
Guide til hjemmesiden 

NB! Som alternativ til denne guide kan du også bare prøve dig frem – du kan ikke ødelægge noget 😊 

TribalPages tilbyder desværre ikke danske menuer, overskrifter mv.  
 

Home Page – er forsiden som du er på 

Site Map – en samlet oversigt over hele websiden (det samme som i alle menuerne) 

Sources – er tænkt til de kilde som ligger bag slægtstræets oplysninger (fx kirkebøger, 

folketællinger mv), men dem har jeg i øjeblikket ingen planer om at lægge på websiden 

(pt. har jeg små 1000 kilder) 

Guest Book – gæstebog hvor du er meget velkomment il at skrive en hilsen 

Connections – Tribal Pages driver 450.000 slægtsforsknings-hjemmesider, og der er en søgefunktion, der 

kan søge alle hjemmesider igennem for at finde sammenfald, og derigennem knytte en eller flere 

slægtsforskere sammen. Jeg har indtil videre ikke haft nogle sammenfald af personer på andre websider 

hos Trible Pages. [er kun tilgængelig efter login] 

 

Tree – viser op til 4 generation i en træstruktur af personer med udgangspunkt i den 

valgte person (vælg et nyt udgangspunkt vha. knappen ’change’) 

 

 



Family – viser en 3-generations familie (den valgte person, evt. ægtefælde/partner, evt. børn samt 

forældre) (vælg et nyt udgangspunkt via valglisten ’Family of’) 

 

 

Ancestors – aner til den valgte person (4-7 generationer) med pile stil af bladre en generation frem eller 

tilbage. 

 

 



Decendants – efterkommere i 4 generationer 

 

 

Reports – forskellige typer at rapporten som vises i browser, og kan udskrives ved at højre-klikke på siden 

og vælge ’Print’ (eller ’Udskriv’). [er kun tilgængelig efter login] 

 

 



Photo-Tree – viser 3 generationer med billeder. Egentlig skulle der kun blive vist billeder af afdøde 

personer for brugere uden login, men pga. en fejl i Tribal Pages systemet vises alle (hvis de findes!) 

 

 

Maps – viser hvor personerne i de 3 generationer er født, død og boede (hvis oplysningerne er registeret) 

 

 



Printable – forskellige former for diagrammer, som genereres som et pdf dokument som du kan downloade 

og udskrive. 

 

 

 

 Last Names - en liste af efternavne: 

  

Hvis fx klikker på V får du vist alle efternavne med V, og klikker du fx på Vinther 

(119) få du vist alle 119 personer: 

 

 

 

 



Name Index – en komplet liste af alle personer, sorteret efter fornavn: 

 

 

Events – oversigt over levendes personers fødselsdage [er kun tilgængelig efter login] 

 

 

Stories – Forskellige slægtsfortællinger. Som et alternativ til ”den store slægtsbog”, som jeg for længe side 

erkendte er urealistisk, kommer her mindre fortællinger og informationer om slægtsmedlemmer. Det kan 

fx være en personbeskrivelse, et skifte eller en ejendomshistorie [er kun tilgængelig efter login] 

Relationships – her kan du vælge to vilkårlige 

personer og med ”Go” få vist hvordan de er 

relateret 

En lille svaghed her er, at man ikke kan udsøge 

en person, men skal vælge dem i en meget lang 

liste, sorteret efter fornavn. Der vises heller 

ikke fødsels år i listen, så med flere personer 

med samme navn, må man gætte hvem den 

rigtige er i listen 

 

 

 

 

 

 



Address Book – email-adresser for levende personer (hvis de er registret) så slægtsmedlemmer kan 

kontakte hinanden direkte [er kun tilgængelig efter login] 

Search – søgning efter personer på denne webside (vælg Advanced): 

 

 

 Man kan også alle øvrige TribalPages slægtssider. 

Photos – billeder af slægtsmedlemmer, samlet i albums [pt. kun Default Album]. 

Kun billeder af afdøde vises uden login (åbn et album ved at klikke på det) 

 

Slideshow – automatisk visning af alle billeder 



Files – forskellige dokumenter, bl.a. denne guide. Det er også her det egentlige indhold af ’Stories’ vil blive 

placeret (Stories vil kun indeholde et kort resume, med et link til et dokument her i Files) 

 

De to ”Google” dokumenter er ”fluepapir” til Googles søgemaskine, så hvis nogen søger på et af navnene 

eller sognene her, så du dukker min hjemmeside op i søgeresultatet 


