to personene.  

 Rød: Denne linjen er forskjellig for disse to personene. 

 Svart: Her er det ingen i det andre treet eller ingen som gir noe treff mellom 

disse to personene. 
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Personlig informasjon Felt 

Under Informasjon, kan en sammenligne viktig informasjon om personene raskt 

og enkelt. Det ser ut som dette: 

 

When you select a person in the My tree chart or in the Other tree chart, the 

selected people in the Personal Information cards are changed as well. The top 

card shows the details of the person in your tree and the bottom card shows the 

details of the matched person in the other tree. 

Informasjonen er fargekodet på følgende måte: 

 Rød: Informasjonen er forskjellig på de to kortene. 

 Blå: Informasjonen finnes på det ene kortet, men ikke på kortet for personen i 

ditt tre. Kan være forskjellig skrivemåte på hendelsen (Døpt eller Dåp) som 

gjør dette. 

 Svart: Informasjonen for de to personene er den samme. 
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Zooming på Sammenlign siden 

Denne glidebryteren styrer størrelsen for treene på siden. Skyv den til høyre for å 

forstørre visningen eller til venstre for å krympe visningen. 

 

To contact a family site owner:  

 Under the Compare tab, click the Contact button to send a MyHeritage 

message to the manager of the matching site. 

TIP The Compare tab enables you to compare your tree to any of the 

matched trees. However, any living people in the matched tree for 

whom you do not have a matching relative in your tree are 

considered private. You can contact the Family Site owner of the 

matched tree for permission to access this information. 

 

Smart Match Merge Utility 

After matching your family tree to trees on other sites, you can use the Smart 

Match Merge Utility to add details, notes and photos about the matched person 

and his/her relatives from the matched tree to your tree. 

MERK The information for a deceased person is never private. 

 

Merging Information 

You can merge all information about the matching person and his or her relatives 

into your family tree. This can either be done automatically by accepting all the 

intelligently merged information, or performed manually, step by step, confirming 

each data merge separately. 

MERK 
This feature is only available for Premium memberships. See 

Sammenslåing av Smart Matches for more details. 
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Slå sammen den nye informasjonen inn i ditt slektstre: 

1 Klikk på Slå sammen knappen på Sammenlign siden, da vises siden for 

Smart Match Sammenslåing Program: 

 

Dette vinduet viser en liste over alle personene i ditt tre i forhold til treet hvor 

informasjon du ønsker er. For alle personer med treff, vil både navnet på 

personen i ditt tre og i det andre treet vises, samt deres forhold til 

hovedpersonen og som indikerer at ny informasjon er tilgjengelig. 

New relatives and people who have new information are selected by default. 

You can accept this selection or check and uncheck the people in the list to 

determine which people's information will be merged. 

2 Nå kan du gjøre ett av følgende: 

▪  Utfør Automatisk sammenslåing. Her blir alle dataene slått sammen 

automatisk. 

▪  Utfør Trinnvis sammenslåing. Her du kan bestemme hva du  vil slå 

sammen. 
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Foreta automatisk sammenslåing: 

 

MERK This feature is only available for Premium memberships. See 

Sammenslåing av Smart Matches for more details. 
 

1 Smart Match Sammenslåing Program vinduet, klikk du på Automatisk 

sammenslåing. Sammenslåingen utføres nå automatisk, og følgende vindu 

vises: 

 

The information from the compared family tree is merged into your tree and 

the status of each person in the Smart Match Merge Utility window is changed 

to Merged and marked in green.Informasjonen fra det andre slektstreet ble nå 

lagt inn i ditt tre. 

2 Klikk Ferdig for å lukke vinduet. 
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Utføre en Trinnvis sammenslåing: 

MERK This feature is only available for Premium memberships. See 

Sammenslåing av Smart Matches for more details. 
 

 Klikk på Trinnvis sammenslåing. 

The following information can be merged for each person selected in the 

Smart Match Merge Utility window:Følgende informasjon kan slås sammen: 

▪  Navn 

▪  Fødselsdetaljer 

▪  Dødsdetaljer 

▪  Marriage 

▪  Fact 

▪  Forholdet til hovedpersonen 

▪  Notater 

▪  Foto 

MERK 
De spesifikke sammenslåings-trinnene er avhenger av 

informasjonen som er tilgjengelig i begge treene.   

For each person who was selected in the list, the Smart Match Merge Utility shows 

a series of steps in a wizard format. Each of the steps in the wizard is described 

below. 
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Oversikt 

I vinduet Slå sammen person og Oversikt, vises den første personen på siden i 

Smart Match Sammenslåings Program først. 

 

En oppsummering av detaljene til personen i ditt tre, vises ved siden av detaljene 

i det andre slektstreet. 

Pick one of the following options: 

 Step-by-step intelligent merge of details: Merges the details in a step-by-

step wizard that assists you through the detailed merge procedure.  

 Automatic intelligent merge of all details: Accepts all the defaults of the 

merge wizard for merging the information about this person. 

 Replace all details: Replaces all details about the person in your tree with the 

information about this person in the matching tree. 

Du kan nå slå sammen detaljene til denne personen trinn-for-trinn. Du kan også 

slå sammen alle detaljer automatisk, eller velge å bytte ut alle detaljer fra treet 

ditt med detaljer fra det andre familietreet. Hvis du velger å slå sammen detaljene 

trinn-for-trinn vil en veiviser bistå deg gjennom sammenslåingsprosedyren. 

Klikk Neste for å vise neste steg. 
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Dersom detaljer til en personen ikke stemmer, har du muligheten til en 

sammenslåing med en eksisterende person i ditt tre eller legge denne personen 

til som en ny person i treet (se nedenfor). 

 

Here, in addition to the options discussed above, you can select whether to merge 

this relative into a relative you already have for this person, or to add this person as 

a new relative in your tree. If this matched relative already matches a similar 

relative in your family tree, then Family Tree Builder will suggest to merge these 

people. Otherwise, you are prompted to create a new relative in your  tree. 
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If you select to add a new relative to your tree, you are presented with the Add 

Person window, which includes information about this relative as it was copied 

from the matching family tree: 

 

Du kan klikke OK for å bekrefte det som er skrevet eller legge til / endre detaljer, 

og klikk OK når du er ferdig. 

MERK 
Klikk på Flere detaljer for å vise alle detaljene for denne personen. 
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Name Details 

The Name Details step is displayed when there is new or conflicting information 

about the name of this person in the matching tree. 

 

The top section of the window displays two panels with name details. You can 

choose to keep your names, replace your details with the details from the other 

tree or merge the two intelligently. 

The lower area displays the results of your choice. 

When you are finished, click Next to display the next step. 
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Fødselsdetaljer 

The Birth Details step is displayed when there is new or conflicting information 

about the birth of this person in the matching tree. 

 

Den øverste delen av vinduet viser to bokser med fødselsdetaljer. Du kan velge å 

beholde dine fødselsdetaljer, erstatte de med detaljer fra det andre treet (I så fall 

kan du velge å beholde dine data som et alternativ) eller slå sammen detaljene 

smart. 

Det nedre området viser resultatene av ditt valg. 

Når du er ferdig, klikk Neste for å vise neste trinn. 



Smart Matches 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 272 - 

Dødsdetaljer 

The Death Details step is displayed when there is new or conflicting information 

about the death of this person in the matching tree. 

 

The top section of the window displays two panels with death details. You can 

choose to keep your death details, replace your details with the details from the 

other tree (in which case you can choose to add your data as an alternative death 

fact) or merge the two intelligently. 

The lower area displays the results of your choice. 

When you are finished, click Next to display the next step. 
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Marriage Details 

The Marriage Details step is displayed when you are merging the spouse of the 

compared person. 

 

The top section of the window displays two panels with marriage details. You can 

choose to keep your marriage details, replace your details with the details from 

the other tree (in which case you can choose to add your data as an alternative 

marriage fact) or merge the two intelligently. 

The lower area displays the results of your choice. 

When you are finished, click Next to display the next step. 
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Fact Details 

The Fact Details step is displayed for each new fact about this person in the 

matching tree. 

 

The top section of the window displays two panels with fact details. You can 

choose to take this fact or not. 

The lower area displays the results of your choice. 

When you are finished, click Next to display the next step. 
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Notes Details 

The Notes Details step is displayed when there are notes about this person in the 

matching tree. 

 

The top section of the window displays two panels with note details. You can 

choose to take each of the new notes from the matching tree. 

The lower area displays the results of your choice. 

When you are finished, click Next to display the next step. 
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Photos Details 

The Photo Details step is displayed when the person has a personal photo in the 

matching tree: 

 

Den øvre delen viser de tilgjengelige bildene fra ditt tre og fra det andre treet. 

Du kan velge å bruke bildet fra det andre treet. Du kan også bruke det som et 

personlig bilde av denne personen. 

Følgende notater blir lagt til kortet for denne personen: "Fotoet ble lagt til som 

Smart Match fra dette slektstreet [Navnet på slektstreet]": 
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Smart Match Status 

This step allows you to confirm the match based on the merge. 

 

It is recommended to confirm the match, since you merged information from this 

match. (See Change Status of the Match) 
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Bekreftelse  

The last step of the wizard shows a summary of the merge. 

 

Et sammendrag av den planlagte sammenslåingen vises. Sjekk informasjon og 

klikk Avslutt for å utføre sammenslåingen for denne personen, og du kan fortsette 

sammenslåing for neste person på listen.



 

 

 
 

KAPITTEL 7 

Kart 
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Kart 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver hvordan du administrerer informasjon om steder i ditt 

prosjekt, og hvordan denne informasjonen vises på et interaktivt kart. Kapittelet 

inneholder følgende deler: 

 Oversikt introduserer konseptet med steder i Family Tree Builder og hvordan 

steds-relatert informasjon kan bli brukt i ditt prosjekt, og fremvist på et 

interaktivt kart. 

 Administrere Steder beskriver hvordan man angir og viser informasjon om 

steder i ditt prosjekt. 

 Bruke Kart beskriver tilgjengelige funksjoner i Family Tree Builder Kart 

funksjonen. 
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Oversikt 
Kart lar deg se din slektshistorie på et interaktivt verdenskart. Ved å bruke Kart 

funksjonen, kan du utforske slektens opprinnelse, få kunnskap om din slekt og 

gjøre følgende i Family Tree Builder: 

 Fikse stedsnavn i henhold til smart forslag og forbedre dine data. 

 Kartlegge hele slektstreet ditt, noen deler av det eller kun et enkelt sted. 

 Kartlegge fødselssteder, bosteder, andre spesielle fakta eller alle fakta. 

 Se alle personer, hendelser og bilder assosiert med hvilket som helst land 

eller sted. 

 Se alle viktige steder i en person sitt liv. 

 Finne ethvert sted på kartet. 

Kart funksjonen fungerer i sammenheng med den steds-relaterte informasjonen 

definert i ditt prosjekt. 
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Administrere Steder 
Family Tree Builder anvender steder i ulike sammenhenger:  

 Fakta om personer eller familier inneholder steder, slik som sted for fødsel, 

ekteskap og død. 

 Bilder inkluderer sted hvor bildet ble tatt. 

 Kontaktinformasjon kan inneholde adresser, som også er betraktet som 

steder. 

Family Tree Builder lar deg enkelt administrere ulike steder. Du kan for eksempel 

forsikre deg om at stavingen av et sted er konsistent gjennom hele prosjektet ditt, 

selv om informasjonen er innhentet fra ulike kilder. 

Du kan se en liste over alle steder som er spesifisert i prosjektet, samt antall 

ganger stedet er referert til og hvor. Du kan også se plasseringen av stedene på et 

kart via Google Maps. 
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Vise informasjon Steder: 

 Fra menyen Vise, velg Steder for å vise Liste over steder vinduet: 

 

Du kan sortere denne tabellen alfabetisk på stedsnavn ved å klikke 

kolonneoverskriften Sted (klikk igjen for å veksle mellom stigende og 

synkende rekkefølge). Du kan også sortere denne tabellen ved å klikke på 

kolonneoverskriften Referanser, som sorterer basert på antall ganger stedet er 

henvist til i prosjektet ditt. 
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Bruk Finn feltet for å søke etter en bestemt tekststreng som finnes i 

stedsnavnet du ønsker å se. Steder som passer med det du skriver inn vises 

fortløpende. Klikk det røde  for å slette innholdet i Finn feltet. 
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Vise sted på kartet:  

1 Velg et sted fra listen og klikk Vis på kart. En meny dukker opp med to valg: 

ett for å plassere kun dette stedet og ett for å plassere alle steder.  

2 Velg alternativet for å plassere kun dette stedet. Family Tree Builder åpner et 

kart ved hjelp av Google Maps og viser dette stedet: 
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Vise hvor et sted brukes:  

 For å se hvor et sted har blitt brukt i prosjektet, velg stedet fra listen og klikk 

Brukt hvor for å vise Steds anvendelse vinduet: 
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Dette vinduet viser deg stedsnavnet og referansene til stedet i prosjektet ditt. 

I dette vinduet kan du: 

▪  Klikke Rediger i alle referanser for å redigere stedsnavnet i alle 

referansene til stedet i prosjektet ditt. Bruk dette alternativet dersom du 

vil endre skrivemåte for et sted. I feltet Endre til, skriv inn det nye navnet, 

eller velg et stedsnavn som allerede eksisterer og benyttes i prosjektet. 

 

Når du er ferdig, klikk OK for å lukke vinduet. 

▪  Klikk Vis på kart for å plassere stedet på et kart ved hjelp av 

Google Maps, som beskrevet over. 

▪  Klikk lenken Åpne post til en av referansene i Steds anvendelse 

listen for å vise person, familie eller bildevinduet fra hvor stedet 

har blitt anvendt. 
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Kombinere Stedsnavn 

Liste over steder vinduet kan vise forskjellige skrivemåter for samme sted, som i 

eksempelet under: 

 

Ved bruk av verktøyet Steder, kan du enkelt kombinere de ulike skrivemåtene. 

Velg den foretrukne skrivemåten og rediger alle de andre. 
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Å kombinere skrivemåter for stedsnavn: 

1  Fra menyen Vise, velg Steder for å vise Liste over steder vinduet: (se bildet 

over). 

2  Finn de ulike skrivemåtene for stedet og velg skrivemåten du ønsker å benytte 

(i dette eksempelet, velger vi London, England til fordel for London, London 

England og London, UK). 

3  Marker skrivemåten du vil endre og klikk Brukt hvor. 

Vinduet Sted anvendelse vises: 
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4  Klikk Rediger i alle referanser. 

Vinduet Rediger sted vises: 

 

5  Åpne nedtrekksmenyen Endre til og velg foretrukket skrivemåte i listen: 

 

6  Klikk OK for å lukke vinduet. 

7  I vinduet Sted anvendelse, klikk Ferdig. 
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8  Fortsett å endre inkonsistente skrivemåter til din valgte skrivemåte gjenstår. 
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Forslag til alternativ skrivemåte for steder 

Family Tree Builder gjør det mulig for deg å redigere stedsnavn i forskjellige 

vindu, når det legges til steder for fakta og bilder. Når du angir et stedsnavn i 

feltet Sted, søker Family Tree Builder etter denne plasseringen på kartet og avgjør 

om en alternativ skrivemåte finnes for dette stedet. 

Et spesielt ikon vises i steds-relaterte felt med indikasjon på søkeresultat, som 

vist, for eksempel, når det legges inn utdannelses-relatert sted i Rediger Person, 

som vist i vinduet under: 
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De ulike mulige ikonene er: 

 Lyspære-ikonet indikerer at det er funnet forslag til alternativ skrivemåte for 

dette stedet. Klikk ikonet for å vise de ulike alternativene til foreslåtte 

skrivemåter, som åpner følgende vindu: 

 

Du kan velge et forslag som navn for dette stedet. For å gjøre dette, velger du 

den riktige oppføringen og klikker OK knappen, eller enkelt dobbeltklikker 

oppføringen i listen. 

Alternativt, dersom du er fornøyd med skrivemåten du har angitt for stedet, 

klikk lenken Behold som i bunnen av siden. 

Når du har bekreftet stedsnavnet på denne måten, vil ikonet forandre seg til 

en grønn hake i Rediger detaljer vinduet (se under). 

 Det grønne hake-ikonet indikerer at ingen alternativ skrivemåte ble funnet for 

dette stedet. Dette kan skje dersom du har angitt den beste skrivemåten, dersom 

du bekreftet dette stedsnavnet ved å velge det fra listen eller dersom du valgte å 

beholde skrivemåten som beskrevet over. 
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 Det blå spørsmålstegn-ikonet indikerer at Family Tree Builder ennå ikke har 

hentet forslag for dette stedsnavnet. Dette ikonet indikerer en midlertidig tilstand 

og vises inntil det har blitt søkt etter stedsnavnet i dette feltet. Du kan klikke 

ikonet for å starte et søk. 

 Dette ikonet indikerer at stedet ikke ble funnet av Family Tree Builder. 
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Bruke Kart 
Family Tree Builder sin Kart funksjon gjør det mulig for deg å plassere hele 

slektstreet på kartet, enhver del av det, eller kun én person på et interaktivt 

verdenskart. Kartfunksjonen tar i bruk vanlige Google kart, hvor du kan panorere, 

zoome inn/ut og så videre for enkel manøvrering. 

MERK Dette er en premium funksjon som begrenses av hvilken type 

medlemskap du har. Premium brukere kan se samtlige steder på kartet. 

Ikke-premium brukere kan kun se en del av stedene i prosjektet på 

kartet. 

Du kan oppgradere til et premium medlemskap når du blir bedt om det, 

eller klikke lenken Nei takk, fortsett med gratis versjon for å fortsette 

med standard medlemskap. 

 

For å få frem Kart vinduet, klikk  verktøyet på verktøylinjen eller velg Kart i 

menyen Vise. 

 

 

Når du får frem Kartvinduet, vil Family Tree Builder søke etter og laste inn 

samtlige steder i prosjektet ditt på et verdenskart. 

Filtering Area 

Navigator 

Display Option 

Buttons 

List of 

Places Pane 
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Kartvinduet viser et interaktivt verdenskart, med markører som indikerer stedene i 

ditt prosjekt. For et ryddig kart og for å øke hastigheten når en starter innlastingen 

av Kartvinduet, vil Family Tree Builder kun fremvise én enkelt markør for hvert 

land. For land med flere stater eller provinser, slik som USA og Canada, vil én 

markør vises for hver stat/provins. Når du zoomer inn på kartet, vil alle markører 

for det valgte zoom området vises. 

Filtreringsfeltet 

Filtreringsfeltet inneholder en rekke avkryssingsbokser som lar deg begrense 

hvilke type steder som vises på kartet. 

 

Ved å krysse av i en avkryssingsboks inkluderer man den typen stedsinformasjon 

på kartet. For eksempel, kryss Født avkryssingsboksen for å se fødselssted og 

Ekteskap avkryssingsboksen for å se steder for ekteskap. Avkryssingsboksen 

Andre viser steder som ikke hører til noen av de andre definerte kategoriene 

(Født, Død og gravlagt, Ekteskap, Opphold og Bilder), som utdanning. 

Merk at et sted kan være relatert til flere informasjonstyper, dersom det samme 

stedet for eksempel har blitt brukt både som fødested og sted for ekteskap i 

prosjektet ditt. 

Avansert Søk 

Avansert søk funksjonen lar deg begrense informasjonen som vises på kartet 

ytterligere. Klikk lenken Avansert søk for tilgang til flere muligheter. Du kan 

filtrere for å vise informasjon om en spesiell person og/eller tidsperiode and/or 

language. 
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For eksempel, velg en bestemt person i den øverste nedtrekksmenyen for å vise 

samtlige steder som er assosiert med den personen på kartet. 

 

Når har gjort valget ditt i nedtrekksmenyen, vil kartet vise alle steder som har 

referanse til den personen, sammen med personens bilde og detaljer i det høyre 

panelet. 

 

Klikk lenken Vis alle for å nullstille Filtreringsfeltet. 
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Du har anledning til å vise informasjon for kun den utvalgte personen, eventuelt 

med forfedre, etterkommere eller nær familie i tillegg. I denne sammenheng vil 

nær familie henspille personens ektefelle, søsken, foreldre og barn. 

 

Du kan også filtrere på tidsperiode. 

 

You can also filter by language. 

 

Når du spesifiserer filtreringskriterier i flere nedtrekksmenyer samtidig, vil en OG 

betingelse gjelde, hvilket betyr at alle spesifiserte vilkår må være oppfylt. 
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Navigering 

Navigasjonsfeltet inneholder et brukervennlig navigasjonshjul og 

zoomglidebryter for å navigere på kartet. 

 

Klikk på en av pilene på hjulet for å panorere i den retningen på kartet. Klikk på 

hånd-ikonet i midten av hjulet for å gå tilbake til forrige posisjon på kartet (før 

bruk av pilene på hjulet). 

Glidebryteren lar deg zoome inn og ut på kartet. Dra zoomglidebryteren opp eller 

ned for å zoome trinnvis inn eller ut. 

Alternativt kan du dobbeltklikke på kartet for å zoome inn og høyre-dobbeltklikke 

for å zoome ut. 

Visningstyper 

Feltet med visningstyper har tre alternative knapper som kontrollerer 

fremvisningen av kartet, som følger: 
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Kart 

Klikk på knappen Kart for standardvisning. Denne visningen presenterer en 

standard gate-kart visning av verden eller valgt område.  

 

You can zoom in to display country and state borders, as well as roads and place 

names. 
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Satellitt 

Klikk på knappen Satellitt for visning av et topografisk satellittbilde kart. 

 

Hybrid 

Klikk på knappen Hybrid for visning av et topografisk satellittbilde kart, som også 

viser land- og delstatsgrenser, samt veier og stedsnavn. 
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Stedsliste Panelet 

Panelet med listen over Steder presenterer en liste av alle Steder som vises på 

kartet. Listen kan sorteres alfabetisk, etter land eller antall referanser references 

or by date. I sorteringen Etter Land, som vist under, er informasjonen også 

kategorisert etter delstat/provins for USA og Canada. Standard sortering er etter 

land. 

 

Sorteringen Etter Referanse sorterer listen over steder etter antall referanser dette 

stedet har i prosjektet ditt. Denne funksjonen sorterer listen i synkende 

rekkefølge, slik at de mest brukte stedene er øverst på listen. 

The By Date sort arranges the places list according to date, from the oldest date 

to the most recent. 
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Panelet med listen over Steder viser markørene som finnes på kartet i blått og 

markørene som ennå ikke finnes på kartet i grått, som vist under: 

 

Når du klikker en grå markør i dette panelet, vises plasseringen av den markøren 

på kartet, og markøren endres til blå. 

Du kan også klikke et land, delstat eller provins i listen for å zoome slik at alle 

markørene i utvalget vises. 

Skriv ut knappen i bunnen av Stedsliste Panelet lar deg skrive ut den nåværende 

visningen av kartet. 

Steder som ikke blir funnet på kartet vises nederst i listen. 

 

Not found on 

map 
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Dersom du klikker på lenken til et sted som ikke kunne plasseres på kartet åpnes 

en informasjonsboks, hvor du kan redigere opplysningene for dette stedet. 

 

Informasjonsbokser 

Klikk på en plassering i Stedsliste panelet for å zoome til plasseringen på kartet. 

Denne handlingen viser også en informasjonsboks fra den aktuelle markøren på 

kartet. Informasjonsboksen inneholder handlinger og detaljer om det valgte 

stedet. 
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Informasjonsboks handlinger: 

 Klikk lenken til ikonet  for å zoome til den respektive plasseringen på 

kartet. 

 Klikk lenken til ikonet  for å endre stedsnavnet og bruke det alternative 

forslaget til skrivemåte for stedsnavnet. Denne handlingen vises kun når det 

har blitt funnet alternative skrivemåter. 

 Klikk lenken til ikonet  for å beholde nåværende stedsnavn. Denne 

handlingen vises kun når det har blitt funnet alternative skrivemåter, som du 

ikke ønsker å benytte. 

 Klikk lenken til ikonet  for å velge fra en liste over foreslåtte alternative 

stedsnavn. Denne handlingen vises kun dersom navnet du har angitt for 

stedet er tvetydig og kan bli lokalisert flere steder på kartet. For eksempel, 

dersom du har angitt London som et sted, får du følgende forslag: 

 

Når du bruker denne funksjonen, vil foreslåtte alternative steder vises både 

på kartet (som grå markører) og i panelet til høyre. Velg blant alternativene 

eller klikk Tilbake for å beholde din skrivemåte for stedet. 

Et annet alternativ er manuelt å angi koordinatene for stedet på kartet og 

deretter klikke OK. Dette alternativet er nyttig når Family Tree Builder ikke kan 

finne en nøyaktig plassering av stedet ditt på kartet. 

Alternativt kan du rett og slett dra en markør på kartet for å endre 

plasseringen. 
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 Klikk ikonet  for å endre stedsnavnet. Du kan utføre integrert redigering 

direkte fra informasjonsboksen for å endre stedsnavnet, som vist under: 

 

 Klikk lenken  for å slette stedet fra kartet. Det er mulig du må slette et sted 

fra kartet når det respektive stedsnavnet ikke samsvarer med et faktisk fysisk 

sted på kartet. For eksempel, kan det være lurt å gjøre dette med stedsnavn 

som Sykehus, Hjemme, På sjøen og så videre, som ikke indikerer faktiske 

steder på kartet. 
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KAPITTEL 8 

Slektssøk 
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Slektssøk  
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver hvordan du søker etter og legger til slektshistorisk 

informasjon om personene i ditt familietre basert på informasjon som finnes på 

kjente genealogi-websider. Family Tree Builder gir deg full tilgang til de kraftfulle 

forskningsverktøy som tilbys av MyHeritage.com. Disse verktøyene gir deg 

mulighet til å forske på familier og/eller spesifikke personer i et stort antall 

slektsforskningsdatabaser. Kapittelet inneholder følgende seksjoner: 

 SuperSearch describes how to find research information in MyHeritage’s 

SuperSearch engine that matches information about people in your own tree. 

 Record Matches describes how to use the information automatically collected 

by Super Search to identify record matches, which are historical records that 

are highly likely to match your family tree. 
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SuperSearch 

Overview 

Family Tree Builder’s Research feature enables you to search for and add 

genealogical information to the people in your family tree. This feature uses 

MyHeritage’s SuperSearch genealogical search engine that looks for historical 

records, such birth, marriage and death records, as well as census data, military 

and immigration records, newspaper articles, grave records and more.  

You can start a search by entering information in a form on the SuperSearch 

website. Family Tree Builder also provides a built-in capability to search any 

specific person in your family tree. 

NOTE The Family Tree Builder Record Matches feature uses the information 

collected by SuperSearch to identify record matches. 
 

SuperSearch provides a relatively wide range of results, in contrast to the Record 

Matches feature, which provides only the highest-quality results for individuals in 

the tree. 

Research Menu and Toolbar Options 

The Research menu and Research on MyHeritage.com  toolbar button 

provide access to the following research-related options: 
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 Go to MyHeritage SuperSearch: Opens your browser to the SuperSearch 

window. 
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 Research [person’s full name] on SuperSearch, Research [person’s last 

name] on SuperSearch and Research [person’s spouse’s last name] on 

SuperSearch: Opens your browser, displaying the Record Matches results list 

for the selected individual or last name. 
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 View Record Matches for [person’s name]: Opens your browser, displaying all 

the Record Matches for the selected person. 

 

 Refresh Record Matches: Refreshes the record matches results list. 

Research-related functions can be accessed in the following ways: 

 Clicking the Research on MyHeritage.com  button on the toolbar. 

 Selecting one of the options from the Research menu. 

 Right-clicking a person in the People List and choosing Research [person's 

name] on SuperSearch. 

 Right-clicking a person’s card in the Tree View and choosing Research 

[person's name] on SuperSearch. 
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Record Matches 
The Family Tree Builder Record Matches feature uses the information collected by 

SuperSearch to identify record matches, which are historical records about 

someone in your family tree, for example, a document relevant to your family's 

history, such as a birth record of one of your ancestors, a tombstone photo of a 

relative in your family or a newspaper article describing how your 

great-grandfather met and fell in love with your great-grandmother.  

By default, Family Tree Builder checks for Record Matches automatically 

whenever you change information about people in your family tree that affects 

matches, such as names, birth dates and so on. 

TIP To disable automatic Recording Matching, select Options in the Tools 

menu. Then, select the General pane and set the Automatic Record 

Matching parameter to No. 
 

Family Tree Builder provides you with the number of Record Matches for each 

person. Viewing and managing (confirming and rejecting) the matches is done 

online on the MyHeritage.com website. 

NOTE Record matches for your entire family tree can only be viewed if you 

synchronize your tree and wait for the record matches to be calculated 

on the server. 
 

Accessing some of the records identified by the Record Matches feature are free, 

but most require a separate data subscription (see Data Subscriptions). 

Reviewing a Person’s Record Matches 

When records are matched in a MyHeritage SuperSearch for a person in your 

family tree, an icon or button is shown in that person’s card in the Tree view. You 

can then either approve or reject each record match that was found. 
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To view Record Matches for a person: 

1 In a person card, click the green X records  button, where X 

designates the number of records matched for that person that are either 

approved or pending ,but not rejected. The following window is displayed, 

showing the list of Record Matches for this person: 

 

Note that the results are displayed in an external browser. 

NOTE If Record Matches are found for a person, the Records button is 

shown whenever you open that person’s card, even if the family tree 

has not been synchronized (see Syncing Your Family Tree). 

However, if the specific person for whom you are viewing a record is 

not synchronized, then you can only view their Record Matches, but 

cannot confirm or reject them. 

 

2 At this point, you can review the list and click the green checkmark  to 

confirm a match, or click the red X  to reject it. 

Alternatively, you can drill down further to view even more detail for a specific 

Record Match by clicking its Review match button. Review the match and click 

the Confirm button to approve the match or the Reject button to delete it. 
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Reviewing Record Matches for the Entire Family 

Tree 

To review Record Matches for the entire family tree: 

1 In the Family Site menu, select Record Matches. A summary of all Record 

Matches to your family tree is displayed: 

 

This window shows the total number of Record Matches for the entire family 

tree at the top. 

The window contains two tabs: By collections and By people. The By 

collections tab presents the results list by record collections, such as by 

Newspaper Archive, Social Security Death Index and so on, as shown above. 
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The By people tab displays Record Matches by person for each person in the 

family tree, as shown below: 

 

The total number of Record Matches for each collection or person is shown, as 

well as the number of pending matches for that entry. 

For example, in the window below, Rose Kennedy has five record matches, all 

of which are pending. A pending record match means that the match has not 

yet been confirmed or rejected. 
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2 Click the View X matches button for the collection or person whose matches 

you want to view. Details for each Record Match are displayed: 

 

3 At this point, you can review the Record Matches results list and click the 

green checkmark  to confirm a match, or click the red X to reject it. 

Alternatively, you can drill down further to view even more detail for a 

specific Record Match by clicking its Review match button. The following 

window is displayed: 
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Review the Record Match and then click the Confirm button to approve the 

match or the Reject button to delete it. 

TIP After confirming or rejecting Record Matches, you can refresh the 

Record Match counts in Family Tree Builder immediately by selecting 

Refresh Record Matches in the Research menu. 
 

Data Subscriptions 

Some of the records identified by the SuperSearch and Record Matches features 

are free, but most require a separate data subscription. A data subscription plan 

can be purchased from My Heritage, and provides unlimited access to billions of 

historical records and unlimited Record Matches. For example, the following are 

some of the sources used to locate historical content of interest: 

 Birth, marriage and death records 

 Census, military, immigration and legal records 

 Newspapers, yearbooks, directories and guides 

 Family trees, photos, documents and maps 
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Note that all record matches appear in the Record Matches results list. However, 

for those records that require a data subscription, only basic information is 

presented for them and you can only drill down to view details if you have the 

required data subscription. Record Matches that are free have the word Free in 

green as part of their description. Those that require a data subscription do not. 

 

When you click a free Record Match, you are shown all of its information. If you 

click a Record Match that is not free, a window is displayed in which you can 

purchase a data subscription. 

NOTE A data subscription is not the same as a Premium or Premium Plus 

membership (see Premium Membership). 
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KAPITTEL 9 

Diagrammer 
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Diagrammer 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver de ulike typer diagrammer som Family Tree Builder 

tilbyr og hvordan du lager og tilpasser dem. Kapittelet inneholder følgende 

seksjoner: 

 Vise et diagram beskriver hvordan du viser et diagram. 

 Konfigurer diagrammets utseende beskriver valgmuligheter for å definere 

utseendet til dine diagrammer. 

 Skrive ut et diagram, beskriver alternativer for utskrift av diagrammer fra en 

privat skriver eller som en plakat. 

Family Tree Builder tilbyr følgende typer diagrammer: 

 Diagram med forfedre, som viser den valgte personen, hans eller hennes 

foreldre, besteforeldre osv. 

 Diagram med etterkommere, som viser den valgte personen, barn, barnebarn 

osv. Det inkluderer også personens ektefelle(r) og etterkommere. 

 Vifteformet diagram, som viser den valgte personen og denne personens 

etterkommere og forfedre i et vifteformet diagram. 

 Diagram for nær familie, som viser den valgte personen og dennes nære 

slektninger. 

 Timeglassdiagram, som viser den valgte personen og både forfedre og 

etterkommere. 

 Sløyfediagram, som viser den valgte personen og hans eller hennes 

ektefeller, begges forfedre og barn. 

 Alt-i-ett-diagram, som viser hele familietreet. 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 323 - 

Vise et diagram 
Du kan enkelt vise et diagram som beskrevet nedenfor. 

Vise et diagram: 

1  Gjør et av følgende for å vise Diagram menyen: 

▪  Klikk Diagram  knappen. 

▪  Velg Diagram alternativet fra hovedmenyen. 

▪  Velg en person i trevisning, høyre-klikk dennes kort og velg Diagram 

under-menyen. 

Diagram menyen vises, som vist nedenfor: 

 

2  Du kan nå velge det diagrammet du ønsker å vise (og om du ønsker å lage et 

horisontalt eller vertikalt diagram).  

Alternativt, kan du velge Diagram veiviser alternativet for å vise mer 

informasjon om diagram typer. This wizard is described in the next step. 
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3 In the Chart Wizard, select the respective radio button for the type of chart you 

want to display and click Next: 

 

4 Select the radio button to select the chart style. 
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5 Kikk Lag diagram for å lage det diagrammet du valgte. Diagrammet sentreres 

rundt den personen som er valgt i trevisning. 

Eksempler på ulike typer diagrammer og diagramstiler presenteres nedenfor: 

Sløyfediagram 
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Vertikalt diagram med forfedre 
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Horisontalt diagram med etterkommere  

 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 328 - 

Vifteformet diagram med forfedre 

 

6 For å endre hovedpersonen i diagrammet, dobbel-klikk på denne personen i 

personlisten til venstre. 

 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 329 - 

7 Du kan høyre-klikke en persons boks i diagrammet for å åpne den følgende 

menyen: 

 

Alternativene i denne menyen er: 

▪  Vis diagram for denne personen: Gjør den valgte personen til 

hovedperson i diagrammet. 

▪  Rediger detaljer for person: Redigere detaljer for denne 

personen. 

▪  Vis person i slektstre: Viser trevisningen for denne personen. 

▪  Administrere bilder for person: Viser listen med alle bilder av 

denne personen i bildevisning. 

▪  Alternativ for diagram: Endrer diagramalternativene som 

beskrevet nedenfor. 

8 Du kan klikke og dra hvilken som helst boks i diagrammet til en ny posisjon 

slik du ønsker. Linjen som forbinder den til familien justerer seg automatisk. 

Hold nede Ctrl tasten mens du drar boksen dersom du bare ønsker å flytte 

denne boksen. Ellers flytter boksen og dens tilknyttede bokser seg samlet. 

9 Bruk diagram verktølinjen etter behov. Det følgende beskriver andre 

alternativer som er tilgjengelig i verktøylinjen over diagramvinduet: 

▪  Alternativ: Gir deg mulighet til å konfigurere diagrammets 

utseende og innhold. Se Konfigurere diagrammets utseende for 

flere detaljer. 

▪  Stiler: Tilbyr et utvalg av attraktive stiler som du kan velge, og 

gir deg mulighet til å spesifisere de fakta som vises i boksene. 

Hver stil kan konfigureres ytterligere ved å klikke på Alternativ 

knappen. 

▪  Skriv ut: Gir deg mulighet til å skrive ut diagrammet på en 

standard skriver eller som en plakat. Se Skrive ut diagram for 

flere detaljer. 

▪  Lagre: Åpner en veiviser som gir deg mulighet til å lagre dette 

diagrammet som en PDF eller JPEG fil på din datamaskin. 
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▪  Hjem  ikon: Flytter diagrammets hovedperson til midten av 

diagrammet. 

▪  Zoom: Du kan bruke zoom glideren for å forstørre eller redusere 

visningen av diagrammet på skjermen. 

MERK PDF er et standardformat levert av Adobe Acrobat. Dets leser kan 

lastes ned gratis fra en rekke steder på internett. Dersom du ikke 

har en Acrobat leser, laster du den ganske enkelt ned og installerer 

den. Du kan da se og skrive ut PDF filene fra Family Tree Builder eller 

andre PDF filer. 
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Konfigurere diagrammets 

utseende 
Family Tree Builder tilbyr et stort utvalg alternativer for å definere dine 

diagrammers utseende, som følger: 

 Alternativ 

 Viftediagram alternativer 

 Stiler for diagram 
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Alternativ 

Konfigurere diagramalternativer: 

1 Vis et fritt valgt diagram etter eget ønske (se Vise et diagram ovenfor). 

Diagrammet vil vises i hovedvinduet. 

2 Velg Alternativ for å vise det følgende vinduet: 

 

MERK For viftediagram, er alternativ vinduet annerledes. Se Viftediagram 

alternativer. 
 

3 Fyll inn eller endre informasjonen i de ulike fanene i dette vinduet, som 

beskrevet nedenfor, og klikk OK for å vise diagrammet. Dette nye utseendet 

beholdes til du endrer det. 

MERK Du kan også klikke Bruk for å lagre endringene og fortsatt beholde 

vinduet åpent for flere endringer. 
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De følgende faner er tilgjengelig for å gi deg mulighet til å definere utseendet på 

ditt familiediagram: 

 Generelt fanen 

 Design fanen 

 Fakta fanen 

 Bakgrunn fanen 

 Linjer fanen 

 Skrifttyper fanen 

 Språk fanen 
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Generelt fanen 

Generelt fanen lar deg skreddersy det generelle utseendet for diagrammet, som 

følger: 

 

Det følgende beskriver feltene i dette vinduet: 

 Tittel: 

▪  Tittel: Spesifiserer en tittel for diagrammet. Family Tree Builder gir 

automatisk en tittel til diagrammet basert på type diagram og 

hovedpersonen eller paret i diagrammet. Du kan endre denne tittelen etter 

eget ønske. 

▪  Dekor: Spesifiserer dekorstilen for diagrammets tittel. Åpne 

rullegardinlisten for å se eksempler på de ulike dekorasjonene som er 

tilgjengelig. Velg det første alternativet i listen dersom du ikke ønsker 

dekorasjon. 
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 Generasjoner: 

▪  Vis alle generasjoner eller spesifiser antall generasjoner som skal vises i 

diagrammet. Jo flere generasjoner du velger, desto flere personer vises i 

diagrammet, og jo større blir diagrammet. 

▪  Vise barn i lang tråd: Dette alternativet er kun tilgjengelig i sløyfediagram. 

I et sløyfediagram vises et par sine barn under paret i diagrammet. Huk av 

dette alternativet for å vise barna i en vertikal tråd, under hverandre. Ikke 

velg dette alternativet for å vise barna horisontalt ved siden av hverandre. 

▪  Familieslektninger som skal: Dette alternativet er kun tilgjengelig i 

diagram for nær familie og gir deg mulighet til å spesifisere hvilke av 

hovedpersonens slektninger som skal inkluderes i diagrammet. 

▪  Include ancestors of spouse(s): This option is only available for Hourglass 

charts and allows you to specify whether or not to also include the 

spouse’s ancestors.  

 Personlige bilder:  

▪  Vis personlige bilder: Spesifiser hvordan peronlige bilder skal vises i 

diagrammet. Hvis du velger Stilig design (se Design fanen), er ikke dette 

alternativet tilgjengelig, da dette designet alltid viser personlige bilder. 

Tilgjengelige alternativer er: 

 Kun hvis det eksisterer: Personlige bilder vises bare i diagrammet for 

personer som har et personlig bilde. Ellers vises ingenting. 

 Alltid (vise plassholder hvis mangler): Personlige bilder vises i 

diagrammet for personer som har et personlig bilde. En siluett 

plassholder vises for personer som ikke har noe personlig bilde. 

 Aldri: Aldri vis personlig bilde i diagrammet. 

▪  Størrelse på personlige bilder: Spesifiser størrelsen på det personlige 

bildet i diagrammet. Stor er 90 x 120 piksler, Stor er 60 x 80 piksler og 

Liten er 30 x 40 piksler. 
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 Arrangement: 

▪  Retning: Spesifiserer om diagrammet skal vises vertikalt eller horisontalt. 

▪  Plasser boksene tett sammen for å spare sider: Posisjonerer diagrammet 

s bokser tett sammen, noe som reduserer plassen de opptar på papiret. 

Når dette alternativet er valgt blir diagrammet mindre og kan bli vanskelig 

å lese. 

▪  Tilpass rapport til å passe skriversider: Velg dette alternativet hvis du 

planlegger å skrive ut diagrammet på din private skriver. Når dette 

alternativet velges vil Family Tree Builder arrangere diagrammet slik at det 

passer fint inn på flere ark. Alternativt vil diagrammet ikke ta hensyn til 

papirstørrelsen i skriveren din.  

▪  Velg papirstørrelse: Denne knappen er kun tilgjengelig hvis du har valgt 

Tilpass rapport til å passe skriversider alternativet ovenfor. Dette valget 

åpner en standard Skriveroppsett vindu for å endre størelse og orientering 

på ditt skriverpapir. 

▪  Forhindre at boksene går utover skjermkanten: Dette alternativet er kun 

tilgjengelig når Tilpass rapport til å passe skriversider alternativet ovenfor 

er valgt. Velg dette alternativet for å forhindre at en boks i diagrammet går 

over mer enn en utskriftsside. Når du velger dette alternativet blir 

diagrammet typisk mye større. 
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Design fanen 

Design fanen gir deg mulighet til å definere det overordnede designet for hver 

boks i diagrammet. 
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Det følgende beskriver feltene i denne fanen: 

 Design:  

▪  Stilig: I Stilig design inkluderer hver persons boks et bilde med en ramme 

rundt og tekst om personen vises under bildet. 

 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 339 - 

▪  Tradisjonelt: I Tradisjonelt design vises hver persons boks som et 

rektangel med bildet og teksten inne i boksen. 

 

 Bilderamme: Velg rammetypen som skal vises rundt hvert bilde i 

diagrammet. Velg det siste alternativet hvis du ikke ønsker ramme rundt 

bildene. 

 Ramme for boks: Velg rammetypen for boksene i diagrammet. Du kan velge 

en enkel linjeramme med egendefinert bredde og farge eller du kan velge 

blandt en av de tilgjengelige grafiske rammene. Du kan også velge om det 

skal vises en skygge rundt boksene. 

 Bakgrunnsfarge for boks: Innsiden av boksene kan ha en bakgrunnsfarge. 

Du kan velge om du ønsker ulike farger basert på kjønnet til personen i 

boksen. 
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Fakta fanen 

Fakta fanen gir deg mulighet til å definere og skreddersy de fakta som skal vises i 

boksene i diagrammet, som følger:  

 

Hver diagramboks representerer en person. Et eksempel på en boks vises 

nedenfor: 

 

1  

Velg en 

kategori 

fakta 

2  

Velg fakta 

3  

Klikk Legg 

til for å ta 

med disse 

fakta 

4  

De 

inkluderte 

fakta  

listes her 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 341 - 

Velge de fakta som skal inkluderes: 

1 Venstre siden i dette vinduet lister de ulike fakta som er tilgjengelig for for 

visning i en diagramprofil. Faktaene som vises i denne listen bestemmes av 

valget i kategori feltet som vises over listen. Velg en kategori fakta fra denne 

rullegardinmenyen. Dette er de fakta du kan velge å inkludere. 

2  Klikk på de fakta som skal inkluderes i en diagramboks. En hake vises til 

venstre for feltene som allerede er valgt. Du kan bruke Ctrl og Shift tastene på 

tastaturet for å velge mer enn ett fakta om gangen. 

3  Klikk Legg til for å legge disse fakta til i listen til høyre. Denne listen 

spesifiserer fakta som inkluderes i profilen. Du kan også dobbel-klikke et 

fakta for å legge det til. Klikk Fjerne for å fjerne de fra denne listen. 

4  Spesifiser rekkefølgen som faktaene vises i på profilen. Velg et fakta til høyre 

og flytt det opp i listen ved å klikke Flytt opp, eller flytt det nedover i listen 

ved å klikke Flytt ned. 

5 Du kan spesifisere om navn på fakta i diagramboksene skal ha Full 

beskrivelse eller Kort beskrivelse. Når Full beskrivelse velges, kan et 

faktanavn være Fødsel: for eksempel, mens med Kort beskrivelse, kan navnet 

være f.. 

6  Velg Beskrivelse, Dato, Sted og/eller Dødsårsak boksene for å indikere 

hvilken informasjon som skal vises for hver av de valgte fakta. 

7  Klikk Bruk eller OK for å lagre dine endringer. 
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Bakgrunn fanen 

Bakgrunn fanen gir deg mulighet til å skreddersy bakgrunnen i diagrammet og 

rammen rundt det: 
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Det følgende beskriver feltene som er tilgjengelig i denne fanen: 

 Bakgrunnsfarge: Du kan velge en bakgrunnsfarge for diagrammet. Hvis du 

skal skrive ut diagrammet på din private skriver kan det hende du ønsker å 

sette denne fargen til hvit. 

 Bakgrunnsbilde: Du kan velge et bakgrunnsbilde for diagrammet. Klikk Velg 

bilde knappen for å åpne den følgende menyen: 

 

▪  Fra prosjektbilder: Velg et bilde som du har lagt til i ditt prosjekt som et 

bakgrunnsbilde for ditt diagram. 

▪  Fra gjentatte bakgrunner: Velg et bilde fra en liste av flislagte bilder fra 

Family Tree Builder. 

▪  Fra store/fulle bakgrunner: Velg et bilde fra en liste med bakgrunnsbilder 

fra Family Tree Builder. 

▪  Fra fil: Velg din egen bildefil som bakgrunnsbilde for ditt diagram. 

 Bildetilpassing: Hvis du har valgt et bakgrunnsbilde, spesifiser hvordan du 

vil tilpasse dette bildet ved å velge et av de følgende alternativer fra 

dropdown listen: 

▪  Tilpass til side (behold proporsjoner): Forstørr eller krymp bildet slik at 

det passer på siden, men ikke strekk og potensielt forvreng det. 

▪  Tilpass til side (strekk): Forstørr eller krymp bildet og strekk bildet slik at 

det passer nøyaktig til størrelsen av diagrammet. 

▪  Bruk bildet flere ganger for å fylle diagrammet: Flislegg bildet for å fylle 

diagrammet. Dette alternativet velges automatisk når du velger en av de 

flislagte bakgrunnene ovenfor. 

 Gjennomsiktighet: Hvis du har valgt et bakgrunnsbilde kan du justere 

gjennomsiktigheten til dette bildet. Jo høyere prosent du velger desto 

svakere vil bildet vises. 

 Ramme rundt diagram: Du kan velge en ramme som vises rundt diagrammet 

ved å huke av Ramme rundt diagrammet alternativet og velge en av de 

rammene som tilbys av Family Tree Builder. 
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Linjer fanen 

Linjer fanen gir deg mulighet til å tilpasse linjene som forbinder boksene i et 

diagram.  

 

Følgende felt er tilgjengelig i denne fanen: 

 Linjetype: Velg linjetype som enten Rett eller Diagonal. Rette linjer er alltid 

vertikale og har horisontale forbindelser med rette vinkler. 

 Linjebredde: Velg bredden og fargen for linjene mellom foreldre og barn. 

 Linje mellom partnere: Velg bredden og fargen på linjene mellom to 

ektefeller. 

 Vis slektskapsforhold for opphørte ekteskap som prikket linje: Velg om det 

skal vises stiplede linjer mellom skilte og separerte ektefeller. 

 Linjer mellom barn og foreldre: Velg om det skal vises stiplede linjer fra 

foreldre til deres adopterte barn og fosterbarn. 
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Skrifttyper fanen 

Skrifttyper fanen gir deg mulight til å velge skrifttype for teksten i ulike elementer 

i ditt diagram 

 

Velg elementet i diagrammet i listen til venstre og spesifiser skrifttype og 

størrelse for dette elementet. Du kan også spesifisere om teksten skal være fet 

og/eller kursiv og fargen på teksten. Du kan forhåndsvise ditt valg i 

Forhåndsvisningsområdet. 

Tekstelementene i diagrammet er: 

 Tittel: Tittelen i toppen av diagrammet. Velg stor skrift for dette elementet. 

Du kan også krysse av i Automatisk boksen og la Family Tree Builder 

automatisk bestemme størrelsen basert på diagrammets størrelse. 

 Navn: Navnet til personene i diagrammet. 
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 Fakta beskrivelse: Navnet på fakta i diagrammet, som feks. Fødsel. 

MERK Merk at Stilig designet ikke viser fakta beskrivelser, så dette 

alternativet er ikke tilgjengelig i dette designet. 
 

 Fakta tekst: Informasjon om fakta i diagrammet, slik som dato, sted og 

beskrivelse av dette fakta. 

 Fotnote: Fotnotetekst i bunnen av diagrammet. 

Språk fanen 

Språk fanen gir deg muliget til å definere et primær- og et sekundærspråk. Flere 

detaljer om primær- og sekundærspråk finnes i Primære og sekundære dataspråk. 
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Viftediagram alternativer 

Å konfigurere viftediagram alternativer: 

1 Vis det viftediagrammet du ønsker (se Vise et diagram). Diagrammet vises i 

hovedvinduet. 

2 Velg Alternativer for diagram for å vise det følgende vinduet: 

 

3 Fyll inn eller endre informasjonen i de ulike faner i dette vinduet som 

beskrevet nedenfor og klikk OK for å vise diagrammet. Det nye utseendet 

forblir uendret til du endrer det. 

MERK Du kan også klikke Bruk for å lagre endringene og la vinduet være 

åpent for å kunne gjøre flere endringer. 
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De følgende faner finnes for at du skal kunne definere utseendet på ditt 

familiediagram: 

▪  Generelt fanen 

▪  Bokser fanen 

▪  Skrifttyper fanen 

▪  Bakgrunn fanen 

▪  Språk fanen 

Generelt fanen 

Generelt fanen gir deg mulighet til å skreddersy det generelle utseendet til 

diagrammet, som følger: 

 



Diagrammer 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 349 - 

Det følgende beskriver feltene i dette vinduet: 

 Tittel: Spesifiserer en tittel for diagrammet. En tittel gis automatisk til et 

diagram av Family Tree Builder, basert på type diagram og hovedpersonen 

eller paret i diagrammet Du kan endre denne tittelen som du ønsker. 

 Generasjoner: Vis alle generasjoner eller spesifiser antall generasjoner som 

skal tas med i diagrammet. Jo flere generasjoner du tar med, desto flere 

personer vil vises og jo større blir diagrammet. 

 Inkluder tomme bokser for aner som ikke er i treet: Dette alternativet er kun 

tilgjengelig i ane-diagrammer. Huk av dette alternativet for å ta med en tom 

boks tomme bokser, selv for de som ikke er definert i familietreet. 

 Marker duplikater av personer som er med flere steder i diagrammet: Bruk 

dette alternativet for å merke personer som opptrer mer enn en gang i treet 

med nummer, start fra [1], [2] osv. Denne funksjonen er nyttig hvis det er 

ekteskap innen familien, for eksempel et ekteskap mellom to søskenbarn. 

 Skjul forfedre/etterkommere av dubliserte personer: Dette alternativet er 

nyttig dersom du har personer som opptrer mer enn en gang i diagrammet, 

for eksempel, gifte søskenbarn. Bruk dette alternativet hvis du ikke ønsker at 

forfedre (i et Forfedre Viftediagram) eller etterkommere (i et Etterkommere 

Viftediagram) av disse personene også skal dubliseres. 

 Tilpass rapport til å passe til skriversider: Huk av for dette alternativet hvis 

du skal skrive ut diagrammet på din private skriver. Når dette alternativet er 

valgt vil Family Tree Builder arrangere diagrammet slik at det passer fint på 

flere utskriftssider. Alternativt, tar diagrammet ikke hensyn til papirstørrelsen 

på din skriver. 

 Velg papirstørrelse: Denne knappen er kun tilgjengelig når du har valgt 

Tilpass rapport til å passe til skriversider alternativet ovenfor. Dette 

alternativet åpner et standard Skriveroppsett-vindu der du kan endre 

størrelse og retning på skriverpapiret ditt. 
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Bokser fanen 

Bokser fanen gir deg mulighet til å definere designet til boksene i 

Viftediagrammet. 

 

Det følgende beskriver feltene i denne fanen: 

 Bakgrunnsfarge for boks: Innsiden av hver boks kan ha en bakgrunnsfarge. 

Du kan velge om du vil benytte forskjellige farger basert på kjønnet til 

personen i boksen. 

 Ramme for boks: Velg brede og farge for boksene i diagrammet. 
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Skrifttyper fanen 

Skrifttyper fanen gir deg mulighet til å velge skrifttypen på teksten for ulike 

elementer i ditt diagram. 

Velg elementet i diagrammet i listen til venstre og spesifiser skrifttype og 

størrelse for dette elementet. Du kan også spesifisere om teksten skal være fet 

og/eller kursiv og fargen på teksten. Du kan forhåndsvise ditt valg i 

Forhåndsvisningsområdet. 

 

Tekstelementene i diagrammet er: 

 Tittel: Tittelen i toppen av diagrammet. Velg stor skrift for dette elementet. 

Du kan også krysse av i Automatisk boksen og la Family Tree Builder 

automatisk bestemme størrelsen basert på diagrammets størrelse. 

 Navn: Navnene til personene i diagrammet. 

 Fotnote: Fotnote-teksten i bunnen av diagrammet. 
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Bakgrunn fanen 

Bakgrunn fanen gir deg mulighet til å tilpasse bakgrunnen i diagrammet og 

rammen rundt det: 
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Det følgende beskriver feltene som er tilgjengelig i denne fanen: 

 Bakgrunnsfarge: Du kan velge en bakgrunnsfarge for diagrammet. Hvis du 

skal skrive ut diagrammet på din private skriver kan det hende du ønsker å 

sette denne fargen til hvit. 

 Bakgrunnsbilde: Du kan velge et bakgrunnsbilde for diagrammet. Klikk Velg 

bilde knappen for å åpne den følgende menyen: 

 

▪  Fra prosjektbilder: Velg et bilde som du har lagt til i ditt prosjekt som et 

bakgrunnsbilde for ditt diagram. 

▪  Fra gjentatte bakgrunner: Velg et bilde fra en liste av flislagte bilder fra 

Family Tree Builder. 

▪  Fra store/fulle bakgrunner: Velg et bilde fra en liste med bakgrunnsbilder 

fra Family Tree Builder. 

▪  Fra fil: Velg din egen bildefil som bakgrunnsbilde for ditt diagram. 

 Bildetilpassing: Hvis du har valgt et bakgrunnsbilde, spesifiser hvordan du 

vil tilpasse dette bildet ved å velge et av de følgende alternativer fra 

dropdown listen: 

▪  Tilpass til side (behold proporsjoner): Forstørr eller krymp bildet slik at 

det passer på siden, men ikke strekk og potensielt forvreng det. 

▪  Tilpass til side (strekk): Forstørr eller krymp bildet og strekk bildet slik at 

det passer nøyaktig til størrelsen av diagrammet. 

▪  Bruk bildet flere ganger for å fylle diagrammet: Flislegg bildet for å fylle 

diagrammet. Dette alternativet velges automatisk når du velger en av de 

flislagte bakgrunnene ovenfor. 

 Gjennomsiktighet: Hvis du har valgt et bakgrunnsbilde kan du justere 

gjennomsiktigheten til dette bildet. Jo høyere prosent du velger desto 

svakere vil bildet vises. 

 Ramme rundt diagram: Du kan velge en ramme som vises rundt diagrammet 

ved å huke av Ramme rundt diagrammet alternativet og velge en av de 

rammene som tilbys av Family Tree Builder. 
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Språk fanen 

Språk fanen gir deg muliget til å definere et primær- og et sekundærspråk. Flere 

detaljer om primær- og sekundærspråk finnes i Primære og sekundære dataspråk. 

 

Stiler for diagram 

Dette alternativet gir deg mulighet til å tilpasse det generelle utseendet 

tildiagrammet og de fakta som tas med på det. Forhåndsvisningen i dette vinduet 

gjør at du kan se hvordan dine valg blir seende i diagrammet før du bestemmer 

deg. Et utvalg av flotte stiler tilbys. 
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Konfigurere stiler for diagram: 

1 Vis diagrammet du ønsker (se Vise et diagram ovenfor). Diagrammet vises i 

hovedvinduet. 

MERK Stiler for diagram er ikke tilgjengelig for Viftediagram. 

 

2 Velg Stiler for å vise det følgende vinduet: 

 

3 Velg hvilken som helst av stilene listet til venstre. 

4 Velg et av alternativene i Velg fakta feltet for å bestemme typen og omfanget 

av detaljer som skal inkluderes. Et eksempel på typen informasjon for visning 

kan ses i Forhåndsvisningen hver gang du velger et alternativ: 

 

5 Klikk Bruk eller OK for å lagre dine endringer. 
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Skrive ut et diagram 
Family Tree Builder gir deg mulighet til å skrive ut et diagram på en av følgende 

måter: 

 Skrive ut diagram på egen skriver 

 Skrive ut diagram som plakat 

Skrive ut diagram på egen skriver 

Dette utskriftsalternativet gir deg mulighet til å skrive ut et diagram på en 

standard private skriver. 

Skrive ut diagram på egen skriver: 

1 I diagramvisning, klikk Skriv ut knappen og velg Skriv ut på egen skriver. 

 

Et standard utskriftsvindu åpnes der du kan spesifisere det nødvendige 

oppsett for utskrift. 

2 Spesifiser ditt utskriftsoppsett og klikk OK. Diagrammet skrives ut i et 

flisleggingsformat. 
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Skriv ut diagram som plakat 

Skriv ut plakat utskriftsalternativet gir deg mulighet til å skrive ut ditt familietre-

diagram som en stor fargeplakat av høy kvalitet. Diagrammet lages ved å benytte 

profesjonelle plottere og stort høy-kvalitets papir. Plakater kan lages i forskjellige 

størrelser og de kan lamineres for beskyttelse. 

MyHeritage tilbyr dette alternativet for utskrift som en service til deg. Spesifiser 

ganske enkelt detaljene for plakaten (størrelse, papir, laminering osv.) og legg 

inn dine leverings- og betalingsdetaljer. Det ferdige diagrammet blir så sendt deg 

i posten. 

Skrive ut et diagram som plakat: 

1 I Diagramvisning, klkk Skriv ut knappen og velg Skriv ut plakat for å vise det 

følgende vinduet: 

 

Dette vinduet beskriver den generelle prosessen for å få laget din plakat. Hvis 

du ikke har valgt ditt land eller hvis du vil sende plakten til et annet land 

velger du ditt land her. Valget av land vil være avgjørende for hvor MyHeritage 

vil trykke plakaten og for forsendelseskostnadene. 
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2 Klikk Neste for å vise det følgende vinduet: 

 

I dette vinduet kan du spesifisere papirstørrelsen og papirkvaliteten for din 

plakat. Området i bunnen av vinduet viser en forhåndsvisning av diagrammet 

basert på dine spesifikasjoner. Pris området til høyre viser kostnadene for å 

produsere og sende plakaten, basert på de alternativene du har valgt i 

vinduet. Du kan endre fra tommer til metriske enheter og velge den valutaen 

du ønsker å benytte. 

3 Spesifiser papirstørrelse i den respektive nedtrekksmenyen. Family Tree 

Builder beregner flere papirstørrelser basert på ditt diagram og de 

tilgjengelige papirformater. 

4 Spesifiser papirtypen som skal brukes i Velg papirkvalitet feltet. 

5 Kryss av i Jeg ønsker diagrammet laminert boksen hvis du ønsker diagrammet 

laminert. Dette anbefales for å bevare plakaten. Merk at enkelte papirtyper 

ikke kan lamineres. 
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6 Spesifiser antall kopier og klikk Neste for å vise det følgende vinduet: 

 

I dette vinduet legger du inn detaljene for forsendelse. 
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7 Oppgi ditt navn og din adresseinformasjon. Du kan velge Ekspress transport 

og legge til kommentarer til trykkeren. Klikk Neste for å vise det følgende 

vinduet: 

 

I dette trinnet blir ditt diagram sendt til MyHeritage.com sammen med ordre-

informasjonen. Du blir så videresendt til en betalingsskjerm der du kan legge 

inn betalingsdetaljer. 

Etter at du har lagt inn betalingsinformasjonen blir en bekreftelse sendt deg 

på e-post. Så snart den er ferdig blir plakaten sendt til din adresse. 

 



 

 

 KAPITTEL 10 

Rapporter 
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Rapporter 
Om dette kapittelet: 

Family Tree Builder tilbyr en rekke rapporter som beskrevet i dette kapittelet. Det 

inneholder følgende seksjoner: 

 Generere en rapport beskriver hvordan du genererer rapportene som tilbys 

av Family Tree Builder. 

 Rapport i bokform beskriver en enkel veiviser som snakker deg gjennom 

prosessen for å generere en rapport i bokform for en spesifikk person. 

 Skjema familiegruppe beskriver du genererer en rapport som viser detaljene 

om en valgt person og deres nærmeste familie. 

 Slektskapsrapport beskriver hvordan du genererer en rapport som viser alle 

relasjoner mellom en valgt person og alle andre personer i ditt prosjekt. 

 Forfedrerapport beskriver hvordan du genererer en rapport som viser fakta 

og personlige detaljer om en valgt person og alle generasjoner forut for 

denne personen, slik som foreldre, besteforeldre osv. 

 Etterkommere-rapport beskriver hvordan du genererer en rapport som viser 

alle fakta og personlige detaljer om en valgt person og om hver generasjon 

som følger etter denne personen, slik som barn, barnebarn osv. 

 Tidslinjerapport beskriver hvordan du genererer en liste som viser viktige 

hendelser i familien til en valgt persons familie i kronologisk rekkefølge, slik 

som fødsel, ekteskap og død. 

 Oppsummering etterkommere beskriver hvordan du genererer et hierarkisk 

tre som viser etterkommerne etter en valgt person. 

 Adresserapport beskriver hvordan du genererer en alfabetisk liste (ordnet 

etter den enkelte persons navn) over adressene til alle personene i 

familietreet. 

 Eksporter spesialrapport beskriver hvordan du genererer en egendefinert 

Excel rapport om personene i ditt prosjekt. 
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Generere en rapport 
Du kan enkelt generere en av rapportene som tilbys av Family Tree Builder som 

beskrevet nedenfor. 

Generere en rapport: 

1  Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen, som vist nedenfor: 

 

2  Velg en av rapportene som vises i menyen. Denne rapporten vil så enten 

genereres automatisk, eller Family Tree Builder vil føre deg gjennom en enkel 

veiviser der du kan spesifisere de valg som du ønsker å generere i rapporten. 

Hver rapport er forskjellig, som beskrevet i de følgende seksjoner: 

▪  Rapport i bokform 

▪  Skjema familiegruppe 

▪  Slektskapsrapport 

▪  Forfedrerapport 

▪  Etterkommere-rapport 

▪  Tidslinjerapport 

▪  Oppsummering etterkommere 

▪  Adresserapport 
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3 Bortsett fra rapport i bokform, som starter en veiviser som til slutt lagrer 

rapporten som en fil, vises rapporten i rapportvisning. 

Som standard blir rapporten generert for den personen som er valgt i 

trevisning. For å endre hovedpersonen, dobbel-klikk hvilken som helst person 

i personlisten for å re-generere en rapport for denne personen. 

4  Bruk Rapport verktøylinjen, som finnes over rapporten, etter behov. Denne 

verktøylinjen inneholder følgende verktøy 

 

▪  Innstillinger: Viser et vindu der du kan velge skrifttype for ulike 

aspekter i denne rapporten. (se de respektive Rapporter 

Innstillinger-seksjoner for hver rapport type) 

▪  Lagre : Lagrer denne filen til den lokaliseringen som du 

spesifiserer. Du kan lagre rapporter i RTF, PDF eller HTML format. 

Hvert alternativ er beskrevet i vinduet nedenfor: 
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Rapporter lagres som standard i prosjektets Rapporter mappe. Velg Åpne 

katalog for rapporter alternativet fra Rapporter menyen for å se rapporter 

som er lagret i denne mappen tidligere. 

▪  Utskrift : Skriver ut den viste rapporten til din private 

skriver. 

▪  Zoom: Du kan bruke zoom glideren til å forstørre eller forminske 

visningen av rapporten på skjermen. 
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Rapport i bokform 
En enkel veiviser fører deg gjennom prosessen for å produsere en rapport i 

bokform for en bestemt person, som beskrevet nedenfor. 

Generere en rapport i bokform: 

1  Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Rapport i 

bokform for å vise det følgende vinduet: 

 

Dette vinduet gir deg mulighet til å velge hovedperson for denne rapporten. 

MERK Family Tree Builder bruker et tredje-parts verktøy for å generere 

denne rapporten. Hvis du vil vite mer om dette tredje-parts 

verktøyet, klikk Mer informasjon knappen. 
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2  Klikk Neste for å vise det følgende vinduet: 

 

I dette vinduet velger du den type informasjon som skal tas med i rapporten. 

Du kan velge så mane elementer som du ønsker. Du kan også velge hvilken 

type skriverpapir som skal benyttes. 
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3  Klikk Neste for å generere rapporten. Det åpnes et vindu der fremdriften for 

prosessen vises. Når prosessen er ferdig vises det følgende vinduet som 

spesifiserer hvor PDF-filen for denne rapporten har blitt lagret, som vist 

nedenfor: 

 

MERK PDF er et standard format fra Adobe Acrobat. En PDF leser kan lastes 

gratis fra flere sider på internett. Hvis du ikke har Acrobat reader, 

laster du den ganske enkelt ned og installerer den. Du får da 

mulighet til å se og skrive ut PDF-filene fra Family Tree Builder og 

alle andre PDF-filer. 
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Skjema familiegruppe 
Skjema familiegruppe er en rapport som viser detaljer om den valgte personen og 

dennes nærmeste familie. 

Denne rapporten viser en rubrikk for hovedpersonen, ektefelle og barn. Dette er 

en nyttig rapport å skrive ut dersom du mangler informasjon om en familie. Ta 

rapporten med deg og fyll inn den manglende informasjonen og legg den så inn i 

ditt prosjekt. 

Generere et skjema familiegruppe: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Skjema 

familiegruppe, eller velg Skjema familiegruppe fra Rapporter menyen på 

menylinjen. Et eksempel på rapporten, som genereres automatisk, er vist 

nedenfor: 
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Skjema familiegruppe innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapport verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapportvinduet for denne rapporten. 

 

De følgende innstillinger er tilgjengelig for skjema familiegruppe rapporten: 

 Format fanen:  

▪  Linjefarge: Fargen på linjene i tabellene i rapporten 

▪  Inkluder alle begivenheter: Indikerer om alle hendelser (fakta) om 

personer i rapporten skal inkluderes i rapporten, eller kun viktige fakta. 

▪  Vise fakta selv om tomme: Indikerer om det skal være en tom rubrikk for 

fakta som er tomme. 

▪  Inkluder sidenummer på første side: Indikerer om det skal være 

sidenummer på alle sidene eller for alle unntatt forsiden. 

▪  Inkluder notater på slutten av rapporten: Indikerer om relevante notater 

skal inkluderes i rapporten. 
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▪  Kun inkluder fakta i rapportspråket: Dette valget er nyttig når prosjektet 

inneholder informasjon på mer enn ett språk. 

▪  Inkluder farsslekt: Viser fornavnet på mannlige forgjengere etter navnet til 

en person. La oss for eksempel si at du har en person i ditt familietre som 

heter Peder Jensen, hvis far heter Jens, og Jens sin far heter Anders. Ved å 

slå på dette valget vises Peder Jensen (Jens, Anders). 

▪  Vis ID numre til personer: Et praktisk alternativ som enkelt lar deg finne 

personer i rapporten, når du ønsker å oppgi informasjon om dem i 

prosjektet. 

▪  Vis personlige bilder: Indikerer om og hvordan personlige bilder skal vises 

i rapporten. 

 Skrifttyper fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike 

skrifttyper som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og 

velg så skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 
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 Kilder fanen: Bruk denne fanen for å inkludere kildesiteringer i rapporten, og 

for å spesifisere hvor og i hvilket format de skal være. 
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Slektskapsrapport 
En slektskapsrapport viser alle relasjoner for den valgte personen til alle andre 

personer i ditt prosjekt. Rapporten viser familiemedlemmets navn, slektskapet 

med den valgte personen og hvor mange trinn det er mellom de to personene. 

Slektskapstrinn indikerer hvor nært beslektet en person er med hovedpersonen. 

For eksempel så er en mor, far, bror eller søster ett trinn unna, besteforeldre eller 

et barnebarn er to trinn unna osv. 

Generere en slektskapsrapport: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Slektskap, 

eller velg Slektskap fra Rapporter menyen på meny linjen. Et eksempel på 

rapporten som generes automatisk er vist nedenfor: 
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Slektskapsrapport innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapporter verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapport vinduet for denne rapporten. 

 

De følgende alternativer er tilgjengelig for skjema familiegruppe rapporten: 

 Skrifttype fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike skrifttyper 

som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og velg så 

skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 
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Forfedrerapport 
En forfedrerapport viser fakta og personlige detaljer om en valgt person og hver 

generasjon forut for denne, slik som foreldre, besteforeldre osv. 

Generere en forfedrerapport: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Forfedre, 

eller velg Forfedre fra Rapporter menyen på menylinjen. Et eksempel på 

denne rapporten som genereres automatisk er vist nedenfor: 
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Forfedrerapport innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapport verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapportvinduet for denne rapporten. 

De følgende alternativer er tilgjengelig for forfedrerapporten: 

 Generelt fanen: 

 

▪  Inkluder farsslekt: Viser fornavnet på mannlige forgjengere etter navnet til 

en person. La oss for eksempel si at du har en person i ditt familietre som 

heter Peder Jensen, hvis far heter Jens, og Jens sin far heter Anders. Ved å 

slå på dette valget vises Peder Jensen (Jens, Anders). 

▪  Inkluder notater på slutten av rapporten: Indikerer om relevante notater 

skal inkluderes i rapporten. 

▪  Kun inkluder fakta i rapportspråket: Dette valget er nyttig når prosjektet 

inneholder informasjon på mer enn ett språk. 
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▪  Vis ID numre til personer: Et praktisk alternativ som enkelt lar deg finne 

personer i rapporten, når du ønsker å oppgi informasjon om dem i 

prosjektet. 

▪  Generasjoner: Spesifiser hvor mange generasjoner som skal tas med i 

rapporten. 

▪  Vis personlige bilder: Indikerer om og hvordan personlige bilder skal vises 

i rapporten. 

 Skrifttyper fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike skrifttyper 

som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og velg så 

skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 
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 Kilder fanen: Bruk denne fanen for å inkludere kildesiteringer i rapporten, og 

for å spesifisere hvor og i hvilket format de skal være. 
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Etterkommere-raport 
En etterkommere-rapport viser fakta og personlige detaljer om en valgt person og 

hver generasjon etter for denne, slik som barn, barnebarn osv. 

To generate a Descendants Report: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg 

Etterkommere, eller velg Etterkommere fra Rapporter menyen på menylinjen. 

Et eksempel på denne rapporten som genereres automatisk er vist nedenfor: 
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Etterkommere-rapport innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapport verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapportvinduet for denne rapporten. 

De følgende alternativer er tilgjengelig for etterkommere-rapporten: 

 Innhold fanen: 

 

▪  Inkluder sidenummer på første side: Indikerer om det skal være 

sidenummer på alle sidene eller for alle unntatt forsiden. 

▪  Inkluder notater på slutten av rapporten: Indikerer om relevante notater 

skal inkluderes i rapporten. 

▪  Inkluder notat for ektefelle på slutten av rapporten: Indikerer om 

relevante notater om ektefeller skal inkluderes i rapporten. 
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▪  Inkluder farsslekt: Viser fornavnet på mannlige forgjengere etter navnet til 

en person. La oss for eksempel si at du har en person i ditt familietre som 

heter Peder Jensen, hvis far heter Jens, og Jens sin far heter Anders. Ved å 

slå på dette valget vises Peder Jensen (Jens, Anders). 

▪  Kun et kjønn: Viser etterkommere med samme kjønn som den valgte 

personen. Dette alternativet er nyttig hvis du for eksempel planlegger en 

Y-kromosom DNA studie, da den lar deg se alle som deler det Y 

kromosomet. 

▪  Kun inkluder fakta i rapportspråket: Dette valget er nyttig når prosjektet 

inneholder informasjon på mer enn ett språk. 

▪  Vis ID numre til personer: Et praktisk alternativ som enkelt lar deg finne 

personer i rapporten, når du ønsker å oppgi informasjon om dem i 

prosjektet. 

▪  Inkluder hovedpunkter for: Indikerer om det skal vises et hovedpunkt for 

alle etterkommere eller kun etterkommere som har informasjon i tillegg til 

fødsel og død, som allerede vises hos deres foreldre. 

▪  Vis personlige bilder: Indikerer om og hvordan personlige bilder skal vises 

i rapporten. 

▪  Inkluder fakta: Gir deg mulighet til å velge hvilke fakta som skal tas med i 

rapporten. 
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 Format fanen:  

 

▪  Generasjoner: Spesifiserer hvor mange generasjoner som skal 

tas med i rapporten. 

▪  Rapportens nummersystem: Spesifiserer systemet for 

nummerering av personene i rapporten. Velg ett av de følgende 

nummereringssystemene: 

 MyHeritage standard 

 Registrer 

 NGS Quarterly 

 Henry 

 D’Aboville 
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La oss se på et eksempel for å se forskjellene mellom disse 

nummereringssystemene. I det følgende eksemplet for familien Smith, er 

Albert faren med barna Bill, Cynthia og Doris. Bill har et barn som heter 

Emily. Cynthia har ikke en hovedoppføring siden det ikke finnes annen 

informasjon enn fødsel og død om henne, og du valgte kun å ta med 

hovedoppføring for etterkommere med tilleggsinformasjon. 

 MyHeritage standard: Hver person som har en hovedoppføring i 

rapporten er nummerert, det begynner med 1, 2, 3 osv. Etterkommere 

som ikke har en hovedoppføring er ikke nummerert. Hvert barn i en 

persons hovedoppføring har et romersk tall foran nummeret, slik som i, 

ii, iii osv. 

 

 Registrer: Likt med MyHeritage standard systemet. Den eneste 

forskjellen er at det romerske tallet vises etter personens nummer. 

 

 NGS Quarterly: Likt med MyHeritage standard systemet. Forskjellene er 

at personer alltid får et referansenummer uavhengig om de har en 

hovedoppføring, og barn får et pluss tegn hvis det har sin egen 

hovedoppføring senere i rapporten. 
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 Henry: Alle personer får et referansenummer uavhengig om de har en 

hovedoppføring. Nummeret til et barn består av nummeret til 

hans/hennes foreldre og så posisjonen til det barnet i familien. Derfor, 

hvis en foreldres nummer er 15, vil hans/hennes tredje barn bli 

nummerert 153. Romerske tall vises etter referansenummeret. 

 

 D’Aboville: Likt med Henry systemet, men nummeret inneholder 

punktum (.). Dette er nyttig når en person her mer en ni barn. 
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 Skrifttype fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike skrifttyper 

som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og velg så 

skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 
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 Kilder fanen: Bruk denne fanen for å inkludere kildesiteringer i rapporten, og 

for å spesifisere hvor og i hvilket format de skal være. 
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Tidslinjerapport 
En tidslinjerapport er en liste som viser viktige hendelser i familien til den valgte 

personen i kronologisk rekkefølge, slik som fødsel, ekteskap og død. 

Generere en tidslinjerapport: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Tidslinje, 

eller velg Tidslinje fra Rapporter menyen på menylinjen. Et eksempel på 

rapporten, som genereres automatisk, er vist nedenfor: 
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Tidslinjeraport innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapport verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapportvinduet for denne rapporten. 

De følgende innstillinger er tilgjengelig for tidslinjerapporten: 

 Format fanen: 

 

▪  Inkluder sidenummer på første side: Indikerer om det skal være 

sidenummer på alle sidene eller for alle unntatt forsiden. 

▪  Kun inkluder fakta i rapportspråket: Dette valget er nyttig når prosjektet 

inneholder informasjon på mer enn ett språk. 

▪  Inkluder farsslekt: Viser fornavnet på mannlige forgjengere etter navnet til 

en person. La oss for eksempel si at du har en person i ditt familietre som 

heter Peder Jensen, hvis far heter Jens, og Jens sin far heter Anders. Ved å 

slå på dette valget vises Peder Jensen (Jens, Anders). 
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▪  Vis ID numre til personer: Et praktisk alternativ som enkelt lar deg finne 

personer i rapporten, når du ønsker å oppgi informasjon om dem i 

prosjektet. 

▪  Inkluder fakta: Gir deg mulighet til å velge hvilke fakta som skal være med 

i rapporten. 

▪  Vis personlige bilder: Indikerer om og hvordan personlige bilder skal vises 

i rapporten. 

 Skrifttyper fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike 

skrifttyper som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og 

velg så skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 

 



Rapporter 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 390 - 

 Kilder fanen: Bruk denne fanen for å inkludere kildesiteringer i rapporten, og 

for å spesifisere hvor og i hvilket format de skal være. 
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Oppsummering etterkommere 
En oppsummering etterkommere rapport viser et hierarkisk tres som inkluderer 

etterkommerne til den valgte personen. 

Generere en oppsummering etterkommere rapport: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg 

Oppsummering etterkommere, eller velg Oppsummering etterkommere fra 

Rapporter menyen på menylinjen. Et eksempel på rapporten, som genereres 

automatisk, er vist nedenfor: 
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Oppsummering etterkommere rapport 

innstillinger 

Klikk Innstillinger knappen på Rapport verktøylinjen eller fra Rapporter menyen 

for å åpne rapportvinduet for denne rapporten. 

De følgende innstillinger er tilgjengelig for oppsummering etterkommere 

rapporten: 

 Format fanen: 

 

▪  Inkluder sidenummer på første side: Indikerer om det skal være 

sidenummer på alle sidene eller for alle unntatt forsiden. 

▪  Indiker skilsmisser: Indikerer om det skal tas med en spesiell indikasjon 

for skilte ektefeller. 

▪  Vis alle fødsel- og dødsdatoer: Indikerer om det skal vises full dato for 

fødsel og død, eller om kun årstallet skal vises. 
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▪  Vis ID numre til personer: Et praktisk alternativ som enkelt lar deg finne 

personer i rapporten, når du ønsker å oppgi informasjon om dem i 

prosjektet. 

▪  Vis personlige bilder: Indikerer om og hvordan personlige bilder skal vises 

i rapporten. 

▪  Generasjoner: Spesifiserer hvor mange generasjoner som skal tas med i 

rapporten. 

▪  Inkluder generasjonsnummer: Indikerer om generasjonsnummeret for 

personene i rapporten skal vises, det starter med 1 for hovedpersonen, 2 

for barn osv. 

 Skrifttype fanen: Alternativene i denne fanen kontrollerer de ulike skrifttyper 

som kan benyttes i rapporten. Velg rapportelementet til venstre og velg så 

skrifttype og størrelse, format (fet og kursiv) og farge til høyre. 
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Adresserapport 
Adresserapporten er en alfabetisk liste (sortert etter hver persons navn) over 

adressene til alle personene i familietreet. 

Generere en adresserapport: 

 Klikk Rapporter  knappen for å vise Rapporter menyen og velg Adresser, 

eller velg Adresser fra Rapporter menyen på menylinjen. Et eksempel på 

rapporten, som genereres automatisk, er vist nedenfor. 
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Eksporter spesialrapport 
Eksporter spesialrapport gir deg mulighet til å lage en Excel rapport som 

inneholder personene med informasjonen som du ønsker å se. 

Opprette en eksport spesialrapport: 

1 Klikke Rapporter knappen  for å vise Rapporter menyen, velg så Eksporter 

spesialrapport for å vise det følgende vinduet: 

 

Alternativt, kan du få tilgang til dette vinduet ved å velge Eksporter til Excel 

 Eksporter spesialrapport i Rediger menyen. 
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2 Velg de personene som skal inkluderes i rapporten ved å velge en av de 

følgende alternativene: 

▪  Alle personer: Inkluderer alle personene i rapporten. 

▪  Valgte personer: Velg de spesifikke personer (og valgfritt deres forfedre, 

etterkommere og ektefeller). Klikk den tilstøtende Velg knappen for å 

velge disse personene. 

▪  Søkekriterier: Velg personer som passer med dine søkekriterier. Klikk den 

tilstøtende Velg knappen for å definere dine søkekriterier (se Søke etter 

personer for flere detaljer). 

 

3 Velg de feltene som skal inkluderes i rapporten for de personer du 

spesifiserte i trinn 2. Velg et av de følgende alternativene:  

▪  Standard felter: Inkludere vanlige felter i rapporten. 

▪  Valgte felt: Gir deg mulighet til å velge listen av felter som skal inkluderes 

for hver person i rapporten. Klikk den tilstøtende Velg knappen for å velge 

disse feltene. 

4 Klikk OK og velg mappen der du ønsker å lagre rapporten. Microsoft Excel 

åpnes nå og viser din rapport.  
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KAPITTEL 11 

Publisere ditt  

Familietre 
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Publisere ditt familietre 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver hvordan du publiserer ditt familietre, ved å bruke 

Family Tree Builder, til dine familiesider på MyHeritage.com, slik at det kan ses på 

internett av de som du inviterer. Det inneholder de følgende seksjoner: 

 Syncing Your Family Site describes the concept of syncing your family tree on 

your family site. 

 Sync Settings describes how to sync your family tree. 

 Managing Your Family Sites describes how to access and manage your family 

sites and to use the options in the Family Sites menu. 

 Family Tree Sync describes the Family Tree Sync application used to sync your 

family tree projects. 
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Publisere til ditt familie-websted 

Publisering - en oversikt 

The word syncing (synchronizing) refers to the process of uploading your family 

tree project to a family site under your account on MyHeritage.com, so that it is 

available for viewing online. Syncing in this manner provides bidirectional 

synchronization between your family tree project in Family Tree Builder and your 

family site. During syncing, two things happen: 

 Any changes made in your family site are first downloaded to your Family Tree 

Builder project family tree. 

 Then, any changes made in your family tree project are uploaded to your 

family tree. 

Once a family tree project has been synced, the creator of the tree (you) can also 

edit it online and on smartphones and tablet applications (see Editing a Family 

Tree Online). The changes made online are synced back to Family Tree Builder 

during the next sync cycle. 

Syncing a project also creates a backup of the project on your family site. This 

protects your family tree and photos from accidental damage or computer failure. 

Ditt online familie-websted er kun tilgjengelig for de du velger å invitere, noe som 

sikrer at informasjonen forblir privat. Noe informasjon om avdøde personer er 

også søkbar på MyHeritage.com for medlemmer som ikke har blitt invitert til ditt 

familie-websted. Hvis du ønsker å blokkere tilgang for uinviterte medlemmer 

fullstendig kan du endre personvernnivået for dit familie-websted. I tillegg kan du 

merke spesifikk informasjon i ditt familietre som private (visse personer, fakta om 

personer, notater osv.) slik at de aldri publiseres til ditt familie-websted. 

Selve publiseringen, som inkluderer overføringen av dataene online, utføres av 

Family Tree Publisher verktøyet, som kjører i bakgrunnen. Dette tillater deg å 

fortsette arbeidet med ditt prosjekt mens prosjektet ditt blir publisert. 
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Ditt familie-websted 

Når du blir medlem av MyHeritage, oppretter du din egen brukerkonto. Du er 

administratoren for denne kontoen. 

Som medlem av MyHeriitage.com, kan du administrere mer enn ett familie-

websted, men for de fleste medlemmer anbefales det å begrense seg til ett 

familie-websted for å gjøre det enkelt. 

Når du publiserer et prosjekt oppretter du en forbindelse mellom ditt familietre i 

Family Tree Builder og ditt familietre på internett. Du kan publisere mer enn ett 

prosjekt til ditt familie-websted. 

Når du oppretter et nytt prosjekt, kan du velge hvilket familie-websted det 

prosjektet skal publiseres til. Du kan endre denne innstillingen når som helst ved 

å bruke Innstillinger for Publisering. Du kan også velge hvilket familie-websted 

det skal publiseres til dersom du ikke valgte et i utgangspunktet (se Innstillinger 

for publisering). 

MERK Hvis du ønsker å publisere et prosjekt og du ikke har et familie-websted 

vil det bli opprettet et for deg automatisk. 
 

Du kan publisere ditt familietre til ditt familie-websted når som helst. 

Etter at ditt familietre har blitt publisert kan du fortsette å arbeide på prosjektet 

og foreta endringer. Du kan så re-publisere prosjektet slik at ny informasjon som 

du har lagt inn også blir tilgjengelig på ditt familie-websted. 
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Automatisk publisering 
Family Tree Builder lar deg publisere dine prosjekter automatisk. 

Når du åpner Family Tree Builder for første gang, dukker det følgende vinduet 

opp: 

 

Click OK to enable automatic syncing. Doing so will automatically sync your 

projects once a day. 
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Du kan slå av automatisk publisering når som helst. For å gjøre det velger du 

Alternativ; fra Verktøy menyen, og under Publisering fanen velger du Nei, som 

vist nedenfor: 

 

Publisere et prosjekt 

Click the Sync  button in the toolbar at any time to sync your project. If 

automatic syncing is enabled, the project is automatically synced once a day. A 

project that has never been synced will not be synced during automatic syncing. 

Du kan bli spurt om du ønsker å lagre de siste endringene dersom du ikke 

allerede har gjort det. 
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The Family Tree Publisher vinduet vises og gir deg til å følge fremdriften for 

publiseringsprosessen (for detaljer om dette vinduet, se Family Tree Publisher). 

MERK Du kan publisere prosjekter til ditt familie-websted når som helst ved å 

klikke Publiser  knappen på verktøylinjen.  

 

 

MERK Clicking Cancel aborts the syncing process. 

 
 

MERK You can minimize the Synchronizing project with family site window and 

continue working by clicking the Continue working button in the 

window. When you click this button, syncing continues in the 

background, enabling you to carry on your work in Family Tree Builder. 

This is useful when syncing large projects. 

 

Editing a Family Tree Online 

After a family tree project has been synced, the creator of the tree (you) can edit it 

online as well. This applies both to family trees created in Family Tree Builder that 

are synced to a family site, as well as to those family trees created directly on 

MyHeritage.com. Whatever changes are made online are automatically synced 

back to Family Tree Builder during the next sync cycle. 
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NOTE Only the tree creator can edit a family site. Editing can be done online, 

on iOS or an android-based mobile device. 
 

When you open a project in Family Tree Builder that is synced with a family tree 

that has been edited online, you are prompted to first sync the project in Family 

Tree Builder with the online family tree, in order to maintain synchronization 

between the two. 

 

Innstillinger for  publisering 
For å kunne publisere et prosjekt må det være forbundet med en familie-webside. 

Denne linken blir satt opp ved å bruke innstillinger for publisering for prosjektet, 

som definerer hvilket familie-websted det skal publiseres til og hvilken 

informasjon som skal publiseres. Et prosjekt kan settes opp til å publisere til mer 

enn ett familie-websted, hvilket betyr at det er mer enn ett sett innstillinger for 

publisering. 

Definere et prosjekts innstillinger for publisering 

Når et nytt prosjekt opprettes gir Family Tree Builder deg muligheten til å velge 

publisering av dette prosjektet, og lar deg velge hvilket familie-websted det skal 

publiseres på. 

Hvis du velger å ikke publisere prosjektet ditt, kan du senere starte publisering 

ved å definere det i innstillinger for publisering. 

Du kan endre innstillingene for publisering for prosjektet når som helst. 
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Sette innstillinger for publisering for første gang:  

1 I Publisering menyen velger du Alternativ for publisering. Definer innstillinger 

for publisering [gjeldende prosjektnavn] vinduet vises: 

 

MERK Dette vinduet vises også hvis du klikker på Publiser knappen på 

hovedmenyen, hvis prosjektet ikke har noen innstillinger for 

publisering. 
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2 Velg et eksisterende familie-websted eller definer et nytt familie-websted. 

Hvis du allerede administrerer ett eller flere familie-websteder på 

MyHeritage.com, kan du nå velge det webstedet du ønsker å publisere til. Du 

kan også opprette et nytt familie-websted ved å legge inn et nytt navn eller 

velge ett av de foreslåtte navnene, basert på prosjektets navn og vanlige 

familienavn i prosjektet. 

3 Klikk OK for å skape innstillingene for publisering og lukke vinduet. 

Endre innstillinger for publisering:  

 I Publisere menyen, velger du Alternativ for publisering. Hvis dette 

prosjektet allerede har innstillinger for publisering vil Innstillinger for 

publisering vinduet vises: 

 

Vinduet viser innstillingene for publisering for det gjeldende prosjekt. 

 The window shows the sync settings for the family site for this project.  

Du kan foreta følgende handlinger fra dette vinduet: 

▪  Publiser nå: Publiserer det gjeldende prosjekt basert på de valgte 

innstillinger. 

▪  Avanserte innstillinger: Gir deg mulighet til å utføre avansert redigering av 

innstillingene for publisering (se Avanserte innstillinger for publisering). 
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▪  Fjern publisering: Fjerner de valgte innstillingene for publisering. 

Prosjektet vil ikke lenger bli publisert til familie-webstedet. Du kan også 

stanse publiseringen midlertidig fra avanserte innstillinger. 

▪  Endre nettsted: Gir deg mulighet til å velge et annet familie-websted eller 

opprette et nytt websted for publisering av dette prosjektet (se Publisere 

til et annet websted). 

Avanserte innstillinger for publisering 

Det følgende beskriver feltene i Avanserte innstillinger for publisering vinduet: 

 

 Disable sync to [family site name]: Disconnects the link between the Family 

Tree Builder project and the online family site. This means that any changes 

made in Family Tree Builder are not synced to the family site, and any changes 

made in the family site are not synced to Family Tree Builder. This feature is 

useful when you have multiple projects for which you have enabled automatic 

syncing. It allows you to disable syncing to a specific project, without 

disrupting syncing to all the others. 
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 Personer som skal publiseres: Velger de personer i familietreet som du 

ønsker at skal publiseres. Dette alternativet er spesielt nyttig når du har et 

stort prosjekt med flere familier og du ønsker å lage flere familie-websteder, 

der hvert av dem beskriver forskjellige familier: 

▪  Alle personer i prosjektet: Spesifiserer at alle personene i ditt prosjekt 

skal publiseres til din familie-webside. 

▪  Spesifiser personer valgt under: Spesifiserer at kun de personer som du 

velger vil bli publisert til familietreet på ditt websted. Når du klikker Velg 

personer knappen, vises et vindu som gir deg mulighet til å velge hvilken 

som helst kombinasjon av personer i ditt prosjekt. 
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Klikk Velg for å vise Legg til personer til publiserings forespørsel vinduet, 

som lister personer i ditt prosjekt som du kan velge. 

 

Du kan bruke hurtigsøk området til å lokalisere en person etter for- 

og/eller etternavn. Du kan også filtrere listen til kun å vise menn, kvinner 

og/eller ukjente. 

MERK Klikk en kolonneoverskrift for å sortere listen etter denne 

kolonnen i stigende rekkefølge. 
 

Når du er ferdig, klikk Velg. 

Som standard legges en person til med hans/hennes etterkommer og 

ektefeller. Du kan legge til forfedre til listen, eller fjerne hvem som helst. 

Du kan også endre hele valget. I legg til personer å publisere vinduet kan 

du klikke Rediger for å vise redigeringsvalg i Redigere valg av 

Publiseringsforespørsel vinduet.  
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Kryss av ønskede alternativer for å inkludere de eller klikk Legg til for å 

vise Legg til person til publiserings forespørsel vinduet, hvor du kan velge 

en annen person for publiseringsforespørsler. 

 

Når du er ferdig, klikk OK for å lukke vinduet. 

 Bilder som skal publiseres: Velg bilder i det valgte prosjektet som skal 

publiseres på familie-webstedet som følger: 

▪  Alle bilder: Publiserer alle bildene i ditt prosjekt til ditt familie-websted. 

▪  Ingen bilder: Ikke publiser noen bilder i prosjektet til ditt familie-websted. 

▪  Photos associated with selected people: Syncs all photos for the people 

specified for syncing, regardless of the People to Upload setting. 
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▪  Velg bilder knappen for å velge hvilke bilder du ønsker å publisere. Når du 

klikker Velg bilder knappen, vises det følgende vinduet som gir deg 

mulighet til å velge bilder i ditt prosjekt: 

 

Velg området i Velg bilder å publisere vinduet inneholder to alternativer 

som følger: 

 Velg bilder: Dette alternativet viser bilder som du kan velge. Du kan 

bruke nedtrekkmenyen over denne boksen for å vise Alle bilder, Bilder 

ikke valgt for publisering forespørsel eller Kun hovedpersonens bilder. 

Når du har fått frem de forespurte bildene i denne listeboksen kan du 

klikke på dem og så trykke på Velg knappen for å flytte dem til valgte 

bilde boksen til venstre. Denne listeboksen indikerer hvilke bilder som 

vil bli publisert på ditt websted. 

 Bla gjennom valgte bilder: Velg dette alternativet for å bla gjennom 

bildene som er listet i valgte bilder boksen til venstre. Du kan bruke pil-

tastene på tastaturet for å bevege deg opp og ned i listen. 

Format og Vis områdene gir deg mulighet til å spesifisere hvordan bildene 

skal vises når du har valgt Bla gjennom valgte bilder alternativet. 

Alternativene i disse områdene er beskrevet i detalj i Innstillinger for 

bildevisning. 

Klikk OK etter at du har valgt alle bildene du ønsker å publisere til ditt 

familie-websted. 
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Publisering til et annet websted 

Standard websted for publisering av et prosjekt velges når du oppretter et nytt 

prosjekt. Du kan få prosjektet ditt til å publisere til et annet websted når som 

helst. 

Publisere til et annet websted: 

1 I Innstillinger for publisering vinduet, klikk Endre nettsted for å vise Definer 

innstillinger for publisering for [Familienavn] vinduet. 

 

2 Utfør en av de følgende handlingene: 

▪  Velg Publiser dette prosjektet på en ny familieside knappen for å legge 

inn navnet på det nye familie-webstedet eller velg et navn fra 

nedtrekkmenyen med forslag. 

▪  Velg Publiser dette prosjektet til en av dine eksisterende familiesider 

knappen og velg så et av stedene i panelet. 
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▪  Klikk Avanserte innstillinger linken for å åpne Avanserte Publiserings 

Innstillinger vinduet og endre publiseringsinnstillingene. 

▪  Klikk Fordeler ved publisering linken for å lære om fordelene ved å 

publisere. 

This window describes all the Family Tree Builder features that work only 

when syncing a family tree project to a family site, as well as the benefits 

of having a family site 

 

3 Når du er ferdig, klikk OK for å lukke vinduet. 
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User Permissions 
Once you have synced your project to a family site, you can edit the user 

permissions, and control who can download your tree from the family site, and 

who can edit it online. 

You can change these settings at any time: 

 

1 In the Sync (publishing) menu, select User Permissions. The Edit tree 

permissions window is displayed: 

 

2 Choose whether you would like other site members to be allowed to 

download the tree file. 

3 Specify who can edit the tree online: all site members, all site managers or 

only you. 

4 Click the Save button to save changes. 
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Administrere dine familie-

websteder 
Som MyHeritage medlem kan du opprette ett eller fler familie-websteder på 

MyHeritage.com. 

Prosessen med å opprette et familie-websted allokerer kun navn og plass for ditt 

familietre. Publiseringsprosessen kan benyttes senere for å laste opp ditt 

prosjekt til familie-webstedet. 

Et medlem av MyHeritage is identifiseres ved en e-postadresse som legges inn i 

registreringsprosessen. 

Mine sider vinduet viser detaljene om MyHeritage medlemsnavn som du brukte 

da du registrerte deg for medlemskap, etter at du installerte Family Tree Builder. 

Du kan logge inn som et annet medlem hvis du er registrert med mer enn en e-

postadresse eller hvis du har endret din e-postadresse på din medlemsprofilside 

på MyHeritage.com webstedet. 



Publisere ditt familietre 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 416 - 

Se dine familie-websider: 

 Velg Mine websteder alternativet i Publisering menyen for å vise din liste 

over familie-websider som vist nedenfor: 

Når du velger et familie-websted vises detaljene for dette i bunnen av vinduet. 
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Logge inn som et annet medlem: 

1 I Mine side vinduet, klikk Logg inn som et annet medlem for å åpne Logg inn 

hos MyHeritage.com vinduet. 

2 Legg inn e-postadressen og passordet du brukte da du registrerte deg hos 

MyHeritage.com. 

 

3 Klikk Logg inn. Mine sider vinduet viser nå webstedene for din nye konto. 

MERK Hvis du ikke husker passordet for din MyHeritage.com konto, Klikk 

Glemt passord? En e-post blir sendt til din e-post konto med 

instruksjoner om hvordan du resetter passordet.. 
 

Besøke et websted: 

 Du kan besøke et familie-websted ved å klikke Besøk side linken i Mine sider 

vinduet. 

Enhver med en e-postadresse kan inviteres til å bli medlem på ditt familie-

websted. Alle som aksepterer din invitasjon blir automatisk medlem av 

MyHeritage. 
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Invitere personer til å besøke ditt familie-websted: 

 Du kan invitere personer til å besøke ditt familie-websted ved å velge Inviter 

medlemmer i Mine sider vinduet. Dette vises i det følgende vinduet: 

 

Topp-panelet inkluderer et skjema for nye familiemedlemmer som du ønsker å 

invitere til familie-webstedet. Dette panelet viser alle familiepersonene i ditt 

familietre som du allerede har lagt inn en e-postadresse for i rediger person 

vinduet, og hvem som ennå ikke er medlem på familie-webstedet. For å legge 

til nye familiemedlemmer, skriv inn fornavnet, etternavnet og e-postadressen. 

Når du klikker Send invitasjoner knappen, blir alle personene som er listet i 

panelet invitert til ditt familie-websted. 

Bunnpanelet (som kan skjules eller vises) viser eksisterende medlemmer på 

familie-webstedet. Personer som du har invitert tidligere, men som ikke har 

besøkt webstedet, har en Gjeninviter medlem link ved siden av deres e-

postadresse. Klikk denne linken for å legge til disse personene til listen i 

toppen av vinduet. Dette er listen som vil bli invitert når du klikker Send 

invitasjoner knappen. 

MERK Ditt navn vises i fet. 
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Using the Family Site Menu 

Family Tree Builder is seamlessly integrated with your online family site. The 

Family site menu enables you to view parts of your online family site in Family 

Tree Builder, instead of in an external web browser. 

In order to use the options in the Family site menu, your project must be synced 

with your online family site. Once a project has been synced with your family site, 

the family tree in the project is both viewable and editable on your family site. 

Any changes made to the family tree on the family site are automatically reflected 

in the Family Tree Builder project, thereby ensuring and maintaining bidirectional 

synchronization between Family Tree Builder and the family site. 

An Internet connection is required to use the Family site menu options. 

NOTE Some Family site menu options are only available for Premium or 

Premium Plus memberships (see Premium Membership). 
 

The following options are available in the Family site menu: 

 Family Statistics: Displays statistics for the entire family tree. 
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 Timeline: Displays the timeline of events for a person in the family tree. 

 

 Timebook: Displays a chronological, digital album of family photos, life 

events and biographies for the select person and his or her direct relatives. It 

includes dated photos of a person and family, including spouses, children, 

siblings, grandparents and grandchildren. 
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 Upcoming Events: Displays all upcoming family events in a list or monthly 

view. You can order a personalized family calendar in a few clicks, delivered 

to your home. 
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 Family Game: Enables users to play a unique family card game, based on 

personalized picture cards of close relatives and ancestors in the family tree. 

The game consists of up to 16 pairs of cards, with two identical cards per 

person. To play, simply click a card to view its picture and then click another 

card to try to find its match. Users can play in competition with each other, or 

against the clock. The game is ideal for educating the younger generation 

about their ancestors and introducing them to the fascinating hobby of 

genealogy. Click the Get the real cards link to order the set of cards used in 

the game. 
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 Profile Page: Displays the full profile page from the family site for the selected 

person. When viewing a profile, double-click any person in the list on the left 

to view that person's profile instantly. 

 

 Record Matches: Displays all the matching historical records for the family 

tree in one centralized list (see Record Matches). 

 

Visit Site: Opens the family site’s home page. 
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Family Tree Publisher 
En av de største fordelene med Family Tree Builder er muligheten til å publisere 

ditt familietreprosjekt til et familie-websted for sikkerhetskopi formål og for å gi 

andre mulighet til å se ditt familietre. Publiseringsprosessen utføres av en 

spesiell funksjon kalt Family Tree Publisher. 

Family Tree Publisher er et separat program som kjører i parallell med Family Tree 

Builder. Det kan aksesseres ved å velge Publisering pågår i Publisering menyen 

eller direkte når du klikker Family Tree Publisher ikonet  på din Windows 

oppgavelinje og velger Vis Publishing Progress: 

 

Family Tree Publisher vinduet lister alle dine publiserte prosjekter med sine 

publiseringsdetaljer, hvor og når de ble publisert og deres status. Du kan følge 

prosessen for de pågående publiseringer i statusfeltet i vinduet. Du kan også se 

en rapport med alle publiseringsaktiviteter og linke til MyHeritage.com. 
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De følgende alternativer er tilgjengelige i dette vinduet: 

 Aktivere eller deaktivere automatisk publisering (se Automatisk publisering). 

 Se fremdriften for publiseringsprosessen. 

 Klikk Publisere nå for å starte å publisere det valgte prosjektet. 

 Klikk Avbryt publisering for å stoppe publiseringsprosessen. 

 Klikk Besøk side for å åpne din web-leser med familie-webstedet hvor det 

valgte prosjektet publiseres. 

 Klikk Vis rapport for å se en log med alle publiseringsaktiviteter. 

Når du lukker vinduet fortsetter programmet å kjøre til publiseringsprosessen er 

fullført. 

Du kan høyre-klikke ikonet på Windows verktøylinjen og velge Avslutt for å lukke 

Family Tree Publisher programmet. 

 

Når du avslutter Family Tree Builder, vil Family Tree Publisher fortsette å publisere 

hvis det er midt i en publiseringsprosess. Programmet lukkes automatisk når 

publiseringen er fullført. 

Du kan høyre-klikke ikonet på Windows verktøylinjen og velge aktivere eller 

deaktiver automatisk publisering (se Automatisk publisering). 
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KAPITTEL 12 

Språk og oversettelse 
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Språk og oversettelse 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver de ulike språk- og oversettelse-funksjoner som tilbys i 

Family Tree Builder. Det inneholder de følgende seksjoner: 

 Støtter flere språk beskriver de språk som Family Tree Builder støtter. 

 Unicode enables you to enter data in any supported language, regardless of 

the local language on your computer. 

 Virtuelt tastatur gir deg mulighet til å legge inn data på alle de mange 

støttede språk, selv når din datamaskin og tastaturet ikke støtter eller har 

språkets bokstaver. 

 Endre skjermspråket beskriver hvordan du endrer skjermspråket. 

 Primært og sekundært dataspråk beskriver alternativer for å endre 

dataspråket. 

 Endre språk beskriver hvordan du endrer språket for innlegging av data. 

 Oversettelse i Family Tree Builder beskriver de ulike alternativene for 

oversettelse i Family Tree Builder. 
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Støtte for flere språk  
Family Tree Builder støtter 36 språk: Afrikaans, Albansk, Arabisk, Bosnisk, 

Bulgarsk, Katalansk, Chinese (Simplified and Traditional),  Kroatisk, Tsjekkisk, 

Dansk, Nederlandsk, Engelsk (US og UK), Estisk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, 

Hebraisk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japanese, Korean Latvisk, Litauisk, 

Norsk, Persian, Polsk, Portugisisk (Portugal), Portugisisk (Brasil), Rumensk, 

Russisk, Serbisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk og 

Jiddisch. 

En liste med de språk som støttes vises nedenfor: 

 

Family Tree Builder støtter disse språkene for det følgende: 

 Skjermspråk 

 Dataspråk 
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Skjermspråk 

Skjermspråket refererer til teksten som fremkommer i alle menyer, verktøylinjer 

og vinduer i Family Tree Builder. Du kan velge hvilket som helst av språkene til 

visningen og bytte språk når som helst uten å miste data eller lukke programmet. 

Et eksempel på det samme vinduet på Engelsk og Fransk vises nedenfor. 

  

             Fransk          Engelsk         

Dataspråk 

Dataspråket refererer til det språket som benyttes når de faktiske data i ditt 

prosjekt legges inn og vises. Family Tree Builder tillater deg å lage et familietre 

med mer enn ett dataspråk. Spesifikke fakta må legges inn i hvert sitt respektive 

språk separat, slik som personers navn og steder, mens slektskapet mellom de 

ulike individene og datoer kun trenger å registreres en gang. Dette er fordi 

slektskap og dato ikke avhenger av språk. 

Å legge inn data i mer enn ett språk er spesielt nyttig når disse språkene ikke 

benytter det samme alfabetet, og dataene (navn, steder osv.) derfor er forskjellige 

i de to språkene. For eksempel, hvis du har mange russiske slektninger eller 

forfedre kan det være nyttig å også registrere navnene på Russisk. 

TIPS Skjermspråket og dataspråket er uavhengige og kan kombineres på 

neste hvilken måte du ønsker. For eksempel, du kan se et familietre 

som er sendt deg av en slektning som kun inneholder Russiske data 

(det betyr personers navn og steder), mens Family Tree Builder 

visningen (det betyr menyer og feltnavn) er på Engelsk. 
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MERK Den eneste begrensningen er at skjermspråket og dataspråket må 

begge være i samme retning (høyre-mot-venstre eller venstre-mot-

høyre). 
 

 

TIPS Du kan bruke hvilket som helst av de støttede språkene selv uten å 

installere dem på din PC, inklusive til og med obskure språk som Gresk. 

Ditt Windows operativsystem må imidlertid støtte en funksjon som 

kalles Speiling (Mirroring) som er tilgjengelig som standard i de nyeste 

versjonene av Windows, unntatt gamle Windows NT 4.0 og noen eldre 

versjoner av Windows 98. 

 

 

TIPS Flerspråklige familietrær er fine i familiesamlinger! Du kan opprette og 

skrive ut flerspråklige diagrammer som presenterer det samme 

familietreet i mer enn ett språk. 
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Unicode 
Family Tree Builder supports Unicode, which is a computing industry standard for 

the consistent encoding, representation and handling of text expressed in most 

of the world's writing systems. Family Tree Builder’s Unicode support enables you 

to enter data in any of the application’s supported languages, regardless of the 

local language on your computer’s operating system. Such data can be saved and 

displayed in Family Tree Builder, including special characters and accents. 

Virtuelt tastatur 
Family Tree Builder tilbyr et Virtuelt tastatur som gir deg mulighet til å skrive inn 

data i alle de støttede språkene selv om din datamaskin og ditt tastatur ikke 

støtter eller har språkets bokstaver. 

Bruke det Virtuelle tastaturet: 

1 Åpne det Virtuelle tastaturet ved å kikke på Tastatur  ikonet på toppen 

av hvilken som helst side. Det virtuelle tastaturet for det gjeldende 

dataspråket vises som et flytende vindu på toppen av de andre vinduene. 

Som et eksempel er det Russiske virtuelle tastaturet vist nedenfor: 

 

Det virtuelle tastaturet justerer seg automatisk etter innstillingene for det 

gjeldende dataspråket. 

2 Klikk en bokstav på det virtuelle tastaturet for å skrive inn en bokstav i det 

gjeldende feltet i det vinduet du arbeider. Bokstaven eller tegnet vil vises i det 

feltet du skriver. 
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Endre skjermspråket 

Denne seksjonen beskriver hvordan du raskt kan endre skjermspråket for teksten 

som finnes i alle menyer, verktøylinjer og vinduer. 

Endre skjermspråket ved å bruke verktøylinjen: 

1 Klikk flagget for det gjeldende språket som vises på verktøylinjen. 
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Det følgende vinduet vises: 

 

2  Velg ditt språk i vinduet. Family Tree Builder endrer programmets språk i 

henhold til ditt valg. 

3 Du kan klikke Avanserte språkinnstillinger for å vise Språkvinduet (se Endre 

språket), der du også kan sette Primært og sekundært dataspråk. 

MERK Hvis du velger Engelsk som skjermspråk dukker det opp et 

tilleggsvalg som gir deg mulighet til å velge Engelsk (US) eller 

Engelsk (UK) som skjermspråk (see figure above). 
 

 

MERK If you select Chinese as the display language, an additional option 

appears enabling you to select Simplified or Traditional. 
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Primært og sekundært dataspråk 
Mens Family Tree Builder databasen støtter flere støttede språk til enhver tid kan 

du bare legg inn data ett språk (et-dataspråk-modus) eller to språk (to-dataspråk-

modus). Når du skriver inn data i et spesifikt språk lagres dataene i dette språket. 

MERK Når du åpner et prosjekt listes språkene som benyttes til å lagre data i 

databasen i Språk brukt feltet. 

 

 

Når du oppretter et nytt prosjekt kan du velge å arbeide i et-dataspråk-modus 

eller to-dataspråk-modus med to dataspråk: et primært dataspråk og et 

sekundært dataspråk. Det primære dataspråket bestemmer standardspråket for 

registrering av data. Det sekundære dataspråket er ditt alternative 

dataregistreringsspråk og er valgfritt. 

MERK Du kan endre disse innstillingene når som helst. Det anbefales 

imidlertid at du bruker Engelsk som et av språkene for dataregistrering, 

spesielt hvis du publiserer prosjektet ditt på en familie-webside. 
 

Du kan når som helst endre skjermspråket så vel som det Primære og Sekundære 

dataspråket. Det Primære dataspråket er det språket du ønsker å benytte for å 

registrere data som personers navn og steder, notater osv. Hvis du definerer et 

Sekundært dataspråk arbeider Tree Builder i to-språk-modus og sidene for 

dataregistrering er to-språklige. Hvis du ikke definerer et Sekundært dataspråk, 

så vil programmet arbeide i et-språk-modus og alle sidene vil kun akseptere data 

i Primærspråket. 
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Det følgende viser et eksempel på et-dataspråk-modus og to-dataspråk-modus 

hvor Engelsk er det primære dataspråket og Hebraisk er det sekundære 

dataspråket: 

    

 Et-dataspråk-modus         To-dataspråk-modus 

Som standard jobber Family Tree Builder i et-dataspråk-modus. Hvis du ønsker å 

jobbe i to-dataspråk-modus velg Språk fra Verktøymenyen på verktøylinjen og 

velg Bruk sekundært språk. 

TIPS Som standard er Family Tree Builder konfigurert slik at det Primære 

dataspråket er det samme som Skjermspråket. Dette betyr at ved å 

endre Skjermspråket, instruerer du også programmet til å endre 

Dataspråket. Det anbefales at du åpner Språk vinduet og sjekker at de 

språkene du ønsker er konfigurert slik du ønsker. 
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Endre språk 

Den følgende prosedyren beskriver hvordan du endrer Skjermspråket og hvordan 

du modifiserer det Primære og det sekundære Dataspråkene. 

Endre språkinnstillingene: 

1 Fra Verktøy menyen på verktøylinjen velger du Språk. Språk-vinduet vises: 
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2 For å endre Skjermspråk, klikk Endre språk. i Skjermspråk panelet. 

Skjermspråk vinduet vises: 

 

3 Velg et skjermspråk. Merk at hvis du velger Engelsk gir et ekstra valg deg 

mulighet til å velge mellom Engelsk (US) og Engelsk (UK). ). If you select 

Chinese, an additional selection enables you to choose between Simplified 

and Traditional. Klikk OK for å bekrefte valget og for å lukke vinduet. 

4 Hvis du ønsker at det Primære dataspråket skal være forskjellig fra 

Skjermspråket, fjern avkryssingen i Samme som skjermspråk, og i Primært 

dataspråk panelet klikker du Endre språk for å velge det primære dataspråket. 

5 Hvis du ønsker å jobbe i to-dataspråk-modus, kryss av Bruk sekundært språk, 

og i Sekundært datapanelklikker du Endre språk for å velge det sekundære 

dataspråket. 

6 Klikk OK for å bekrefte valget og lukke vinduet. 

TIPS Hvis du endrer det Primære dataspråket i et eksisterende prosjekt, kan 

ordene Ukjent eller Tomt i stedet for data som du allerede har lagt inn.  
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Oversetting i Family Tree Builder 

Hvis du jobber i to-dataspråk-modus kan du legge inn data direkte på begge 

språk i det brukervennlige to-språklige grensesnittet som viser feltene i et språk 

til høyre og i det andre språket til venstre som vist i eksemplet nedenfor: 

 

Family Tree Builder har en database med vanlige oversettelser av navn. Dette gjør 

automatisk oversettelse for steder og personer mulig i de ulike 

registreringsvinduene. Family Tree Builder samler også informasjon etterhvert 

som du redigerer prosjektet ditt. Programmet akkumulerer alle dine manuelle 

oversettelser i sin database slik at det i fremtiden kan oversette disse samme 

ordene automatisk som beskrevet nedenfor. 
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Family Tree Builder gir deg mulighet til å oversette: 

 Alle prosjektdata 

 Alle data i det valgte vinduet 

 Data i et spesifikt felt 

Oversette alle prosjektdata 

Som standard spør, Family Tree Builder om du ønsker å oversette dataene fra 

Primærspråket til Sekundærspråket. 

Oversette alle prosjektdata: 

1 I Verktøy menyen, velger du Veiviser for oversetting. Det følgende vinduet 

vises: 

 

2 Under Oversett fra: (kildespråk), klikk Endre språk og velg kildespråket. Data 

vil bli oversatt fra dette språket. 

3 Under Oversett til: (språk), klikk Endre språk og velg det språket data skal 

oversettes til. 
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4 Når du er ferdig velger du kilde- og målspråket (i eksemplet ovenfor, fra 

Engelsk til Spansk), og klikker OK. 

5 Kryss av i Beholde eksisterende oversettelse boksen hvis du ønsker at data 

som allerede er lagt inn i prosjektet ditt i målspråket skal overskrives av 

oversettinger av data i kildespråket. 

6 Klikk Neste for å starte oversettelsen. Etter at oversettelsen er ferdig vises det 

følgende vinduet: 

 

Dette vinduet viser antall fornavn, etternavn og stedsnavn som har blitt 

oversatt fra kildespråket til målspråket. Det viser også antall felt som ikke er 

blitt oversatt i målspråket. Du kan klikke Rapport knappen for å lagre 

resultatet av oversettingen i en fil for din gjennomgang. 

7 Klikk Neste for å vise et vindu som lister navn og steder som ikke har blitt 

oversatt. Dette gir deg mulighet til å oversette dem manuelt. 

8 Klikk hvilket som helst felt for å skrive inn oversettelsen. 

9 Klikk Neste for å bruke dine manuelle oversettelser i ditt prosjekt. 



Språk og oversettelse 

Family Tree Builder Brukermanual 

- 441 - 

Oversette data i aktivt vindu 

Family Tree Builder kan oversette alle data i det aktive vinduet fra Primærspråket 

til Sekundærspråket eller vice versa. 

Oversette alle data i det aktive vinduet: 

 I det todelte vinduet klikker du pilknappen som peker mot språket du ønsker 

å oversette til. Den finnes mellom de to språkoverskriftene som vist 

nedenfor: 

 

Pilknappene blir aktivert når Family Tree Builder gjenkjenner at det vet 

hvordan det skal oversette data i dette vinduet. Hvis Family Tree Builder 

ikke vet hvordan det skal oversette noen data i dette vinduet blir pilen 

deaktivert, hvilket betyr at den blir grå og du kan ikke klikke den. Etter at du 

har manuelt oversatt ikke-oversatte felt vil Family Tree Builder huske din 

oversettelse og kan utføre automatisk oversetting i fremtiden. 

NOTE Retningen på pilknappen som du klikker avgjør retningen for 

oversettelsen. 
 

Klikk her for å 

oversette 

helevinduet fra 

Spansk til Engelsk. 

Klikk her for å 

oversette hele 

vinduet fra 

Engelsk til 

Spansk. 
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Oversette et spesifikt datafelt 

Family Tree Builder kan forsøke å oversette et spesifikt felt i det aktive vinduet. 

Oversette data i et spesifikt felt: 

 I det todelte vinduet kan du klikke pilknappen som peker mot det språket du 

ønsker å oversette til. Den vises mellom de to feltene som vist nedenfor: 

MERK Retningen til pilknappen som du klikker avgjør retningen for 

oversettelsen. 
 

 

Dette eksempelet viser hvordan navnet Stephen Edward har blitt oversatt til 

Spansk. 

Klikk her for å 

oversette feltet fra 

Spansk til Engelsk. 

Klikk her for å 

oversette feltet 

fra Engelsk til 

Spansk. 
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KAPITTEL 13 

Avanserte verktøy 
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Avanserte verktøy 
Om dette kapittelet: 

Dette kapittelet beskriver de avanserte verktøyene som er tilgjengelig i Family 

Tree Builder. Det inneholder følgende seksjoner: 

 Konfigurere Family Tree Builder tilbyr en rekke konfigurerbare alternativer. 

 Administrere kilder og arkiv beskriver verktøyene for å administrere 

slektsforskningskilder og -arkiv. 

 Importere/Eksportere Family Tree Builder data beskriver import og eksport av 

data fra Family Tree Builder til et Excel regneark og tilbake igjen. 

 Sikkerhetkopiere et prosjekt beskriver hvordan du lager en sikkerhetskopi av 

et Family Tree Builder prosjekt. 

 Gjenopprette et prosjekt beskriver ulike metoder for å gjenopprette et 

prosjekt i Family Tree Builder. 

 Sjekke for døde personer beskriver Family Tree Builder verktøyet som kan 

søke etter døde personer i ditt prosjekt som ikke er markert som døde i 

prosjektet. 

 Finne duplikater i familietreet beskriver hvordan du identifiserer duplikater 

for personer i ditt familietre. 

 Personverninnstillinger beskriver hvordan du gjør informasjon privat i ditt 

prosjekt slik at den ikke publiseres til et familie-websted. 
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Konfigurere Family Tree Builder 

Family Tree Builder tilbyr en rekke konfigurerbare alternativer. Hvert av disse 

alternativene er beskrevet i vinduet nedenfor. Denne seksjonen gir en generell 

forklaring på hvordan du kan tilpasse dine innstillinger. 

Konfigurere Family Tree Builder: 

1 Klikk Alternativ i Verktøy menyen for å vise det følgende vinduet: 

 

  

 

2  Klikk ganske enkelt et alternativ i listen til venstre for å vise en liste med 

alternativer som kan konfigureres til høyre. 

A 

Velg en generell  

kategori med 

konfigurerbare 

alternativer 

B 

Se etter navnet til  

alternativet som du  

vil endre 

C 

Klikke på en rad for å 

se beskrivelsen av 

hvordan dette 

alternativet påvirker  

virkemåten til 

MyHeritage  

D 

Klikk på en innstilling for 

å endre den 
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3  Hver rad til høyre gir deg mulighet til å tilpasse ulike valg. Den venstre 

kolonnen er navnet på alternativet og den høyre er innstillingen. Klikking på 

en rad viser en beskrivelse av innstillingen i bunnen av vinduet. Det kan også 

legge til et lite ikon til høyre for innstillingskolonnen som vist i eksemplene 

nedenfor. Se Konfigurere innstillinger for flere detaljer om hvert av 

alternativene i den vinduets venstre kolonne. 

 Automatisk gjenoppretting 

Du kan tilpasse hvor ofte ditt prosjekt skal lagres automatisk. Velg Lagre 

automatisk Gjenoppretting hvert for å vise  ikonet. Klikk opp pilen for å 

lagre mindre hyppig, eller ned pilen for å lagre oftere. Du kan også legge in 

hvilket som helst tall med tastaturet. 

 

Prosjektkatalog 

Når du klikker Prosjektkatalog, dukker Bla knappen  opp. Klikk den for å 

åpne vinduet der du kan velge en katalog. I denne katalogen blir alle dine 

prosjekter lagret på din datamaskin. 
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Programoppstart 

Når du klikker Når programmet starter, vises en nedtrekkmeny der du kan 

velge et alternativ. Dette gir deg mulighet til å velge hva som skal skje når du 

starter Family Tree Builder. 

 

Konfigurasjonsinnstillinger 

De følgende områder og deres innstillinger kan konfigureres som vist i 

Innstillinger-vinduet: 

 Generelt: Konfigurerer generelle valg som påvirker hvordan Family Tree Builder 

oppfører seg. 
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 Navn: Konfigurerer ulike alternativer for visning av navn i ditt prosjekt så vel 

som hvordan opprette og formatere nye navn for personer i ditt prosjekt. 

 

 Vise: Konfigurerer ulike alternativer for utseendet til Family Tree Builder, slik 

som farger, grafikk osv. 
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 Advarsler: Konfigurerer forskjellige terskler for advarsler som gis av Family 

Tree Builder når terskelen overskrides. 

 

 Bilder: Konfigurerer ulike alternativer for håndtering av bilder i Family Tree 

Builder. 

 

 Datoer: Konfigurerer ulike alternativer for formatering av datoer i Family Tree 

Builder. 
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 Smart Matching: Konfigurerer ulike alternativer for Smart Matching i Family 

Tree Builder. 

 

 Publisering: Konfigurerer ulike alternativer for publisering i Family Tree 

Builder. 

 

 Kart: Konfigurerer ulike alternativer for håndtering av kart i Family Tree 

Builder. 

 

 Skjermsparer: Konfigurerer ulike alternativer for MyHeritage.com 

skjermsparer. 
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Administrere kilder og arkiv 
Family Tree Builder støtter GEDCOM spesifikasjonene fullt ut relatert til kilder, 

arkiv, notater og henvisninger. En kilde er det initiale eller originale materialet 

hvor informasjonen er hentet fra. Kilder kan være av mange ulike typer, slik som 

bibelen, en bok, et avisutklipp, et bilde av en gravstein, en avskrift av et intervju, 

et brev osv.  

En kilde kan også være et bestemt familie-websted på MyHeritage.com. 

Henvisningen er referansen til det bestemte stedet i den kilden som bekrefter den 

relevante informasjonen i familietreet. Henvisninger kan omfatte spesifikke 

oppklarende notater som kan publiseres sammen med informasjonen, eller ikke. 

Kilder kan lagres i arkiver. Et arkiv er en institusjon (bibliotek, privat samling, 

database osv.) eller en person som har den bestemte kilden som del av sin 

samling. Henføring av en kilde til et arkiv forteller deg hvordan du kan få tilgang 

til den kilden som den opprinnelige slektsforskeren benyttet, eller påminne deg 

om hvor du fant en kilde. 

Administrere kilder 

I Administrere kilder vinduet kan du se en liste over alle kilder som er referert i 

ditt prosjekt. Du kan legge til eller fjerne kilder fra prosjektet, og redigere 

kildeinformasjon. Du kan også legge til kildenotater som kan være private eller 

som kan publiseres til ditt familie-websted (se Notater fanen – Definere notater). 
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Vise Administrer kilder vinduet: 

1 I Vis menyen, velger du Kilder for å vise Administrere kilder vinduet: 

 

2 Her kan du administrere dine kilder som beskrevet nedenfor. Når du er ferdig 

klikker du Ferdig for å lukke vinduet. 

Legge til en kilde 

Det første steget når du skal opprette en ny referanse er å spesifisere kilden som 

referansen refererer. Hvis kilden ikke kilden ikke er lagt til i prosjektet må du 

gjøre dette. 
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Legge til en ny kilde: 

1 I Administrer kilder vinduet klikker du Ny kilde for å vise Legg til Ny Kilde 

vinduet: 

 

2 I Tittel boksen skriver du inn navnet til den nye kilden. 

3 I de øvrige boksene legger du inn relevant kildeinformasjon, slik som 

forkortelsen, forfatteren, utgiveren osv. 

4 Klikk Notat kilde for å legge til kildenotater som kan publiseres eller være 

private (se Notater fanen – Definere notater). 

5 Klikk Kilde bilder for å åpne Håndtere bilder med kilde vinduet der du kan 

definere bildene og media-filene for denne kilden. 
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6 Du kan også legge til arkivinformasjon. Velg det aktuelle arkivet fra Arkiv 

nedtrekklisten. Hvis arkivet du ønsker vise til ikke finnes i prosjektet må du 

legge det til (se Legg til nytt arkiv). Når du har lagt til arkivet kan du også 

legge til et Anropsnummer til arkivet. 

7 Når du er ferdig med å legge inn informasjonen klikker du OK. 

8 Klikk Ferdig for å lukke Administrer kilder vinduet. 

MERK Du kan endre kildeinformasjonen når som helst ved å velge kilden i 

Administrer kilder vinduet og klikke Redigere kilde. Du kan også klikke 

Slette kilde for å slette kilden fra prosjektet. 
 

Se kildebruk 

Du kan se en liste med alle henvisninger som refererer til en bestemt kilde. 

Liste henvisninger som refererer til en bestemt kilde: 

1 I Administrere kilder vinduet velger du kilden du ønsker å liste henvisninger 

til. 

2 Klikk Kildebruk for å vise Kildebruk vinduet som lister alle 

kildehenvisningene: 
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3 Klikk Vis for å vise henvisningen. 

4 Klikk Ferdig for å lukke vinduet. 

Du kan også lagre listen med kilder i ditt prosjekt som en Excel fil ved å klikke 

Lagre. 

Administrere arkiv 

Når du legger inn informasjon som beskriver en kilde kan du spesifisere arkivet 

(slik som navnet på biblioteket databasen) hvor kilden er lokalisert. Hvis arkivet 

ikke har blitt lagt til i prosjektet, må du legge det til. Du kan se en liste med alle 

arkivene i et prosjekt, legge til eller fjerne arkiv og redigere arkivinformasjon. 

Vise Administrere arkiv vinduet: 

1 I Vise menyen, velger du Arkiv for å vise Administrere arkiv vinduet: 

 

2 Utfør de nødvendige endringer, og når du er ferdig, klikk Ferdig for å lukke 

vinduet. 
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Legge til et arkiv 

Når du legger til et arkiv kan du legge til informasjon, slik som adresser og 

kontaktinformasjon. Du kan også legge til notater som kan være private eller som 

kan publiseres til ditt familie-nettsted (se Notater fanen – Definere Notater). 

Legge til et nytt arkiv: 

1 I Administrere Arkiv vinduet klikker du Nytt arkiv for å vise Legg til nytt arkiv 

vinduet: 

 

2 I Navn boksen skriver du inn et navn for det nye arkivet. 

3 Klikk Arkivnotater for å legge til notater for arkivet som kan publiseres, eller 

være private (se Notater fanen – Definere notater). 

4 I de øvrige boksene legger du til informasjon som er relevant for dette arkivet, 

slik som adresser, kontaktinformasjon osv. 
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5 Når du er ferdig, klikk OK. 

MERK Du kan endre informasjonen om arkivet når som helst ved å velge arkivet i 

Administrere arkiv vinduet og klikke Rediger arkiv. Du kan også klikke Slette 

arkiv for å slette arkivet fra prosjektet. 
 

Se arkivbruk 

Du kan vise en liste over alle kilder i et bestemt arkiv i prosjektet. 

Liste kildene i et bestemt arkiv: 

1 I Administrere arkiv vinduet velger du det arkivet du ønsker å liste kildene til. 

2 Klikk Utnyttet kapasitet arkiv for å vise Arkiv brukt av [Arkivnavn] vinduet som 

lister alle kildene i dette arkivet: 

 

3 Klikk Ferdig for å lukke vinduet. 
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Import/Eksport av Family Tree 

Builder Data 
Family Tree Builder gir deg mulighet til å eksportere spesifikke data til et Excel 

regneark. Du kan eksportere følgende lister: 

 En liste med alle personene i prosjektet. 

Dette inkluderer følgende informasjon for hver person, (dersom tilgjengelig):  

Kjønn (mann/kvinne/ukjent), fornavn, etternavn, navn som gift, fødselsdag, 

fødested, dødsdato (? hvis ukjent), sted for død, dødsårsak, 

begravelsessted, yrke og notater. 

 En liste med alle familiene i prosjektet. 

Dette inkluderer følgende informasjon for hver familie (hvis tilgjengelig):  

Ektemanns ID, ektemannens fornavn, ektemannens etternavn, hustruens ID, 

hustruens fornavn, hustruens pikenavn, hustruens etternavn som gift, 

ekteskapsdato, sted for ekteskapsinngåelse, sivilstand og notater. 

 En liste med alle bildene i prosjektet. 

Dette inkluderer følgende informasjon for hvert bilde (hvis tilgjengelig): 

Tittel, dato, sted, filnavn og notater. 

 En liste med alle kildene i prosjektet. 

Dette inkluderer følgende informasjon for hver kilde (hvis tilgjengelig): Tittel, 

forkortelse, forfatter, utgiver, etat og tekst. 

 En liste med oppgavene i prosjektet. 

Dette inkluderer følgende informasjon for hver oppgave (hvis tilgjengelig): 

Tittel, beskrivelse, prioritet, lokalisering og status. 

 En egendefinert rapport. 

Dette inkluderer valgte personer og informasjon om disse personene som 

skal rapporteres. 

Etter at du har eksportert listen kan du bruke Excels praktiske tabell format til å 

redigere informasjonen og importere den tilbake til ditt prosjekt. Den nye 

informasjonen overskriver den eksisterende informasjonen. 
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Eksportere til Excel: 

1 I Redigere menyen velger du Eksporter til Excel. 

 

2 Fra under-menyen velger du listen eller det elementet som du ønsker å 

eksportere: 

▪  Liste over personer: Eksporterer personlig informasjon om personene i 

prosjektet. 

▪  Liste over familier: Eksporterer informasjon om familiene i prosjektet. 

▪  Liste over bilder: Eksporterer en liste over bildene i prosjektet. 

▪  Liste over kilder: Eksporterer en liste over kildene i prosjektet. 

▪  Liste over oppgaver: Eksporterer en liste over oppgaver i prosjektet. Se 

Oppgaver. 

▪  Spesialrapport: Eksporterer en egendefinert rapport om personer i 

prosjektet. Se Eksportere egendefinert rapport. 

Lagre-vinduet vises her: 
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3 Som standard lagres rapporten i Rapporter katalogen til ditt prosjekt. Hvis du 

ønsker å endre det finner du katalogen hvor du vil lagre filen og klikk Lagre. Et 

Family Tree Builder meldingsvindu vises og informerer deg om at en CSV fil 

har blitt opprettet. 

4 Klikk OK for å bekrefte. Microsoft Excel åpnes med den nye filen. 

5 Du kan nå lagre filen for din referanse eller for å gjøre endringer. Når du 

redigerer filen kan du få en melding om at filen kan inneholde funksjoner som 

ikke er kompatible med CSV. Klikk Ja knappen for å beholde formatet. 

6 Når du avslutter lagrer du CSV filen. 

Importere en CSV-fil til Family Tree Builder: 

MERK Du kan kun modifisere de person-, familie- og bilderapportene som ble 

opprettet av en Eksporter til Excel operasjon og importere det tilbake 

inn i et prosjekt. Kilde-, oppgave- og egendefinerte rapporter kan ikke 

importeres av Family Tree Builder. 

 

1 I Redigere menyen velger du Importer fra Excel. Velg fil for import vinduet 

vises: 

 

2 Finn CSV-filen du ønsker å importere og klikk Velg. Et Family Tree Builder 

meldingsvindu åpnes og informerer deg om antallet elementer 

(personer/familier/bilder) som ble vellykket importert. 

3 Klikk OK for å bekrefte og lukk vinduet. Family Tree Builder inkluderer nå 

informasjonen fra CSV-filen. 
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Sikkerhetkopiere et prosjekt 
Du kan sikkerhetskopiere et Family Tree Builder prosjekt for sikker oppbevaring. 

Et prosjekts sikkerhetskopierte fil kan senere brukes til å gjenopprette et 

prosjekte i Family Tree Builder. 

Det anbefales på det sterkeste at du tar sikkerhetskopier jevnlig.  

MERK Family Tree Builder tar også automatiske sikkerhetskopier av ditt 

prosjekt når det finner behov for å gjøre det, slik som når du gjør en 

vesentlig endring i forhold til en tidligere lagret prosjektversjon eller før 

det utføres en gjenopprettingsoperasjon. 

 

Sikkerhetskopiere et prosjekt: 

1 I Fil menyen velger du Sikkerhetskopiere prosjekt for å vise det følgende 

vinduet: 
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2 Velg Sikkerhetskopier til fil på lokal harddisk knappen og klikk Neste for å 

vise det følgende vinduet: 

 

3 [Valgfritt] Legg inn en beskrivelse av filen med sikkerhetskopien. 

4 Som standard blir sikkerhetskopien opprettet i Backup katalogen for ditt 

prosjekt. Hvis du ønsker å endre dette, spesifiserer du filbanen til katalogen 

der du ønsker at sikkerhetskopien skal lagres. 

5 Kryss av Inkluder bilder i sikkerhetskopi boksen hvis du ønsker at bildene i 

prosjektet skal være en del av sikkerhetskopien. Hvis du har mange bilder tar 

sikkerhetskopieringen lengre tid og filen blir større. 
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6 Klikk Neste. Det følgende vinduet åpnes og viser katalogen for prosjektets 

sikkerhetskopi: 

 

Du kan klikke Åpne katalog knappen for å se katalogen hvor sikkerhetskopien 

er lagret. 

7 Klikk Avslutt knappen for å fullføre sikkerhetskopieringen. 

Gjenopprette et prosjekt 
Du kan gjenopprette et prosjekt i Family Tree Builder ved å benytte en av følgende 

metoder: 

 Gjenopprette fra en fil med en sikkerhetskopi 

 Gjenopprette fra et online familie-websted 



Avanserte verktøy 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 464 - 

Gjenopprette fra en fil med en sikkerhetskopi 

Denne gjenopprettingen gjenoppretter et prosjekt fra en fil med en sikkerhetskopi 

laget for prosjektet. Family Tree Builder oppretter automatisk sikkerhetskopier 

ved behov. Du kan også ta sikkerhetskopi manuelt som beskrevet i 

Sikkerhetskopiere et prosjekt. 

Gjenopprette et prosjekt: 

1 I Fil menyen velger du Gjenopprett prosjekt for å vise det følgende vinduet: 
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2 Velg Gjenopprett fra fil på platelager knappen og klikk Neste for å vise det 

følgende vinduet: 

 

Dette vinduet lister alle dine prosjekter sammen med de tilgjengelige 

sikkerhetskopier som kan benyttes for å gjenopprette hvert prosjekt. 

3 Velg prosjektet du ønsker å gjenopprette i Prosjekt nedtrekklisten. 

4 Velg sikkerhetskopien for dette prosjektet som du ønsker å bruke i 

Sikkerhetskopi å gjenopprette listen. Alternativt kan du klikke … knappen for 

å bla til en sikkerhetskopi som er lagret utenfor prosjektets standard Backup 

katalog. 
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5 Klikk Neste for å vise det følgende vinduet: 
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6 Hvis du ønsker å gjenopprette sikkerhetskopien i det samme prosjektet må 

du beholde det samme navnet i Nytt prosjektnavn feltet. Ellers må du legge 

inn navnet til det nye prosjektet. Det gjeldende prosjektet blir 

sikkerhetskopiert før det blir gjenopprettet fra den valgte sikkerhetskopien. 

Klikk Neste for å vise det følgende vinduet: 

 

7 Klikk Avslutt for å fullføre gjenopprettingsprosessen. 
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Gjenopprette fra et online familie-websted 

Dette alternativet for gjenoppretting gir deg mulighet til å importere data fra ditt 

MyHeritage.com familie-websted direkte inn i Family Tree Builder. Denne 

gjenopprettingsfunksjonen er ideell når du får en ny datamaskin og ønsker å 

flytte familietreet ditt til denne eller når du bygger et familietre online og senere 

ønsker å importere det til Family Tree Builder. 

MERK Når du installerer en ny versjon av Family Tree Builder søker programmet 

automatisk etter dine online familietrær som ikke allerede finnes på 

datamaskinen. Hvis noen blir funnet anbefaler programmet at du 

gjenoppretter dem inn i Family Tree Builder. Denne anbefalingen er ikke 

obligatorisk og du kan alltid importere slike familietrær til Family Tree 

Builder senere. 

 

Importere et online familietre inn i Family Tree Builder: 

1 I Fil menyen velger du Gjenopprett prosjekt for å vise det følgende vinduet: 
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2 Velg Gjenopprett fra online familieside knappen og klikk Neste. Last ned 

slektstrær vinduet vises: 

 

I dette vinduet viser alle online familietrær som du administrerer og som 

enten er ble publisert fra Family Tree Builder eller opprettet online på 

MyHeritage.com webstedet. . The following information is shown for each 

family tree: 

▪  The name of the family tree. 

▪  The family site name. 

▪  The number of people in the family tree. 

▪  The number of photos in the family tree. 

▪  The creation source for the family tree: FTB (Family Tree Builder) or online. 

▪  The number of people invited to participate in the family site. 

▪  The date and time when the family tree was last updated. 

▪  Whether or not the family tree exists on your local computer. Yes indicates 

that the family tree exists in Family Tree Builder on your computer. 
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The Restore from online family site mechanism enables you to download a 

family tree that was initially created online at MyHeritage.com directly to 

Family Tree Builder. After an online tree has been downloaded to Family Tree 

Builder in this manner, it is immediately synced. In this way, both the family 

tree project in Family Tree Builder and the family site can be synced. 

3 Velg boksen for det familietreet du ønsker å importere til Family Tree Builder 

og klikk Last ned nå knappen. Du kan velge flere bokser for å laste ned flere 

familietrær på en gang. Klikk Velg alle linken for å velge alle familietrærne for 

nedlasting. 

En søyle viser fremdriften så snart nedlastingsprosessen starter. 
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Sjekke for døde personer 
Family Tree Builder tilbyr et verktøy som gir deg mulighet til å sjekke prosjektet 

ditt for personer som er døde, men som ikke er markert som det i prosjektet. 

Denne operasjonen benytter en sofistikert algoritme for å søke opp individer. Så 

snart en person er identifisert kan du endre personens status til død dersom 

dette er riktig. 

Sjekke for døde personer: 

1 I Verktøy menyen velger du Sjekk for antatt avdøde personer. Det følgende 

vinduet åpnes når søkeprosessen er ferdig: 

 

Dette vinduet viser identifiserende informasjon for de personer som er funnet 

i ditt prosjekt og som kan være døde, så vel som Family Tree Builders 

begrunnelse for hvorfor det antas at personen er død. 

2 Kryss av i boksen for personen som du ønsker å markere som avdød i ditt 

prosjekt og klikk OK. Personens status oppdateres tilsvarende i hans/hennes 

profil. 
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Finne duplikater i familietreet 
Family Tree Builder tilbyr et verktøy som gir deg mulighet til å sjekke for 

dupliserte personer. Søkeoperasjonen leter etter alle typer av mulige dupliserte 

personer i familietreet med lignende navn og datoer. Så snart de er identifisert 

vises en rapport som du kan benytte for å finne et passende tiltak for hver an de 

identifiserte personene. 

Finne duplikater i familietreet: 

1 I Verktøy menyen velger du Finn duplikater for å vise det følgende vinduet: 

 

Dette vinduet viser en liste med personer som det mistenkes at er duplikater i 

ditt prosjekt. 
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Når Family Tree Builder skanner ditt prosjekt kan det finne personer som 

mistenkes å være duplisert. En fremdriftssøyle øverst i vinduet viser 

fremdriften for skanning-prosessen. Du kan klikke Stopp for å stanse 

skanningen da den kan ta lang tid for et veldig stort prosjekt. 

Etter at skanningen er ferdig viser vinduet alle personer som det mistenkes at 

er duplikater. 

 

Prosenttallet i midten av hver rad er sannsynligheten som Family Tree Builder 

har kalkulert for en duplisering. Jo mer data som er like mellom de to 

personene desto høyere sannsynlighet. 

2 Klikk en persons navn for å se denne personens profil. 

3 Klikk Start på nytt knappen for å utføre søket på nytt. 

4 Klikk Lagre til fil knappen for å lagre duplikat-rapporten til en CSV-fil. 

5 Klikk Lukk for å lukke vinduet. 
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Personverninstillinger 
I Family Tree Builder, kan du privatisere ulike typer informasjon i ditt prosjekt, slik 

som personer, notater og fakta. Du kan merke en person med et personvern flagg 

som betyr at informasjon om denne personen ikke publiseres til et familie-

websted. Du kan også merke visse typer informasjon som privat, slik som notater, 

fakta og henvisninger. Ingen informasjon som er merket som privat publiseres til 

en familie-webside. 

Når du redigerer et stykke informasjon kan du merke det som privat. For 

eksempel, i Mer fanen i Rediger person vinduet kan du merke en person som 

privat, i Rediger fakta vinduet kan du merke et fakta som privat og Rediger notat 

vinduet kan du merke et notat som privat. I tillegg tilbyr Avanserte innstillinger 

for personvern verktøyet et sentralt sted der du kan se all informasjon som er 

merket som privat, og slik gir deg bedre kontroll over prosjektet. Dette verktøyet 

gir deg mulighet til å definere typer av fakta som er private i hele prosjektet, slik 

at denne typen fakta aldri publiseres for noen som har et fakta av denne typen. 
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Privatisere informasjon i ditt prosjekt: 

1 I Verktøy menyen velger du Avanserte innstillinger for personvern for å vise 

Avanserte innstillinger for personvern vinduet: 

 

Avanserte innstillinger for personvern vinduet tilbyr en oppsummering av all 

informasjon som er merket privat i ditt prosjekt. Hvert av de private 

elementene listes i en egen rad og viser hvilken type element som er involvert 

og hva det relaterer seg til. 

MERK Ikke publiser privatisert informasjon til online slektssiden boksen 

er avkrysset som standard, det betyr at informasjon markert som 

Privat aldri publiseres til et familie-websted. Denne innstillingen 

kan ikke endres. 
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Du kan bruke dette vinduet til å markere følgende typer informasjon som 

privat i ditt prosjekt: 

 

MERK Informasjon som krever personvern kan også merkes som privat 

fra andre steder Family Tree Builder, slik som notater fra Notater 

fanen i et personkort, henvisninger fra Henvisninger fanen i en 

persons kort osv. 

 

▪  Person: Klikk Legg til knappen, velg Legg til person i menylisten og velg 

så personen som skal merkes som privat. Når personen er merket som 

privat vises et lås-ikon i personens kort for å indikere at personens 

informasjon er privat. 

 

▪  Et fakta om en person: Klikk Legg til knappen og velg Legg til fakta om 

person i menylisten. I vinduet som åpnes velger du en person og så det 

fakta som skal merkes som privat for denne personen. Når du publiserer i 

dette tilfellet vil informasjon om personen bli publisert, men ikke dette 

fakta. 
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▪  Et notat om en person: Klikk Legg til knappen og velg Legg til 

personnotat i menylisten. I vinduet som åpnes velger du personen og så 

notatet som skal merkes privat for denne personen. Når du publiserer i 

dette tilfellet vil informasjon om personen bli publisert til familie-

webstedet, men ikke dette notatet. 

▪  Et fakta om en familie: Klikk Legg til knappen og velg Legg til familiefakta 

i menylisten. I vinduet som åpnes velger du familien og så det fakta som 

skal merkes som privat for familien. 

▪  Et notat om en familie: Klikk Legg til knappen og velg Legg til familienotat 

i menylisten. I vinduet som åpnes velger du familien og så det notatet som 

skal merkes som privat for familien. 

▪  Et notat om en kilde: Klikk Legg til knappen og velg Legg til kildens notat 

i menylisten. I vinduet som åpnes velger du kilden og så notatet som skal 

merkes privat for kilden. 

▪  Et fakta som gjelder alle i ditt prosjekt: Klikk Legg til knappen og velg 

Legg til fakta (for alle) i menylisten. Det følgende vinduet vises der du kan 

velge det fakta som skal merkes som privat: 
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Velg type fakta og klikk OK. I eksemplet nedenfor ble faktaet Testamente 

merket som privat for alle slik at det aldri publiseres til et familie-

websted. 

 

MERK Personnummer og ID Nummer er alltid merket som privat. 

Denne innstillingen kan ikke endres. 
 

2 [Valgfritt] Velg Ikke vis privatisert informasjon i diagrammer og rapporter 

boksen hvis du ikke ønsker at privat informasjon skal vises i diagrammer og 

rapporter. Kryss av dette alternativet hvis du ønsker å lage et diagram eller en 

rapport som skjuler privat informasjon. 

3 Klikk Ferdig knappen for å lagre dine personverninnstillinger og avslutte 

vinduet. 
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Utføre sjekk av datakonsistens 
The Family Tree Builder konsistensveiviser gir deg mulighet til å søke etter og 

identifisere potensielle konsistensproblemer i dine data for å utføre en 

oppryddingssjekk på dine data. Når veiviseren finner et problem gis relevant 

informasjon som hjelp for å korrigere den identifiserte inkonsistensen. Du kan 

kjøre konsistensveiviseren så mange ganger du ønsker. Målet er å håndtere 

inkonsistenser slik at dine data er rene og feilfrie. 

For eksempel kjøres konsistenssjekk av veiviseren for å sjekke problemer som de 

følgende: 

 Konsistent staving av navn (for steder og personer). 

 Minimums aldersforskjell mellom foreldre og barn. 

 Minimums aldersforskjell mellom søsken. For eksempel så viser en 

aldersforskjell på mindre enn ni måneder mellom søsken en advarsel. 



Avanserte verktøy 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 480 - 

Utføre en sjekk av datakonsistens: 

 I Verktøy menyen velger du Treintegritetssjekker. Family Tree Builder skanner 

dine data for konsistensproblemer mens et vindu viser fremdriften. Når 

prosessen er ferdig vises det følgende vinduet: 

 

 

Hvert identifiserte inkonsistensproblem vises i en separat rad i vinduet. Hver 

rad inneholder en indikasjon på inkonsistensens alvorlighet (feil, advarsel 

eller merknad) type sjekk (og nummer), logikken eller grunnen til å 

identifisere forholdet som et potensielt problem, personen(e) som er involvert 

og relevante bilder. 

Alvorligheten av et problem kan være hvilket som helst av de følgende: 

▪  Feil: Indikerer at forholdet åpenbart er feil. Feil vises met et rødt ikon. 

▪  Advarsel: Indikerer et problem der data sannsynligvis er feil. 

▪  Merknad: Indikerer et potensielt problem som du kanskje ønsker å 

undersøke nærmere for å avgjøre dataenes riktighet. 

Konfigurasjonsli

nker 
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I Treintegritetsjekk vinduet kan du utføre følgende handlinger: 

▪  Fiks det: Klikk Fiks det linken eller ikonet for hvert problem i listen for å 

åpne det relevante vinduet i Family Tree Builder der du kan fikse 

problemet som ble funnet. 

▪  Ignorer hendelse: Klikk Ignorer ikonet for å merke at dette problemet 

ikke er en feil. Family Tree Builder spør om du ønsker å ignorere dette 

spesifikke problemet eller alle problemer av denne typen. 

▪  Konfigurere: Klikk Konfigurere linken i toppen av vinduet for å åpne 

Trekonsistens innstillinger vinduet der du kan slå på/av de ulike 

kontroller som utføres i løpet av en konsistenssjekk. 

 

Trekonsistens innstillinger vinduet lister alle typer kontroller som Family 

Tree Builder utfører på dine data. Du kan velge vekk de du ikke ønsker 

utført ok klikke OK. Klikk Sett advarselsnivå for å konfigurere terskelen for 

noen av advarslene. Du kan for eksempel sette maksimal forskjell på 

alder mellom ektefeller. 



Avanserte verktøy 

Family Tree Builder Brukermanual 
 

- 482 - 

▪  Oppfrisk: Klikk Oppfrisk linken på toppen av vinduet for å kjøre 

Konsistensveiviseren på nytt. Bruk dette alternativet etter at du har gjort 

noen endringer av dine data. 

▪  Nullstill ignorerte problemstillinger: Klikk Nullstill ignorerte 

problemstillinger linken på toppen av vinduet hvis du tidligere har 

ignorert problemer og du ønsker å tilbakestille de slik at de dukker opp i 

listen igjen: 
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