
Funktioner i Brothers Keeper 7.1 

De funktioner der er i adresselisten, Filer, Se, Rediger, Tilføj, Find, Slet/fjern, Kilde, Steder, Udstrifter.  

Jeg er inde på min oldefar Ole Marinus Jensen side 

 

Filer: luk redigeringskærm, Afslut Brother’keeper 

Se: Person, man ser oplysninger om personen som man er inde i 

 

 

 



 

Se Familie: Familien omkring Ole Marinus Jensen vises med hustru, børn og forældre 

For at komme tilbage skal man gå ind i filer og luk, måske ikke helt logisk 

 



Billedet viser den sidste mulighed under se: Familie rediger (som jeg aldrig bruger) 

Under Rediger kan du 1. Fortryd ændringer. 2. Klip markeret tekst. 3. Kopier markeret tekst, 4. Sæt ind,  

5. Marker denne person som private, hvor der er flere muligheder for at være privat. 

Tilføj: Med mange muligheder for at tilføje personer og begivenheder. Den er udbygget i den nyere version 

af Brothers keeper. Bruges når man vil tilføje: ægtefælle eller partner, tilføj ægefælle eller partner (samme 

køn) NY, Børn, Søskende, Forældre, og Ny Person. 

Tilføj en ny begivenhed enten personlig eller parforhold brug – Tilføj begivenhed og trykke på begivenhed 

eller ved at bruge den samme på nederste adresseliste. Tilføj en ny faktaoplysning for personlig eller 

parforhold er også nye, som jeg ikke har brugt. Og det samme gælder for gruppe. 

 

Find 

En af de meget brugte funktioner til og finde personer og steder. Jeg har mest brugt funktionen til og finde 

personer. Og ord. 



 

Find person 

 

Jeg vil søge på Erik Pedersen og får mange forslag. Også på Erik Pedersen med mellemnavn. Det kan godt 

være lidt slavearbejde og finde den person man lige leder efter, hvis man har mange personer i databasen. 



Går man derimod ind på søg ord, får du mange flere muligheder for at søge på næsten alt i databasen: 

navn, sted og tid. 

 

Jeg prøver og søge på Maren der bor i Gærum, Gærum skal være i hendes biografi eller note. En god måde 

og søge efter specielle steder, hvor man vil se om der har boet personer. Man kan også søge kun i biografi 

eller andet sted i søgefelterne.  



 

Jeg prøver og søge på husmand, og mener ikke der skulle være så mange der var betegnet om dette som 

stilling. Og dog var der 112, hvorimod der var 44 konger i databasen. 

 

Det er virkelig en god søgefunktion der er i Brothers keeper 



Funktionen slet / fjern: der kan man slette person, fjern forbindelsen til ægtefællen, Fjern barn, Slet 

personens adresse, slet familiens adresse 

Kilde: er behandlet i født filen 

Steder: Bruger jeg ikke 

Udskrifter:  

Der er rigtig mange muligheder for udskrifter i Brothers keeper: Den jeg bruger mest er Ved efterkommere: 

Efterkommere i bogform. Men der er mange muligheder: Efterslægt i træ, efterkommere i kasser, 4 familier 

i kasse, efterkommere i slægtskab, efterkommere i bogform, indrykningstavle, antal efterkommere, 

efterkommeres vielsesoversigt.  

 

I udskriften kan du bestemme sideopsætning du ønsker, antal af generationer og lignende.  

Hvilke felter og begivenheder du ønsker og få med, ved at trække dem, kopiere dem fra venstre til højre 

billede, og husk og gem opsætning.  Herunder kan du også beslutte hvilke oplysninger der skal med af 

nulevende personer.  

Ligeledes kan du bestemme hvilke biografioplysninger du ønsker og få med, under næste fane.  

 



 

Under Aner er der også mange muligheder for udskrifter: 

Anetræ, kompakt anetræ, Anetræ i kasser, Tidslinie, Anetavle i bogform, Aneliste oversigt i tabel med 

selvvalgte data, Aner vist i kasser, anetavle i halvcirkel, slægtens oprindelse, anetræ i 360 graders cirkel, de 

ældste aner.  



 

Jeg bruger mest anetavle i bogform. 

En lidt sjov funktion som jeg ser i den nye version – slægtens oprindelse.  

 



Opsætningen er meget lignende som i efterslægtslisten. Kik det igennem og se hvilke oplysninger du ønsker 

skal med og gem opsætningen. Og er du i tvivl om du er tilfreds med opsætningen kan du lave en prøve 

som skærmudskrift.  

Er du tilfreds med den udskrift du ser, kan du gemme den som en rtf fil.  

Det sker under filer. Hvor mulighederne er: printeropsætning, udskriv, vis på skærm, register alene (sidste 

udskrift til printer), opret en RTF fil. Valgfri formulering for familiebegivenheder, gem og luk, luk. 

Jeg har oprettet en rtf fil på Ole Marinus Jensen og ønsker 4 generationer på ham. 

Jeg bliver spurgt om jeg ønsker og åbne filen med et tekstbehandlingsprogram – hvilket jeg ikke ønsker. 

Derimod åbner jeg filen i word, hvor jeg kan redigere den. Og gemme den som en wordfil eller pdf fil 

 

 


