
Ancestral Quest 14.  Dansk udgave.     
 

 
Selv har jeg flere forskellige slægtsforsknings-
programmer, og jeg har prøvet mange, det er jo altid 
spændende at se, hvad de forskellige programmer kan. 
Der findes i dag mange rigtig gode programmer, men 
her vil jeg fortælle om Ancestral Quest 14, da det er det 
program, jeg personlig føler mig bedst hjemme i, og 
derfor også er i stand til at hjælpe andre med. Den 
vigtigste grund til at jeg bruger dette program er at det 
samarbejder med FamilySearch, men lige så vigtig er 
dens måde at håndterer billeder på.  
 

Indskrivning af data foregår i et enkelt skema, som 
ses her under.  

 

Oversigt over data. 
Ancestral Quest 14 har en fin oversigts over alle de 
data, der er indtastet i programmet, så man let kan 
overse hvad man har, både af data, noter og billeder, og 
alt kan redigeres fra denne menu. Personerne kan let 
sorteres i enten nr.- eller alfabetisk orden.   

 

Arbejde med billeder.  
I programmet kan man 
indsætte lige så mange 
billeder til en person, 
som man har lyst til. 
Man bestemmer selv 
størrelsen af sine 
billeder, så de ser pæne 
ud, og AQ14  vil 
automatisk forstørrer 
eller formindske de 
enkelte billeder, så de 
passer til de udskrifter 
man har valgt. Der kan  
 

 
ligeledes tilkobles lyd eller videoklip. En anden vigtig 
ting er, at man kan se alle sine færdige udskrifter på 
skærmen, med de billeder man har planlagt, inden de 
udskrives på papir. 
 
Scrapbog. I en scrapbog kan du indsætte lige så mange 
billeder du har lyst til, og udskrive dem med det antal 

billeder på hver side, du ønsker, med tekst til hvert 
billede. Slide show. AQ14 kan vise en automatisk 
fremvisning i fuld skærm, af de billeder der er tilknyttet 
de forskellige personer, en god måde at fremvise sit 
arbejde på overfor familien. Man kan ligeledes selv 
bestemme om billederne i scrapbogen skal have 
billedrammer om, og i hvilken farve det skal være. 
 



Udprintning af Anetavler kan laves på mange måder. 
Som enkelt anetavler eller som serier af anetavler, med 
4, 5 eller 6 generationer på hver side. Men det fine ved 
der er, at billederne bliver vist på alle de generationer, 
man har billeder til. 

I den nye version 14, kan man udskrive anetavler i 
vifter, med eller uden farve, i hel eller halv sol. 
 
Lave PDF-filer. Alle udskrifter kan udskrives som pdf-
filer.  Det vil sige, at man let kan udskrive en slægtsbog 
eller scrapbog, og sende dem pr. E-mail som 
vedhæftede filer. Dette gør udveklingen af udskrifter 
meget lettere. Modtageren skal have Adobe Reader 
installeret, men det er jo heldigvis et gratis program, 
som kan hentes på nettet.  
 

Som nyheder kan også nævnes, at man kan have 2 
sæt forældre til et barn, både adoptiv- og biologiske 
forældre.  

 
 

En efterslægtstavle med billeder kan f. eks. Se sådan 
ud. Men der findes mange andre varianter.  
 

 
Lave en slægtsbog eller efterslægtsbog. I AQ14 er det 
meget let at udskrive en slægtsbog eller efterslægtsbog, 
efter den person man selv har valg. Det er kun 3-4 klik 
med musen, og man har det færdige resultat på 
skærmen. Det er en enkel og let måde at gøre det på, så 
enhver slægtsforsker kan være med. Ud for hver person 
i en bog kan indsættes et billede, i den størrelse man 
ønsker. Ligeledes bestemmer man selv, hvilke noter der 
skal med i bogen. Se viste eksempel. Bogen afsluttes 
med et index, over de personer der er med i den 
pågældende bog. Bogen kan som nævnt laves som en 
Pdf-fil, og sendes pr. mail til familie og venner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmet danner selv teksten i bogen, ud fra de 
oplysninger man har indtastet i personens eget skema. 
 

 
I Notefeltet er der ubegrænsede sideantal, så der kan 
man indskrives alle de noter, der ønskes. De bliver 
liggende i selve programmet. Word dokumenter og evt. 
folketællinger på nettet kan kopieres direkte ind i 
notefeltet. Der kan indskrives forskellige typer af noter. 
I Udskriften bestemmer man selv, hvilke typer noter der 
skal med i den valgte bog.  
 

Ønsker man en efterslægtsbog efter en af sine 
forfædre og op til de nulevende, laves den lige så let. 
 

 
Sikkerhedskopi - (Backup) fylder ikke meget i AQ14, 
da det kun er datafilerne der bliver lavet en 
sikkerhedskopi af.  Alle de billeder der er tilknyttet 
personerne, kopieres ikke med ud hver gang. Billederne 
ligger kun et sted på harddisken, og kan derfra bruges  
af alle de programmer man ønsker. Både slægts-
program, billedprogram og evt. 1 skriveprogram som 
Word eller andet. 

 
Mange forskellige lister. AQ14 kan udprinte mange 
forskellige typer, efter ens eget ønske. Her vist en liste 
sorteret efter fødested. 

 

 
Anetavlen på skærmen kan indstilles med farver, så 
hver generation har sin farve. Det kan være en hjælp, 
når man arbejder med programmet, så man lettere kan 
se, fra hvilken gren i slægten de forskellige personer 
tilhører.  

 

Samarbejde med FamilySearch hjemmesiden.  
Som jeg nævnte i starten af denne artikel, så kan man 
fra AQ14 kontakte FamilySearchs hjemmeside på 2 
måder. 
1. Man kan lave en gedcom-fil af sine data og 
indsende den via deres hjemmeside. Ganske kort tid ca. 
10 minutter, efter vil man kunne se sine data, ligge på 
hjemmesiden som en anetavle. Kun afdøde personer vil 



blive vist. Nulevende personer sorteres fra og vil kun 
bliver vist for den, der har indsendt oplysningerne. I 
denne side, kan man ikke lave ændringer. Men man kan 
slette den, og sende en ny gedcom fil op, Den kan f.eks. 
se sådan ud.   

 
2. Direkte fra personerne i anetavlen, her kommer 
man ind på den specielle side af FamilySearch, der 
hedder Family Tree, her kan man arbejde sammen med 
andre slægtsforskere, og lave en fælles anetavle. Hvis 
nogen retter i den, vil man få vist E-mail adresse på 
den, der har lavet ændringer. Den kan f.eks. se sådan 
ud. Men husk alt er gratis.  

 
Ancestral Quest 14 er et program man køber og 
installerer på sin egen computer. Man betaler en pris, så 
der kommer ikke flere ting, man skal ekstra. Der 
kommer jævnligt gratis opdateringer, som downloades 
fra nettet. Med mange års mellemrum kommer der en 
ny version, som man skal betales et mindre beløb for. 
Det er ikke et webprogram, hvor andre kan gå ind på, 
man bestemmer selv, hvad man evt. vil lægge på sin 
eventuelle hjemmeside eller på f. eks. FamilySearch. 
Det kan en del vigtige ting, som jeg sætter pris på, og er 
ikke for svært at finde rundt i, selv for en nybegynder.  
Man kan downloade en gratis engelsk prøveversion på 
nettet, men den kan ikke alt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derefter kan man købe en registreringsnøgle og den 
danske version (sprogfil). For disse 2 ting betaler man 
kr. 400, og så er programmet fuldt funktionsdygtig. Det 
man evt. har indskrevet i demoudgaven, fortsætter 
automatisk i den fulde version. Jeg har skrevet en dansk 
vejledning til programmet.  
 

Programmet koster kr. 400,00 og forhandles af: 
N.O. Andersen,   
Guldbergsvej 31, 5000 Odense C. 
Tlf. 6612 1700.       E-mail: noa@noa.dk  
 

 

 


