
Vejledning til brug af web-baserede slægtstavler   (TNG ver. 12)

Åbne slægtstavlen på internettet
Gå ind på http://gruthansen.org/ og klik via menu på "Grut Hansen slægtstavle" og klik 
videre på linket under "Web-baseret slægtstavle" eller på linket i rammen "Slægtstavle 
for Grut Hansen". Eller brug dette link direkte: 
http://gruthansen.org/genealogy/index.php.

Login
Du er nu inde på forsiden af den web-baserede udgave af Grut Hansen slægtstavlen.
For at se nulevende personers fødselsdato, andre datoer samt noter skal du logge dig på 
med familie-koden: Klik på "Login" og benyt:
Brugernavn: gruthansen
Kodeord: xxxx. (x'er erstatter kodeordet).
Kodeordet er forbeholdt familien og bliver med jævne mellemrum meddelt via mail.
Du kan også bede om det ved at sende en e-mail til:  webmaster@gruthansen.org.

Forsiden af "The Next Generation" (TNG) - den web-baserede slægtstavle.
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Simpel søgning
Benyt søge-felterne på forsiden.

Skriv fx. kun et efternavn, fx. grut og klik på "Søg" (eller tast Enter).
Søgeresultatet vises (se næste side).
Bemærk at brug af store og små bogstaver ikke har betydning for søgningen.

Søgeresultatet omfatter alle personer med Grut som efternavn ved dåb eller navngivning.
Bemærk at det kan være nødvendigt at bruge scroll for at se videre nedad på siden.
Bemærk også at der kan være flere sider.
Personerne listes alfabetisk efter fornavn(e) - også selvom en evt. stillingsbetegnelse står
forrest.
Ved klik på en person fås dennes "Egne data".

Du kan også i den simple søgning udfylde både efternavn og fornavn og/eller et evt. 
mellemnavn. Fx. giver Efternavn: meyer, Fornavn: krause, undertegnede webmaster.
Søges fx. på Efternavn: meyer, Fornavn: torsten krause, fås igen undertegnede.

Bemærk at fx. Efternavn: meyer, Fornavn: krause torsten, giver ingen hits, rækkefølgen 
skal respekteres. Og Efternavn: krause meyer, Fornavn: torsten giver heller ingen hits,
mellemnavnet skal stå efter fornavnet, ikke før efternavnet.
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(De viste sider vises i tilstanden uden login).

Avanceret søgning
Lad os se på muligheden for avanceret søgning. Denne kan bl.a. nås fra forsiden:
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Klik på "Avanceret søgning". Så åbnes denne side:

Som det ses er der mange søge-muligheder her. Søgning blot på fornavn og efternavn 
virker ligesom tidligere (bemærk rækkefølgen, her står fornavn først).
Men her kan man så tilføje mange andre søge-kriterier, fx. "Født år" eller "Død år".
Mulighederne afhænger dog af hvordan slægtstavlen er registreret. I Grut Hansen er normalt kun 
fødselsår og dødsår registreret som selvstændige parametre. Derfor vil mulighederne under "Andre 
Begivenheder" normalt heller ikke kunne udnyttes.
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Bemærk at man til højre kan vælge "kombiner med:" OG / ELLER.

Med Fornavn: Niels, Efternavn: Meyer kombineret med OG fås 2 hits hvor begge 
kriterier er opfyldt samtidigt.
Med samme kombineret med ELLER fås 46 hits hvor mindst ét af de to kriterier er 
opfyldt.

Bemærk også at man til højre kan sætte flueben ud for "Vis partner(e)".

I så fald bliver partner(e) til de fundne personer angivet i højre kolonne.
Hvis flere partnere bliver den fundne person gentaget i søgeresultatet for hver partner.
Partnerne vises naturligvis også når man klikker ind på personens "Egne data".

Et typisk problem ved søgning i slægt er at finde frem til kvinder ud fra kendskab kun til
deres gifte-efternavn (og ukendskab til deres ægtemage), idet personers efternavne i 
slægtsdatabaser er fødenavne (svarende til registreringer i fx. kirkebøgerne). Her har den
avancerede søgning en særlig facilitet.

Søgning på Fornavn: Emma Eliza, Efternavn: Grut giver - naturligvis slægtstavlens 
stammoder. Men hvad nu hvis vi kun kendte hende som Emma Eliza Hansen?
I så fald udfyldes søge-skemaet således:
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Bemærk at der kun skrives et Fornavn, intet Efternavn.
Bemærk også at personens køn skal angives (mænd kan jo tage deres hustrus 
efternavn!).
Endelig skrives gifte-efternavnet nederst under "Ægtefælles efternavn".
Søgningen giver som før Emma Eliza Grut.

Avanceret søgning kan fx. også nås via en persons "Egne data" ved at klikke på "Søg" i 
menuen foroven.
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Oversigter og statistik

På forsiden findes en række links som giver oversigter af forskellig art samt statistik.
Specielt fremhæves her:

Statistikker: viser antal registrerede personer, opdelt efter køn, om de er nulevende  
mm.

Efternavne: vises sorteret efter hyppighed. Antal viste kan ændres i rammen nederst på 
siden. Øverst på siden kan man bede om at få vist alle efternavne (sorteret alfabetisk) 
eller direkte vælge et begyndelses-bogstav.

Bemærk at alle disse visninger afhænger af hvad der er intastet i slægtstavlens 
database. Fx. afhænger antallet af nulevende personer naturligvis af om dødsfald er 
ajourført.

Bemærk også at slægtstavlen i sin nuværende form ikke indeholder vedhæftede 
informationer i form af  billeder, dokumenter, mm. 

Links til statistik og oversigter findes også på siden med en persons "Egne data" i 
menuen øverst til højre, punkterne "Find" og "Info".
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Persons "Egne data"

Ved opslag på en given person vises siden for personens "Egne data".

Overskriften indeholder personens stilling (evt.) samt navn, og følger som regel det 
princip at mest brugte for- og efternavn skrives med store bogstaver (versaler).

Øvrige data afhænger af hvad der er indskrevet i slægtstavlens database.
Bemærk at visse data, fx. datoer og noter, for nulevende personer udelades med mindre 
man er logget ind med familie-koden.

Person-ID: Hver person har et ID-nummer, fx. i det her viste eksempel '0016'.
Bemærk at ID-nummeret skrives 'I0016" hvor det foranstillede 'I' desværre kan 
forveksles med et '1'-tal.
Personen har også et "Referencenummer", her '16'. I denne slægtstavle er dette nummer
identisk med ID-nummeret.
Grut Hansen slægtstavlens brug af ID-numre skulle gerne være den fremtidssikre måde 
at identificere personerne entydigt. 
ID-numrene stemmer ikke overens med de numre som  er benyttet i 3. udgave af "Grut 
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Hansen Efterkommerne" (som igen heller ikke stemmer overens med numrene i de 
tidligere udgaver af denne).
En oversigt over personer med angivelse af både ID-numre i den web-baserede 
slægtstavle og i 3. udgave af stamtavlen i bogform vil senere blive tilknyttet denne 
vejledning.
Personer skrevet ind efter bogens udgivelse har naturligvis kun et ID-nummer i den 
web-baserede slægtstavle.

Personens ægtefælle angives i rubrikken "Familie". Hvis der er tale om flere ægtefæller 
(eller samlevere) angives de som "Familie 1", "Familie 2", etc.
For hver familie følger en liste over børn.

For hver personer der nævnes på siden "Egne data" er der et link som fører over til 
denne persons "Egne data".

Menu-faneblade for den viste person.

På personens visnings-side er der udover fanebladet "Egne data" også en del andre 
faneblade som kan vælges. Her fremhæves de vigtigste.

Familie: viser i diagramform en oversigt over personens familie defineret som forældre,
ægtefælle(r) og børn. Hvis der er flere ægtefæller skiftes ved at klikke på +-tegnet til 
venstre for rammen for personen selv.
Ved klik på den lille op-pil under personen selv vises et ældre trin i slægtstavlen.
Ved klik på andre personers ned-pil vises deres familie.

Aner: viser i diagramform personens forældre, bedsteforældre etc.
Antal viste generationer (standard er 4) kan ændres under fanebladene øverst til venstre.
Det optimale valg afhænger af visnings-mediets skærm-størrelse og opløsning. Valg af 
flere generationer giver bedre overblik horisontalt, men kræver at der scrolles mere 
nedad for at se det hele.

Klik på gul pil til venstre for personens selv giver adgang til at vælge visning af 
anetavler for dennes børn.
Klik på gul pil til venstre for øvrige personer skifter anetavlen et trin frem i tid.
Klik på gul pil til højre for en person skifter anetavlen et trin tilbage i tid.
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Mus over grøn ned-pil under en person fremkalder visning af personens familie(r).
Klik på en persons navne-link fører til personens "Egne data".

Det her viste diagram er "Standard"-visning. I undermenuen over diagrammet kan man 
vælge andre former for visning, fx. "Lodret", "Kompakt", ... , PDF.

Efterkommere: viser i diagramform personens efterkommere.
Antal viste generationer kan også her ændres under fanebladene øverst til venstre.
Klik på gul pil til venstre for personen selv giver adgang til at vælge visning af forældre.
Klik på gul pil til venstre for ægtefæller til personer i yngst viste generation skifter 
efterkommertavlen til dette pars afkom.
Mus over grøn ned-pil under en person fremkalder visning af personens fødsels- og 
dødsdatoer.
Klik på en persons navne-link fører til personens "Egne data".

Også for dette diagram kan man i undermenuen over diagrammet vælge andre former 
for visning.
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Slægtskab:
Denne facilitet i TNG er meget nyttig for den nysgerrige slægts-interesserede.
Ved klik på menu-punktet "Slægtskab" vises siden "Find slægtskab":

I rubrikkerne "Person 1" og "Person 2" skal stå ID-numrene for de to personer hvis 
indbyrdes slægtskab skal undersøges.
Person 1 vil automatisk være den person hvis "Egne data" du kom fra, så den behøver 
ikke at blive udfyldt.
Person 2 skal have et ID-nummer. Men kender du ikke det, klikker du på "Find".
Du får nu et søgevindue hvor du på sædvanlig vis kan udfylde fornavn(e) og efternavn.
Vi prøver med fornavn: Tanne - og får et hit, vores kendte Karen (Tanne) Dinesen.
Du kunne også have søgt på fornavn: Karen og efternavn: Dinesen.
Derimod går det ikke med fornavn: Karen, efternavn: Blixen (jfr. tidligere om søgning).
Klik på det hit som er ønsket (i dette eksempel er der kun ét).
Du kommer så tilbage til siden "Find slægtskab" med udfyldt rubrik for Person 2.
Klik derefter på "Beregn" uden at ændre på andet.
Resultatet bliver en oversigt i diagram-form som viser slægtskabet mellem de to valgte 
personer ved at gå tilbage til de aner som forbinder dem.

Klik på browserens tilbage-pil så du kommer tilbage til siden med "Find slægtskab"
De to personer vises stadigvæk.
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Kig på de tre rubrikker til højre, i første omgang specielt på 2. rubrik:
"Vis slægtskaber, der involverer ægtefælle" med standard-valget "Ja".

Det er netop dette valg som bevirker at TNG finder slægtskabet, selv om Person 1, 
undertegnede, (kun) er indgiftet ægtefælle til en efterkommer.
Havde du valgt "Nej" her, ville søgningen ikke have givet resultat i dette eksempel.
Det kan være relevant i visse søgninger af slægtskab at vælge "Nej" for at udelukke 
forbindelse via indgiftede ægtefæller.

Vi går tilbage til siden "Find slægtskab", her med de samme to personer.
Denne gang med fokus på 1. rubrik til højre:
"Maks. antal slægtskaber, der skal vises".

Prøv at ændre tallet fra "1" til "2" og klik på "Beregn".
I det viste eksempel vises nu to forbindelser, henholdsvis via min hustrus morfar og 
mormor, og disse to er fætter og kusine. 
Det nye fundne slægtskab må i dette tilfælde gå 1 generation mere tilbage for at finde en
forbindelse. Diagrammet er gengivet på næste side.
Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt at scrolle nedad på web-siden for at se 
alle slægtskabs-diagrammerne.

Der kan vises op til 10 slægtskaber (men i dette eksempel er der kun 2).

Det sidste valg i rubrikkerne til højre er:
"Maks. antal generationer, der skal tjekkes", og her anbefales det normalt at lade tallet 
stå på det maksimale "15".
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Mobil- (smartphone-) og tablet-visning samt valg af sprog
Benyttes mobil smartphone eller tablet vil visning af slægts-siderne tilpasses format til 
dette, men er også mulighed for manuelt at vælge mellem "mobil site" eller "standard 
site". Denne vejledning er møntet på "standard site" som det vises på en PC.

Der kan skiftes mellem dansk eller engelsk. Vælges sidstnævnte er det dog ikke alle 
tekster som bliver oversat til engelsk

Kontakt med registrator via mail eller formularer
Kære medlem af Grut Hansen slægten.
Du opfordres hermed til skrive til registrator (aktuelt Helle Skjerbæk) med oplysninger 
om rettelser eller nyheder om dig selv eller din nærmeste slægt.
Start med at søge dig selv og gå herfra via aner og efterkommere for at se om de 
oplysninger som nævnes stadigvæk er relevante.
Det anbefales at logge ind med familiekoden, så alle data kan ses. Om dette, se side 1 i 
dette skrift.

Kontakt-mulighederne er mangfoldige og nås via menu-punktet "Kontakt os" på 
forsiden af gruthansen.org, eller direkte via dette link: 
http://www.gruthansen.org/kontakt.htm .

Du kan benytte mail til webmaster@gruthansen.org.
Eller kontaktformularen på: http://www.gruthansen.org/formwebmaster.htm.
Du kan også udfylde den mere detaljerede formular:
http://www.gruthansen.org/formretstamtavler.htm

Endelig kan du benytte de kontakt-formularer som er indbygget i TNG og som har links,
dels fra forsiden, dels på en persons side med "Egne data".
Fra forsiden benyttes linket "Kontakt os".
Fra en persons "Egne data" benyttes fanebladet "Foreslå":

Angiv altid ved henvendelser så vidt muligt den relevante persons ID (se i afsnittet 
"Persons Egne data").
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Link til en persons "Egne data":
Siden "Egne data" for en person er givet ved en internet-adresse. For at overføre denne 
til fx. en mail gøres dette:

Klik i din internet-browsers adresselinje, herved markeres den. 
Kopier til udklipsholderen (højreklik og vælg Kopier eller tast Crtl C).  
Indsæt i fx. en mail (højreklik og vælg Indsæt, eller tast Crtl V).
Benyttes formularen "Foreslå" fra en persons "Egne data" bliver linket automatisk 
overført.

Lidt om hvordan slægtstavlen for Grut Hansen vedligeholdes
Slægtstavlen holdes i det daglige vedlige af registrator (aktuelt Helle Skjerbæk) på 
grundlag af de informationer som tilflyder denne fra slægtens medlemmer. 
Data vedligeholdes i en slægts-fil hørende til slægts-programmet "Family Tree Maker" 
(FTM) (dansk version 2016 ver. 16). Det var denne slægts-fil som den tidligere 
registrator Hans Jørgen Knudtzon etablerede og som dannede grundlag for bogen "Grut 
Hansen Efterkommerne", 3. udgave, 2007.
Periodisk (ca. hvert kvartal) leveres slægts-filen fra FTM til webmasteren som dernæst 
via det såkaldte "GEDCOM"-format (Genealogical Data Communication) overfører til 
den web-baseret slægtstavle, TNG.

Eksperimentér !
Den bedste måde at lære den web-baserede slægtstavle TNG at kende, samt sin egen 
slægt, er et eksperimentere. Søg på dig selv eller dine nærmeste eller benyt fx. 
oversigten over efternavne til at browse rundt i slægten. Se på informationerne og 
undersøg slægtskabs-forhold. Beret til registrator om nyheder, fejl eller mangler.

Denne vejledning omfatter ikke alle de mange muligheder, men de væsentligste.
Som før nævnt afhænger nogle af faciliteterne af hvordan slægtstavlen er indskrevet. 
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Fx. står en del særlige informationer ikke indskrevet som slægtstavle-punkter, men som 
noter, og der kan derfor ikke genereres en oversigt over dem.
Vi har desuden valgt ikke at lægge medier i form af fotos eller dokumenter ind.
Udvalgte slægtsfotos og dokumenter kan ses under menu-punktet "Slægtsfotos og -
historier" på gruthansen.org.

God fornøjelse.
Torsten Meyer (aktuelt webmaster for gruthansen.org)
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