
Hvordan få det beste ut av 
 

https://familysearch.org 
.  

Med forbehold om feil.  
 

FamilySearch foretar stadige forbedringer som kan innebære mindre forandringer 
i fremgangsmåten, illustrasjonsbildene og utseendet på sidene. Ved å jobbe 
jevnlig med FamilySearch vil du bli kjent med alle funksjonene og mulighetene 
sidene tilbyr. De viktigste funksjonene er forklart her. Eventuelle spørsmål kan 
rettes til konsulenter på ditt nærmeste slektshistoriske senter.  
 

Opplysningene i dette heftet er oppdatert pr. 22. oktober 2019 

https://familysearch.org/


INNLEDNING 
 

FamilySearch er en ideell genealogisk organisasjon som i vesentlig utstrek-
ning drives gjennom frivillig arbeid. Organisasjonen sponses av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige.  
 

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror bokstavelig på et 
liv etter døden og at man vil treffe igjen sine forfedre og avdøde familie-
medlemmer «på den andre siden». De har siden slutten av 1800-tallet brukt 
store økonomiske og menneskelige ressurser for å bygge opp slektshistoriske 
bibliotek som gjør genealogiske kilder tilgjengelig gratis for publikum. The 
Genealogical Society of Utah (GSU) ble stiftet i 1894, og mikrofilming av 
kirkebøker og andre kilder begynte i 1938. GSU inngikk avtaler med arkiv-
myndighetene i flere land, og ikke alle vet at deres anstrengelser dannet 
grunnlaget for Riksarkivets beholdning av mikrofilmede kilder. I 1998 gikk de 
over til digital skanning av kilder. FamilySearch, som er en videreutvikling av 
GSU, gjør både skannede og transkriberte søkbare databaser tilgjengelig 
gratis online, mens «backup» av alle kilder oppbevares i arkivhvelvet Granite 
Mountain Records Vault. Lokasjonen over 200 meter inne i et kvartsfjell sikrer 
en tørr atmosfære med jevn temperatur, der mikrofilmer og -fiche kan lagres 
under optimale forhold. 
 

Hovedbiblioteket i Salt Lake City, Family History Library, er verdens største 
slektshistoriske bibliotek. De slektshistoriske sentrene som befinner seg rundt 
omkring i verden i mange av møtehusene til kirken er filialer av hoved-
biblioteket. Mange nordmenn har tidligere benyttet slektssentrenes sam-
linger av mikrofilmer av kirkebøker og folketellinger i sin forskning, og selv om 
FamilySearch databasene nå finnes på nettet og kan brukes hjemmefra og 
mange norske kilder er tilgjengelige fra Digitalarkivet, kommer de fortsatt til 
sentrene for å få gratis veiledning og hjelp for å finne flere aner. Og har 
man svenske aner er det nyttig å vite at ressursene i «Arkiv Digital» (som ellers 
krever abonnement) kan brukes gratis på sentrene! 
 

FamilySearch har mange samarbeidspartnere, bl.a. FindMyPast.com, My 
Heritage og Ancestry.com. Det hender at kommersielle samarbeidspartnere 
krever betaling for visse tjenester, mens FamilySearch sine egne ressurser 
alltid er gratis.  
 

Det er mitt håp at denne lille brukerveiledningen på norsk kan hjelpe deg til å 
bli bedre kjent med de fantastiske ressursene i FamilySearch. Lykke til! 
 

Margaret H. Strand, Moss 



OBS! Man trenger nå å logge seg på for å benytte seg av ressursene i 
FamilySearch, både den søkbare databasen og slektstreet. Det er gratis å 
registrere seg og gratis å bruke alle FamilySearch sine ressurser. Du trenger bare 
minimalt med personopplysninger, en email adresse, et brukernavn og et 
selvvalgt passord. Klikk på feltet på skjermen: Create Account. 
 

 
 

SEARCH (søkesiden)  
 

Klikk på SEARCH i menyen. SEARCH (søkesiden) er portalen til alle 
Family-Search-databaser med skannede og transkriberte (indekserte) 
kilder, og er derved en av de viktigste sidene å bli kjent med i 
FamilySearch. Søkesiden ser slik ut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan fylle ut noen av rubrikkene under 
Search Historical Records (til venstre) og klikke 
Search.  
 

Ved å klikke på ønsket verdensdel på 
kartet, «Research By Location» vist 
over, og velge land/stat i den 
alfabetiske listen, vil man få opp e n  
liste over ressurser som man kan søke 
videre i. Her finnes utrolig mye for den 
som leter etter utvandrere, såvel som 
etter skandinavisk slekt. 



I søkefeltet under «Search Historical Records» kan man søke blant mer enn en 
milliard indekserte opptegnelser! Og millioner av nye opptegnelser blir lagt til 
hver uke. Ved å klikke på Browse all published collections kan man søke i både 
de digitaliserte originaldokumenter (skannede kilder) samt transkriberte og 
søkbare databaser som finnes der. (Det finnes noen flere databaser til-
gjengelig gratis gjennom de slektshistoriske sentrene enn på nettsiden, dette 
kommer an på hvilken avtale FamilySearch har med rettighetshaverne.) 
 

Man kan tilføye søkekriterier etter behov, og derved begrense søket: sted, 
begivenhet eller slektskapsforhold. Man kan også begrense søket ved å legge 
inn årstall (fra...til).  
 

Man kan lagre kilder fra FamilySearch-databaser i en kildemappe (SOURCE 
BOX) som man raskt kan hente inn som kildehenvisninger til individer i Family 
Tree, eller knytte dem direkte opp mot en person (Attach to Family Tree). 
 

Bak en beskjeden fasade skjuler det seg en enorm mengde ressurser for 
slektsgranskere, mer enn de fleste kommersielle sider byr på, og som før er 
alle FamilySearch databasene gratis. Og antall databaser, samt antall navn i de 
enkelte databasene, øker stadig! 
 

 
SLEKTSTRÆR 
 

Mye av kritikken mot tidlige FamilySearch-databaser som IGI (International 
Genealogical Index) som inneholdt eventuelle feil bidragsyterne hadde gjort, 
er nå en saga blott takket være de nye redskapene som er kommet for å 
redigere slektstrærne i Family Tree. De gamle kjente databasene finnes fort-
satt på FamilySearch søkesiden, under «GENEALOGIES». Der kan man bl.a. 
søke i samlinger med innsendte slektstrær fra Ancestral File, IGI og Pedigree 
Resource File og trær fra noen av FamilySearch sine samarbeidspartnere. 
Disse databasene, siden de består av innsendte opplysninger, vil fortsatt 
inneholde eventuelle feil innsenderen har gjort. Mange amerikanske 
slektsforskere har f.eks. gjort en del feil med norske etternavn siden de ikke 
har kjent til eldre norsk navneskikk og regler for bruk av patronymikon, så man 
bør bruke eget skjønn og alltid sjekke opplysningene mot originalkilder der 
dette er mulig. 
I FamilyTree, derimot, vil slike feil og andre ting kunne rettes og eventuelle 
notater, kilder, dokumenter og andre opplysninger legges til! 
 



Man kan fortsatt bidra med slektstavler til GENEALOGIES ved å klikke på 
Submit Tree nederst på siden. GEDCOM-filer med slektsopplysninger kan da 
lastes opp og disse vil bli tilgjengelig via GENEALOGIES-databasen. Man 
beholder selv råderetten over det man sender inn til FamilySearch på denne 
måten.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAMILY TREE (anetavle) 
I Family Tree har kommersielle nettsteder med slektstrær fått ikke bare en 
konkurrent, men et overlegent produkt, som i tillegg er helt gratis! Siden Tree 
ble lansert for publikum er mange nye funksjoner kommet på plass. Når du 
klikker på Family Tree i den øverste menyen, vil du få opp følgende side (hvis 



du da ikke allerede er pålogget FamilySearch). 

Der kan du logge deg på, evt. klikke på Gratis konto knappen, for å registrere 
deg. Det koster ikke noe å registrere seg og det følger ingen forpliktelser med. 
Du vil heller ikke bli plaget med reklame. Når du så har logget deg på med 
brukernavn og passord vil du få opp ditt eget slektstre, som du kan bygge 
videre på, eventuelt blanke rubrikker der du kan begynne å legge inn 
opplysninger om deg selv og dine aner. Man kan tilføye opplysninger om nye 
personer eller hente inn personer som allerede er i databasen. OBS! For å finne 
en person i Tree, bruker man FIND-knappen (innenfor Family Tree-menyen) 
og ikke SEARCH i den øverste menylinjen (som tar en til den vanlige søkesiden 
for FamilySearch-databaser). Man kan legge inn kilder og notater for å 
dokumentere opplysningene, samt laste opp relevante bilder og dokumenter. 
 
Det finnes mye hjelpemateriale på FamilySearch-nettsiden, undervisnings-
videoer mm, ulempen er at mesteparten er på engelsk. Det finnes i tillegg 
mulighet for å få personlig hjelp gjennom FamilySearch-siden (Get Help) ved å 
ringe, chatte, sende en e-mail; eller ved å besøke sitt nærmeste slekts-
historiske senter. Men er man litt datavant blir man fort fortrolig med 
fremgangsmåten i Family Tree. 
Noen av hovedskjermene i FamilySearch kommer nå opp på norsk, avhengig 
av hvilke innstillinger man har i browseren (Chrome, Firefox, Microsoft Edge 
ol.) og ordlisten på slutten av denne brosjyren vil hjelpe deg med mange av de 
viktigste ord og uttrykk som fortsatt er på engelsk på søkesidene og i 
FamilyTree.  



Av personvernshensyn vil kun du kunne se levende personer som du har lagt 
inn i ditt eget tre, men ikke levende personer i andres trær, kun avdøde. På 
samme måte vil andre ikke kunne få opp på skjermen eventuelle levende 
personer som du legger inn.  
 

Det finnes flere typer visning på slektstrær, enten den tradisjonelle – sidelengs 
som vist her (landscape) eller vertikal (portrait) – eller en vifteformet tavle (fan 
chart, vist under) som det blir pene utskrifter av. Man kan også velge en 
Descendancy chart (tavle med etterkommere). 
 
 

               Bruk denne menyen for å velge format på slektstavlen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tavlen kan forstørres eller 
minskes ved å bruke + - 
tastene. 
 

Når man klikker på et individs 
navn i treet, kommer det opp 
et felt med opplysninger om 
vedkommende. Klikker man da 

på PERSON i det mørke feltet nederst i den boksen, 
får man opp vedkommendes egen side, der man kan 
jobbe med personen og hans/hennes nærmeste 
familie. Der kan man redigere og tilføye opplysninger, 
kilder og notater; rette på data; tilføye ektefeller, 
barn og foreldre; søke etter mulige duplikater; m.m.  
Family Tree vil gjerne standardisere stedsnavn du legger inn, velg det mest 
korrekte alternativet. Gårdsnavn kan f.eks. legges i notatene. Det finnes også 
en meny under OTHER INFORMATION der man kan føye til bosteder 
(RESIDENCE) med årstall. Hvis gårdsnavnet ble brukt som tilleggsnavn kan det 
skrives i navnefeltet SUFFIX. Under OTHER INFORMATION kan man tilføye 



bl.a. ALTERNATE NAME, som oversettes best: «Også kjent som…». 
 

Man kan åpne en diskusjon om et individ, eller kommentere andres innlegg. 
Det finnes en funksjon Watch, for å holde øye med et individ, slik at man får 
beskjed når en annen bruker foretar forandringer eller tilføyer opplysninger der. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menyen på høyre side på personsiden gir bl.a. mulighet til å 
føye sammen duplikater (Possible Duplicates, under 
TOOLS). Man bør sammenligne opplysningene nøye før 
man avgjør om det dreier seg om samme individ. Man får 
de to opptegnelsene side ved side på skjermen, og kan 
sammen-ligne punktvis. Er det samme person, kan man 
hente over de opplysninger man vil ha med fra høyre 
kolonne (det mulige treffet) til venstre (personen i ditt tre), 
f.eks. fødselsdato, barn, ektefelle osv. og klikke på Continue 
(fortsett) og Finish Merge. Er man usikker, bør man heller 
la være å føye sammen personene! 
 

Under PRINT får man flere utskriftsmuligheter: Pedigree (en 
4-generasjons anetavle), Portrait Pedigree (med fokus på 
innlagte fotoer av anene), Fan Chart (vifteformet anetavle), 
Family (et familiegruppeark) eller Family with Sources (et 
familiegruppeark med eventuelle kilder).  

 

LATEST CHANGES viser forandringer som er gjort i den 
aktuelle persons opplysninger, og hvem som evt. har tilføyd 
eller forandret opplysningene. Det nyttige med denne 
funksjonen er at man kan se hvilke andre slektsforskere (kanskje slektninger) 
som jobber med samme personer. Ved å klikke på navnet til bidragsyteren får 
man mulighet å sende en beskjed (SEND A MESSAGE).    
 



RESEARCH HELP gir forslag til den videre forskning, og 
SEARCH RECORDS viser søkesider der man kan finne mulige 
treff på vedkommende i FamilySearch, Ancestry, FindMyPast 
og MyHeritage. 
 

MEMORIES 
 

Under MEMORIES, kan man laste opp og dele bilder av ens 
forfedre, historier, dokumenter og lydklipp samt knytte disse til aner i Family 
Tree. Husk person-vernshensyn, og at både bilder og historier skal tjene 
slektsgranskingsformål og fremme kjærligheten til våre røtter! Husk å oppgi 
kilder når du bruker opplysninger fra andre slektsgranskere eller slektninger. 
 

ANDRE FUNKSJONER 
 

Fra søkesiden får man også tilgang til bibliotekskatalogen til FamilySearch, 
Catalog, samt samlinger med digitaliserte bøker, Books. Wiki gir adgang til 
nyttige fakta om slektsgransking i mange land, samt anledning til å bidra med 
opplysninger.  Ved å klikke på Help øverst til høyre på nettsiden kommer man 
til en boks som viser flere hjelpealternativer. Man kan ringe, maile eller chatte 
for å få svar på sitt spørsmål, eller studere ett av de mange kursene (på 
engelsk). 
 

LASTE NED/LASTE OPP OPPLYSNINGER 
 

Det er per i dag ingen funksjon i selve FamilyTree for å laste ned slekts- 
opplysninger direkte derfra, men flere slektsprogrammmer, f.eks. Legacy som 
også finnes i norsk versjon, er nå kompatible med FamilySearch og vil kunne 
synkroniseres med det som er på nettet!  
 

FAMILYSEARCH  ORDLISTE 
 
 

Account = Konto 
Add = Legg til nye opplysninger, tilføy 
Adopted = Adoptert 
Affiliation = Tilhørighet 
Agreement = Avtale  
Album = Bildealbum  
Alternate name = «Også kjent som…» 
Ancestors = Forfedre  
Assistance = Hjelp 
Attach = Vedhefte, knytte opp til 
Audio = Lydklipp, lydopptak  
Baptism = Dåp 

BETA = Brukes om en ny funksjon som 
fortsatt er på prøvestadiet 
Biological = Biologisk 
Birth = Fødsel 
Birth name = Navn, pikenavn  
Books = Bøker 
Browse = Bla igjennom, se nedover en 
liste 
Burial = Begravelse  
Cancel = Avbryte 
Cemetery = Kirkegård, gravplass 
Census = Folketelling  



Change = Forandring  
Chart = Tavle 
Children = Barn 
Choose = Velg  
Christening = Dåp, barnedåp 
Church record = Kirkebok 
Church websites = Nettsider til Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige 
Citizenship = Statsborgerskap 
Close = Lukk, avslutt  
Collaborate = Samarbeide  
Collection = Samling  
Content = Innhold  
Contribute = Bidra 
County = Fylke, amt, herred, län (sv) 
Couple = Par, ektepar 
Cousin = Fetter, kusine 
Create = Skape 
Custom event/custom fact = Her kan du 
skreddersy en rubrikk etter behov (f.eks. 
til konfirmasjon) 
Death = Død 
Deceased = Død, avdøde  
Delete person = Slett vedkommende 
Details = Detaljer  
Discussions = Diskusjoner 
Divorce = Skilsmisse  
Documents = Dokumenter  
Edit = Redigere, forandre opplysninger 
Emigrasjon = Utvandring 
Entry = Innføring 
Event = Begivenhet  
Explore = Utforske  
Family = Familie, slekt 
Family Booklet = En brosjyre som kan 
bestilles og fylles ut med slektsdata 
Family members = Familiemedlemmer 
Family Tree = Slektstre, anetavle  
Family Tree Mobile App = En app for 
slektsarbeid på mobile enheter 
Fan chart = Vifteformet anetavle  
FAQs = Ofte stilte spørsmål  

Father = Far 
Feedback = Tilbakemelding  
Female = Kvinne, hunkjønn  
Filter = Filtrere 
Finding our cousins = Finn dine 
søskenbarn 
Foster parents = Fosterforeldre 
Gallery = Bildegalleri 
Gender = Kjønn 
Genealogies = Anetavler, slektsbøker 
Get help = Hjelpefunksjoner  
Get started = Kom i gang (veiledning) 
Guardian = Verge 
Help others = Hjelp andre 
Hide = Skjul 
Historical records = Historiske kilder, 
slektsgranskingskilder 
ID = Identitetsnummer 
Immigration = Innvandring 
Indexing = Indeksering, kilderegistrering  
In-Person Help= Personlig hjelp  
Last name = Etternavn 
Latest changes = Siste forandringer 
Learn more = Lær mer 
Life sketch = Kort skildring/biografi av en 
persons liv 
Lists = lister, indekser 
Living = I live, levende  
Location = Beliggenhet, sted  
Male = Mann, hankjønn  
Marriage = Ekteskap, vielse 
Married = Gift, viet 
Match = Treff 
Memories = Minner 
Merge = Sammenføye 
Military records = Militære kilder 
Missing names = Manglende navn 
Modified = Forandret 
Mother = Mor 
National origin = Opprinnelse, 
nasjonalitet 
Naturalization = Det å få statsborgerskap 



Noble = Adelsmann, adelig 
None of the above = Ingen av 
alternativene over 
Notes = Notater  
Obituary = Nekrolog, dødsannonse 
Occupation = Yrke, erverv  
Open = Åpne 
Options = Alternativer 
Other information = Tilleggs-
opplysninger 
Parents = Foreldre  
Parish records = Kirkebøker 
Pedigree = Anetavle  
People = Personer 
Permission = Tillatelse 
Photos = Bilder, fotografier  
Physical description = Beskrivelse av en 
persons utseende 
Possible duplicates = Mulige treff 
Preserve your memories = Bevar dine 
minner (for ettertiden) 
Probate records = Skifteprotokoller  
Product support = Støtte 
Public = Offentlig 
Publish = Publisere 
Questions = Spørsmål 
Record = Opptegnelse, kilde 
Record hints = Forslag til kilder 
Register = Registrere, skrive seg inn; 
indeks 
Relationship = Slektskapsforhold 
Religious affiliation = Trossamfunn 
Report abuse = Meld fra om misbruk 
Research = Forskning, gransking 
Research suggestions = Forslag til ting 
man bør sjekke eller forske på 
Residence = Bosted 
Resources = Ressurser 
Restrict records by = Begrens søket ved… 
Review merge = Sammenlign opplys-
ningene til et mulig duplikat  
Sealing = Besegling 

Search = Søk 
Second cousin = Tremenning 
Send a message = Send en melding 
Share your discoveries = Del dine funn 
Siblings = Søsken  
Sign in = Logg på  
Source = Kilde 
Source box = FamilySearch kildemappe 
Spouse = Ektefelle 
Step-son/step-daughter = Stesønn/datt. 
Stillborn = Dødfødt  
Stories = Historier  
Submission = Innsendelse  
Suffix = Tilleggsnavn (f.eks. gårdsnavn) 
Support = Støtte, assistanse 
Surname = Etternavn, slektsnavn 
Tagged = Bokmerket 
Title = Tittel 
Tools = Redskaper, funksjoner 
Unknown = Ukjent 
Upload = Laste opp 
User name = Brukernavn 
Validate = Kontrollere, verifisere 
Video courses = Kurs på video 
View = Se på 
Vital information = Grunnleggende 
opplysninger (fødsel, vielse, død osv.) 
Volunteer = Bli frivillig 
Watch = Hold øye med 
Watch list = Funksjon for å holde øye med 
forandringer i et individs opplysninger 
Wedding = Vielsesseremoni 
What’s new? = Hva er nytt? 
Your recent people = Personer du nylig 
har sett på 
 

BLOGG 
 

Helt nederst på nettsiden finner man 
en knapp BLOG, der man kan lese siste 
nytt fra FamilySearch-teamet. 
 
 



APPER 
FamilySearch har apper, FamilyTree og Memories, som kan lastes ned gratis 
fra Google Play eller App Store. De har begrensede funksjoner i forhold til å 
jobbe med FamilySearch nettsiden men det er nyttig å ha med slektstreet på 
mobilen. Helt nederst på FamilySearch siden finnes en link til «Solutions 
Gallery» med mange apper, slektstavler og andre hjelpemidler tilknyttet 
slektsgransking fra flere selskaper, mange er gratis, noen krever betaling. 

SLEKTSHISTORISKE SENTRE 
Trenger du litt veiledning i bruk av FamilySearch sider, eller hjelp til å finne 
aner, er du velkommen til å besøke et slektshistorisk senter: 

Fredrikstad: Rosenlund 20, 1617 Fredrikstad, 69397285, 
tgurmark@gmail.com 

Moss: Nesveien 29, 1513 Moss. 69275455, no_moss 

Oslo: Hekkvn. 9, 0571 Oslo.  22384314, no_oslo@ldsmail.net 

NOEN GODE RÅD: 
Vær nøye med de opplysninger du legger i Family Tree. Jo flere og mer korrekte 
opplysninger, jo lettere er det å unngå forveksling med andre personer ved 
samme navn. Bruk alle fornavn. Har vedkommende både patronymikon og 
slektsnavn, bruk begge i feltet: LAST NAME. Eventuelle titler kan legges i 
rubrikken TITLE. I rubrikken SUFFIX kan man legge tilleggs-navn, som f.eks. 
gårdsnavn. Føy gjerne til barnedåp (christening) – både dato og sted, så vel 
som fødselsopplysninger – samt dødsdato og sted. Føy til alle ektefeller/ 
partnere til en person og legg barna (også «uekte» barn) under riktig biologisk 
mor og far. Man kan også redigere foreldre (Edit parents) og velge en annen 
type forhold, f.eks. adopsjon, fosterforeldre osv. Dersom morens eller farens 
navn ikke er kjent, kan man la være å fylle ut navnerubrikken. Det finnes også 
en ny funksjon Add Child with an Unknown mother/father (nederst på 
familiegruppesiden) det man kan føye til uekte barn til én av et forelderpar 
dersom man ikke vet navnet på barnets biologiske mor/far. 

Sjekk alle opplysninger fra sekundære kilder, slik som andres slektstrær, mot 
originalkilder. Selv den beste slektsgransker kan gjøre feil.  Man kan spare mye 
tid i sin søken etter forfedrene ved å kombinere søk i FamilySearch-databaser 
(SEARCH-sidene) med bruk av originalkilder slik som kirkebøker og folke-
tellinger fra Digitalarkivet!  Lykke til!  


