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www.slektshistorielaget.no  og  Java          
 

Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud 

 

Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på 

www.slektshistorielaget.no 

Windows 10 

Oppskriften skal også virke på Windows 10, men jeg har ikke sjekket dette selv. Beskrivelse 

av kontrollpanel i Windows 10 mangler dog i pkt. 2.a og 2.b. Merk at Microsofts nye 

nettleser "Edge" (erstatter Internet Explorer) og Googles Chrome (fra 1.9.2015) ikke tillater 

"plugins", heller ikke Java. Andre nettlesere kan brukes, inkl. Firefox og Opera. Merk at det 

kan være nødvendig å gjenta denne oppskriften ved oppgradering av Java. 

Dette gjelder kun databaser som er markert med en GRØNN kule på websidene, ikke de med 

gul kule. 

Oppskriften er primært beregnet på siste versjon av Java pr. februar 2015, men skal også 

virke for tidligere versjoner av Java. 

Det kan lønne seg å zoom ut når dette dokumentet vises som pdf. Det lønner seg neppe å 

skrive ut dokumentet, mange sider. 

1. Først kan det være greit å sjekke at Java på maskinen fungerer som den skal.  

http://www.slektshistorielaget.no/
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a. Gå inn på denne siden som lister en del tips ved problemer med Java:  

http://java.com/en/download/help/  Da vises denne siden pr 20.2.2015: 

 

http://java.com/en/download/help/


3 
 

b. Trykk på lenka i punkt 7. Test Java. Da vises 
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c. Trykk "Agree and Continue". Etter noe tid skal følgende vises: 

 

Hva som vises hvis det ikke virker vet jeg ikke, gi meg evt beskjed, se slutten av 

dokumentet. Legg merke til at versjonen av Java vises, her "Version 8 Update 31".  

 

Hvis Java virker betyr det ikke nødvendigvis at Java virker med våre databaser, 

først må man konfigurere som beskrevet i det følgende, hvis det ikke er gjort 

tidligere. 

 

2. Så skal vi konfigurere Java for bruk av databaser med grønn kule på 

www.slektshistorielget.no. Først må vi åpne Java Kontrollpanel. 

a. I Windows 7.0 klikk på Start nederst til venstre på skjermen. Velg så 

Kontrollpanel fra Startmenyen.  

 

I Windows 8.0/8.1, flytt kursoren til øvre høyre hjørne av skjermen, da vises 

ikoner langs høyre side av skjermen, forstørrelsesglass etc. 

 

http://www.slektshistorielget.no/
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b. Trykk på Innstillinger (tannhjulet) og velg Kontrollpanel. Da vises  

i Windows 7 følgende: 

 

Trykk på "Java" 

 

I Windows 8.0/8.1 vises følgende: 

 

I Windows 8.0/81 vises følgende. Trykk på Programmer, da vises 
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Trykk på Java (32/64-biter). 

 

c. Uansett Windowsversjon skal nå følgende vises. Legg merke til at dette er 

"Java Control Panel". 
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d. Følgende (pkt. d) kan du hoppe over med mindre ting ikke virker. Vi skal finne 

ut hvilken versjon av Java som er installert. Versjonen kan også vises også ved 

å kjøre testen i punkt 1. Trykk på knappen "About", da vises FOR EXEMPEL 

dette 

 

 
 

Her vises altså "Versjon 8 Update 31". Denne oppskriften gjelder for "Versjon 

8 Update 31" eller høyere nummer. Den bør også virke for versjoer med noe 

lavere nummer. 
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3. Så skal vi konfigurere Java. 

 I "Java Control Panel" (se 2.c over), trykk på arkfanen/fliken "Security" nesten øverst. 

Det som da vises avhenger av Java versjon. Siste versjon pr. februar 2015 viser. 

 
Det store hvite feltet nederst er antakelig tomt. 
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I tidligere versjoner av Java ser det LITT annerledes ut: 

 
Her finnes også "Security Level" Medium. Det er fjernet i siste versjon. 
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4. Trykk på knappen "Edit Site List". Da vises 

 

 

5. Trykk på knappen "Add". Da vises 
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6. Der det står "https://www.example...", skriv "http://slektshistorielaget.no" uten 

anførselstegnene. Vær nøye med å skrive eksakt dette. Merk at det skal stå http:// 

ikke https:// - altså ingen S. Se nedenfor 

 
7.  Trykk knappen Add, da vises  
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8. Trykk Continue. Da vises 

 
9. Gjenta punkt 5 t.o.m. punkt 8 og legg inn "http://www.slektshistorielaget", uten 

anførselstegn. Skriv nøyaktig dette, bokstav for bokstav. Merk at forskjellen fra 

forrige er at "www" nå er med. Det skal altså være en med, og en uten, "www". Da 

blir resultatet som vist nedenfor.
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10. Trykk OK. Da vises 

 
11. Trykk "OK" og vinduet lukkes. 

12. Start maskina på nytt 
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13. Gå til slekstshistorielaget.no og prøv en base med "Grønn kule". For hver database du 

åpner får du opp vinduet nedenfor.  

Sjekk at det står "Location: www.slektshistorielaget.no", med eller uten "www". Står 

det noe annet, noe som ikke skal forekomme, trykker du "Cancel" og rapporter til 

sleksthistorielaget – da er noe alvorlig feil. Ellers, alt er ok, trykk "Run".  

 
14. Hvis ting ikke fungerer, kontakt geir.thorud@getmail.no   

Husk å oppgi versjon av Java (se over) og Windows, og hvilken database som forsøkes 

åpnet. 

 

mailto:geir.thorud@getmail.no

