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Før Start

• For at undgå evt. fejl vil det være en fordel at PC eller bærbare er opdateret 

både systemmæssig opdateret/opgraderet til sidste version.

• I dag er det Windows 10 v. 21H1, (se under indstillinger/system/om/). Her ses 

hvilken Windows version du har. 

• Med Windows 10 v. 21H1 kan man få engelsk tekst oversat til dansk fra en 

hjemmeside. (kunne læse engelske Webtrees manual)  (Højre klik på siden 

tryk oversæt til dansk).

• Samt have et opdateret virus program. Der findes gode gratis programmer. 

• Man har almen PC kendskab.

• At man kender sit slægtsdatabaseprogram.

• Have papir og blyant til at noter alle de data man sætter ind og som virker, 

eller hvis et eller andet går galt, gem det som et dokument så man har en 

sikkerhed.



Før Start

• Kontroller om man på sin host/udbyder har 1 eller flere 

databaser til rådighed da hjemmesiden er en database og 

Webtrees er endnu en database. (Hvor meget lagerplads)

• Hvis man kun vil have Webtrees på nettet kan man nøjes 

med 1 database.



Download Filezilla

• Hent og installer et FTP-program. Anbefaler Filezilla, som skal 

bruges til at overføre til sin ”Webserver/hjemmeside”.

• Hent Filezilla på https://filezilla-project.org/

• Tryk på ”Download Filezilla Client”. Til Mac tryk på Show 

additional download options (Vis yderligere overførselsindstillinger) 

nede på siden.

• Programmet ligger nu i Mappen overførelser. (hvis man ikke har 

andre indstillinger)

• Flyt Programmet til skrivebord og tryk på filen for at installer den på 

computeren.

https://filezilla-project.org/
https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1
https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1


Tryk her

Dette bringer dig til oprettelse siden for adgang til server.

Indtast data for at koble til server og så tilslut

• Der er forskellige måder/data som skal bruges afhængig af hvem man har som 

Host (her one.com) undersøg.

• Der er også den mulighed at man kan bruge sin Host under dennes kontrolpanel 

og dennes filemanager i stedet for Filezilla (One.com har dette).

• Start FileZilla.
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1. Opret dit sted (giv et navn).

2. Udfyld felterne 2-5. (Felt 2 kan være host afhængigt).

3. Tryk tilslut (hvis alt er ok kobles man til serveren og ser filerne).



Download Webtrees

• Undersøg hos web server (host) hvilken PHP 

version (programmeringssprog) de køre med, da det 

er afgørende hvilken Webtrees version du skal 

downloade. (For de fleste PHP 7.1-7.4).

• Hent programmet på 

hjemmesiden www.webtrees.net

http://www.webtrees.net/


• Vælg Links, Latest Releases. (siden er på engelsk)



Vælg nyeste version alt efter PHP version man har. Her nyeste 

PHP så vælges Webtrees 2.0.16.zip (kan ses hos Web server).



Den downloadede mappe ”Webtrees” ligger nu i mappen overførelse som så 

flyttes til skrivebordet.

Da det er en Zip mappe skal den ”udpakkes”.



•Klik på Zip mappen og derefter marker mappen Webtrees og tryk på Udpak alle.

Da Zip mappen ligger på skrivebord vil system foreslå at gemme den 

udpakkede mappe (Webtrees 2.0.10) her, tryk Pak ud. Tager lidt tid.



Installer Webtrees på Host/Hjemmeside

1. Åbn FTP-programmet, ”FileZilla”, (vælg min 

side og tilslut) eller din Hosts filemanager.

2. Træk (i FileZilla) mappen ”Webtrees” (ligger 

på skrivebord) fra venstre mod højre til roden  

(i one.com i mappen www) for at uploade den 

til din Host/hjemmeside (upload tager tid vent).

3. Luk FTP-programmet, når alle filer er overført.
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Upload filen Webtrees til Host.
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Placering af Webtrees på Host.

Luk Filezilla.



Opsætning af Webtrees 1. gang

1. Åbn din internet browser og skriv www.dinhjemmeside.dk/webtrees

http://www.dinhjemmeside.dk/webtrees


Opsætning af Webtrees her under One.com 1.gang.

• Vælg sprog dansk og tryk fortsæt.

• Kontroller at alt er ok. Tryk næste.



Opsætning af Webtrees 1. gang

Behold markering i MySQL og tryk næste.
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1. Dindomæne.dk.mysql

2. 3306.

3. Dindomæne_dkwebtrees

4. Sikker password. (mange karakterer min. 12 

forskellige

5. Tryk fortsæt

Opsætning af Webtrees 1. gang.



1. Databasenavn: f.eks.:  Dindomæne_dkwebtrees

2. Tabelpræfiks: bibeholdes.

3. Tryk fortsæt

Opsætning af Webtrees 1. gang.
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Opsætning af Webtrees 1. gang

2
3

1. Udfyld felterne efter behov, dog skal 2 og 3 udfyldes

2. Vilkårlig brugernavn (brug ikke admin).

3. Brug det Pasword fra foregående (anbefalet).

4. Tryk næste. Bringer dig til Webtrees Lock on side.

3



Lock on til Webtrees ”Min side”. 

Lock on billede til Webtrees..

Brug login ID du lige har indtastet fra administratorkonto.

Brug adgangskode du lige har indtastet fra administratorkonto.

Hvis alt er rigtig er du nu inde i Webtrees og kan gå videre. 



Gennemgå/udforsk indstillingerne i kontrolpanel

Der er flere indstillinger etc. som vil være godt at have på 

plads før man installer sin slægtsdata og hvad som derved skal 

vises og hvad bruger må se og hente.

Se: https://www.jacobsenosterhaven.dk/webtrees-hjaelp/

https://www.jacobsenosterhaven.dk/webtrees-hjaelp


Er man kommet så vidt kan man nu uploade sin slægtdatabase gennem en GEDCOM fil lavet i 

sit eget slægtsdatabase program (Brothers Keeper, Legacy etc.)

Opret GEDCOM fil fra Brothers Keepers

For at lave en GEDCOM fil i Broders Keeper skal programmet startes og slægtsdataerne være 

indlæst.

1. Klik på fanen Filer.

2. Ned til punktet GEDCOM.

3. Tryk eksport.

4. Vælg Alle personer.

5. Skriv navn på filen og vælg placering hvor den skal gemmes, samt afkryds UTF-8 

tegnsæt.

6. Tryk Gem.

7. Sæt flueben i alt på nær, Medtag dato for sidste ændring og Vælg hvilke begivenheder 

der skal medtages ved eksport (billeder og medier tages ikke med kun rå data).

8. Tryk ok 2 gange. 

9. Herefter laves filen.

Nu kan filen bruges til at blive opdateret i WEBTREES. 



Opdatering af slægtsdatabase:

Der skal forelægge en ny opdateret GEDCOM fil fra Brothers keeper med UTF-8 tegnsæt

før der kan fortsættes.

1. Når man er inde i Webtrees før musen ind over ”Min sider” og så klik Kontrolpanel.

2. Klik på Familietræer og vælg GEDCOM-fil.

3. Herefter klik på Import.

4. Maker ”En fil på din computer” og tryk på ”Vælg fil”. 

5. Find den GEDCOM fil du lavede fra Brothers keeper.

6. Tryk Fortsæt. Herefter bliver GEDCOM filen indlæst på  din Hjemmeside server.

Herefter bør man starte med at lære hvad Webtrees kan og rette evt. overførelses fejl som 

kommer fra egen database, samt indstille Webtrees visning som man vil have den.

Her vil det være godt at man bruger den tid (tager tid) så man får den rigtige visning som 

man vil have.



SPØRGSMÅL

LINK
• www.webtrees.net/index.php/en/ (engelsk side)

• https://webtrees.net/ (engelsk side)

• https://www.jacobsenosterhaven.dk/webtrees-hjaelp/

http://www.webtrees.net/index.php/en/
https://webtrees.net/
https://www.jacobsenosterhaven.dk/webtrees-hjaelp

