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Hvordan laver man sine Brothers Keeper 
personskemaer om til HTML filer,  

til brug på en hjemmeside. 
 

 
 

På vores hjemmeside: http://www.bodilogniels.dk/Slaegtsf_i_bk6.html  er der lavet 
en anetavle fra BK6. 

 

 

Når man trykker på NIELS Hedemann Nielsen (DK) sker der det at man via link kommer 
til filer ”f1.html” som er  

 

Herfra kan man så trykke sig videre til forældrene og hvem der nu er lavet link til osv.  
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Det er lavet på følgende måde: 

   

I programmet (Dreamweaver) hvor jeg laver hjemmesiderne har jeg lavet en mappe 
hvor alle de HTML og JPG filer, som har relationer til denne person ligger. 

 

For at starte med at laver selve HTML filerne fra Brothers Keeper  

 

starter jeg med at gå ind i ’Familiegruppeskemaer ’. 

 

 



Page 3 of 5 

 

Derefter skal der vælges en person og hvilke andre personer som skal linkes med. 
Samt alle de oplysninger som du kan ønske der skal med fra de øvrige faneblade. 

Husk at du ikke må lægge oplysninger ud på nettet om folk uden deres samtykke, og 
slet ikke personer under 50 år. (NETetik) 

 

Herefter op i ’Filer’, og vælger ’Opret HTML-fil’ 
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Så skal der vælges hvor filerne skal lægges. 

 

Når du har indtastet det, og sagt OK. 

 

Jeg lægger altid HTML og JPG filerne i den samme mappe, så er det lettest at 
håndtere. Så OK igen, og den begynder at danne HTML-filerne. 

 Nu står den og laver HTML filerne. 
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Når den er færdig har du så en mappe som der nu kan linkes direkte til fra dit 
Hjemmesideprogram. Om det er Dreamweaver, Frontpage eller et helt andet du 
bruger, skulle ikke være noget problem. 

 

 
Alle disse HTML filer og JPG filer skal nu lægges ind i Browserens i en mappe som der 
så bliver linket til HTML fil Nr.: f1 og så skulle resten komme af sig selv.  
Da de andre personer bliver linket inde i denne fil, når man åbner den.  
 
Husk at du ikke må lægge oplysninger ud på nettet om folk 

uden deres samtykke, og slet ikke personer under 50 år. 
(NETetik) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodilogniels.dk/   


