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Agenda
De forskellige system til Slægtsforskning

Online systemer– Lokale programmer – Programmer – Online Programmer

Online systemer

Systemkrav - Er det på dansk - Hvad koster det

Programmer

Systemkrav - Er det på dansk - Hvad koster det

Gennemgang udvalgte systemer

Myheritage – Ancestry –

FamilySearch.org, Danish Family Search  -

Legacy 9 (Interface til Android, iPhone og iPad9)

Brother’s Keeper 7

MacFamily Tree 8 (MAC, iPhone og iPad)



Programmer til slægtsforskning
Hvad skal jeg vælge?
Der findes et utal af programmer til brug for slægtsforskere. Denne oversigt skal opfattes som en 
hjælp til at finde sig til rette i denne jungle. 
Flytte data fra et program til et andet
Alle programmerne på denne side behersker GEDCOM eksport og import. Det betyder, at man kan 
flytte sine data fra et program til et andet. Det er væsentligt, hvis du allerede har en masse data, du 
gerne vil have flyttet over i det nye program, du vælger (import). På samme måde, er det 
væsentligt, at du senere kan vælge om, så du ikke er 'stavnsbundet' til et program, men kan 
foretage en eksport af dine data til andre programmer - eller til andre slægtsforskere, der bruger et 
andet program end dig.
Vær dog opmærksom på, at selv om et program understøtter den nyeste GEDCOM version (5.5), er 
det ikke sikkert, at alle data bliver overført 100% korrekt, da bl.a. referencer til begivenheder og 
kilder ofte implementeres forskelligt. Dette skyldes, at GEDCOM 5.5 har mange udefinerede 
områder, der ofte tolkes forskelligt i de forskellige programmer. Så forvent en vis mængde arbejde, 
hvis du vælger at skifte program.
Vælg et program, der løbende opdateres
Programmer, der ikke opdateres jævnligt, får heller ikke rettet fejl. Vi vil derfor fraråde, at man 
starter med at bruge sådan et program



Forskellige programtyper
Der findes forskellige typer af slægtsforskningsprogrammer. Nogle 
slægtsforskningsprogrammer er komplette programmer der indeholder alle nødvendige 
funktioner man har behov for indenfor slægtforskningen. Andres programmer er mere eller 
mindre specialiseret efter specifikke behov.
De fleste slægtsforskningsprogrammer er installeret på den lokal computer, men med 
Internettets udbredelse, er der kommet et stigende udbud af web-baserede løsninger, som 
gør det muligt at arbejde med slægtsforskning på Internettet og samtidigt dele oplysninger 
med andre slægtsforskere. Der er derfor overordnet 3 typer af slægtsforskningsprogrammer:

Slægtsforskningsprogram installeret på den lokale computer

Slægtsforskningsprogram installeret på den lokale computer – uploader data til en web-
baseret version af programmet

Web-baseret slægtsforskningsprogram – hvor man udelukkende arbejder via internettet



DinSlægt.dk Dansk: ja Apps: nej

Bemærkning: Gratis - ubegrænset antal personer. Norsk 
oprindelse

Hjemmeside: http://dinslægt.dk/index.php

FamilySearch.org Dansk: ja Apps: iOS og Android
Bemærkning: Gratis. Man skal være oprettet som bruger. Man kan uploade en gedcom-fil, men det 
forventes, at man knytter sine personer op på det "store slægtstræ", som rummer alle personer, der er 
lagt op. Man kan ikke slette sit træ igen, når der først er sket en tilknytning, og andre kan rette i ens 
oplysninger.

Hjemmeside: https://familysearch.org/

Facebook: https://www.facebook.com/familysearch/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

Genealogiskforum.dk Dansk: ja Apps:

Bemærkning: Gratis. Kræver, at man opretter sig som 
bruger.

Hjemmeside: https://genealogiskforum.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/genealogiskforum/?fref=ts

Onlinesystemer

http://dinslægt.dk/index.php
https://familysearch.org/
https://www.facebook.com/familysearch/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://genealogiskforum.dk/
https://www.facebook.com/groups/genealogiskforum/?fref=ts


DanskeAner.dk Dansk: ja Apps: nej
Bemærkning: Pris (1-6-2017) 375 kr for første år. Efterfølgende 250 kr/år. Man kan ikke uploade en 
gedcom-fil. Alle personer skal indtastes fra bunden.

Hjemmeside: https://danskeaner.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/danskeaner/?fref=ts

Geni.com Dansk: ja Apps: ja, fra 3. part
Bemærkning: Ejes af MyHeritage. Gratis op til 250 personer i slægtstræet. Pris (1-6-2017) for mere end 

250 personer: $ 119.40/årl + moms. Se i øvrigt myheritage.com nedenfor.

Hjemmeside: https://www.geni.com/family-tree/start

Facebook: https://www.facebook.com/genidotcom/?fref=ts

MyHeritage.com Dansk: ja Apps: iOS og Android
Bemærkning: Gratis op til 250 personer i slægtstræet. 251-2500 personer: Pris (1-6-2017): $ 8.75/mdl. + 
moms. Ubegrænset: Pris (1-6-2017): $ 13.95/mdl. + moms. Man kan uploade en gedcom-fil. Andre kan 
hente ens oplysninger, medmindre man har indstillet sine privacy-indstillinger på særlig måde. Herudover 
kan tegnes dataabonnement, som giver ret til søgning på myheritage.com.

Hjemmeside: https://www.myheritage.dk/Facebook: https://w
ww.facebook.com/groups/633413353406605/?fref=ts

Onlinesystemer

https://danskeaner.dk/
https://www.facebook.com/danskeaner/?fref=ts
https://www.geni.com/family-tree/start
https://www.facebook.com/genidotcom/?fref=ts
https://www.myheritage.dk/
https://www.facebook.com/groups/633413353406605/?fref=ts


geneanet.org Dansk: nej (norsk findes) Apps: iOS og Android
Bemærkning: Gratis. Man skal være oprettet som bruger. Man bliver dog hele tiden opfordret til at blive 
"premium". Søgning i slægtstræet fungerer ikke helt optimalt. Der er en del ting, man ikke kan, når man 
ikke er "premium". Pris for premium (1-6-2017) € 50/årl.

Hjemmeside: http://www.geneanet.org/

Facebook: https://www.facebook.com/geneanet/?fref=ts

Ancestry.com Dansk: nej Apps: iOS og Android
Bemærkning: Gratis at lægge sit stamtræ ind. Pris for søgning (1-6-2017): 995 - 3.000 kr årligt (135/295 kr
mdl.), afhængigt af abonnementstype.

Hjemmeside: https://www.ancestry.se/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ancestrycom/108511602506719?fref=ts

GenesReunited.co.uk Dansk: nej Apps: nej

Bemærkning: Gratis at lægge et træ op. hvis man vil søge i de andre træer, er prisen £ 6.67/mdl.

Hjemmeside: http://www.genesreunited.co.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/genesreunited/

Onlinesystemer

http://www.geneanet.org/
https://www.facebook.com/geneanet/?fref=ts
https://www.ancestry.se/
https://www.facebook.com/pages/Ancestrycom/108511602506719?fref=ts
http://www.genesreunited.co.uk/
https://www.facebook.com/genesreunited/


Findmypast.co.uk Dansk: nej Apps: nej

Bemærkning: Gratis at lægge et træ op. £ 10/mdl. Hvis man ønsker dataadgang (søgning).

Hjemmeside: http://www.findmypast.co.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/findmypast/?fref=ts

rodovid Dansk: nej Apps: nej
Bemærkning: Wiki, dvs at man kan oprette enkeltpersoner med dennes relationer. Ikke velegnet til 
slægtstræer.

Hjemmeside: http://en.rodovid.org/wk/Main_Page

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rodovid/140702999288875?fref=ts

Werelate.org Dansk: nej Apps: nej
Bemærkning: Wiki, dvs at man kan oprette enkeltpersoner med dennes relationer. Ikke velegnet til 
slægtstræer.

Hjemmeside: http://www.werelate.org/wiki/Main_Page
Facebook: https://www.facebook.com/WeRelate/?fref=ts

Onlinesystemer

http://www.findmypast.co.uk/
https://www.facebook.com/findmypast/?fref=ts
http://en.rodovid.org/wk/Main_Page
https://www.facebook.com/pages/Rodovid/140702999288875?fref=ts
http://www.werelate.org/wiki/Main_Page
https://www.facebook.com/WeRelate/?fref=ts%20


Program Pris Windows Mac Linux Dansk
Ahnenblatt gratis x Ja
Ancestral Quest $29.95 x Ja
Ancestris gratis x x x Ja
Aldfaer gratis x x (Ja) Hollandsk
Brother's Keeper gratis / 500 kr x Ja
Cumberland Family Tree $39.00 x Ja
DisGen ca 700 kr x Nej, svensk
Embla 670 kr + 250 årl. Ja
Familienbande gratis x x x Ja
Family Tree Builder

gratis / 450 kr x x Ja(MyHeritage)
Family Tree Maker

gratis x x1 Ja / Nej(FTM)

Gramps gratis x x x Engelsk
Heredis $50 x x Nej
Kith and Kin Pro £29.99 x Nej
Legacy gratis / $29.95 x Ja
MacFamilyTree $59.99 x Ja
My Family Tree gratis x Ja
Reunion $99 x Nej, norsk
RootsMagic $29.95 x x Nej
WinFamily 299 kr x Ja

Programmer

https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/ahnenblatt
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/269aed1fdb1bfef94353b94976e671d5
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/ancestris
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/aldfaer
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/752545795ce6d8cd1708a398eebe943a
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/2acee8a07617648b143bc082235e3c22
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/8a68ac8803e24c0855d9c9a4f74efe9a
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/75fb66205a89e9ddd501fd98dd89bda1
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/familienbande
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/c259225e73feefeb3bb29407adfcfe37
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/bd795b563efb56a5fc8070089d998c6e
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/3d03d288b8b5ac55659645765464e36f
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/heredis
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/99ee6a2ee8159ff297b25aaa78d10300
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/9ac890382677dbcd3161434c28531479
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/2a780ac47424f490a4c539b173bdbb7d
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/c522376c0b063231452f5b79d57fc128
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/resolveuid/7e4d7514e766e2fef5058a454a0a9051
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer/winfamily


FamilySearch



Danish Family Search



Hvad kan man på Danish Family Search
Vi har til ønske at opbygge et web system med en masse brugbare værktøjer til alle slægtsforskere. Fremtiden byder på masser af spændende 
tilføjelser. Men følgende funktioner og faciliteter er allerede muligt på Danish Family Search:

Oversigt over danske amter, herred og sogne med antallet af folketællinger og kirkebøger.
Søgning på tværs af indtastede data fra folketællinger, kirkebøger samt Politiets Registerblade.
Fonetisk søgning på visse navne, så søgning på "Karl" også viser resultater for dem som hedder "Carl".
Bladring i de originale kilder fra AO uden brug af Java og fra alle moderne browsere.
Visning af de originale kilder ved hjælp af integreret billedværktøj hvor man kan zoome ind og ud med musen eller se opslaget i fuld skærm.
Link mellem de indtastede data og den originale kilde.
Fremvisning af de indtastede poster når det originale opslag vises.
Fremhævelse af den indtaste post med gult på den originale post (kun for direkte indtastede poster).
Indtastning af kirkebøger som ikke allerede er indtastet.
identifikation af opslagstyper på de originale opslag samt angivelse af fra og til år.
Direkte links til alle opslag og indtastninger, så man kan dele opslaget med andre. Meget nyttigt på Facebook.
Statistikker på alle amter, herred og sogn som viser fordeling på alder, køn, religion, handicap, m.m.
Medlemskonto til håndtering af indtastning samt oversigt over egne indtastninger.
API til vores database så andre systemer også kan søge og benytte sig af vores database.



Ancestris
Ancestris

Tilgængeligt på Windows, MacOS og Linux.

Ancestris er et slægtsforskningsprogram, 
der tæt respekterer GEDCOM 5,5 
standard, der vil give dig mulighed for at 
arbejde med filer, der er pålidelige og du 
kan udveksle og dele uden at miste data.
Ud over de tekstprogrammer 
(Ancestris leveres med to 
tekstprogrammer: et standardprogram 
og og et Gedcom-program), giver det 
mange skærmvisninger som f.eks. 
trævisning, geografisk visning, 
kronologisk visning, browsere, tabeller: 
enkeltpersoner, familier, osv. og talrige 
rapporter.
Der er mulighed for at udvide 
programmets funktioner og tilpasse det 
til dine behov og ønsker, ved at tilføje 
plugins.

http://dk.ancestris.org/index.php?title=Sk%C3%A6rmvisninger








Myheritage Family Tree Builder

Kraftfuld stamtræsprogram

Smart Matches™ teknologi

Record Matching teknologi

Privat familiehjemmeside

Kort

Synkroniser med mobil









Danske Slægtsforskere Hillerød  - Mandag 21. Januar 2019

Finn Tangaa - finn@tangaa.dk 21



Finn Tangaa - finn@tangaa.dk 22

Legacy Family Tree, et af de mest udbredte programmer, er nu kommet i version 9, der indeholder mange 
forbedringer i forhold til tidligere versioner.
Et program med mange muligheder. Især en veludviklet udskriftsfunktion: Slægtsbogscentret. 
Det består af Standard Edition + Charting som er gratis. Dertil kan der købes Deluxe udgave (se senere).



Systemkrav
Intel Pentium computer. (Dette inkludererer AMD, Celeron osv.)
VGA eller bedre skærm sat til 800 x 600 opløsning (eller højere).
Windows 7 eller nyere. (De fleste funktioner vil virke i Windows 98 og XP, men nogle funktioner, som kræver internet-
adgang, vil ikke).
2 gigabyte RAM memory. (4 GB eller mere anbefales).
Internet Explorer 7 for at få adgang til kortplotterfunktionen.
Internetforbindelse anbefales, og er krævet for at få adgang til kortplotterfunktionerne, Hints og andre Internet 
søgefunktioner.

Legacy startside
Legacy nyhedsfeltet giver dig artikler og meddelelser om slægtsforskningsrelaterede emner.
Opgavefeltet giver dig mulighed for at oprette opgaver, som du gerne vil have en påmindelse om. Disse 
påmindelser vises den dag, du har angivet og forbliver synlig, indtil du ændrer påmindelsesdatoen eller afslutter 
opgaven.
Fødsels- bryllupsdagsfeltet viser de fødsels- og bryllupsdage du har angivet at blive påmindet om, for ikke at 
glemme vigtige datoer.
Statistikfeltet viser antallet af personer, familier og kilder i den åbnede familiefil.
Opdateringsfeltet viser versionen af Legacy. Hvis en nyere version er tilgængelig, vises dette med et link til 
download og installation.
Supportfeltet giver nem adgang til diverse hjælpemuligheder, træningsmateriale, fejlrapportering og indsendelse 
af forslag.
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Deluxe udgave til version 9.0
Nye kunder (29,95 USD Ca. kr. 200,-
Legacy 8.0 (eller ældre) Deluxe kunder (21,95 USD)             Ca. kr. 150,-

Deluxe udgave til version 9.0

1. FindMyPast, FamilySearch, GenealogyBank og MyHeritage - for nye 
oplysninger, billeder og historier om dine forfædre. Når du tilføjer til 
dit træ, begynder Legacy 9 søgningen - automatisk! Bemærk: Hinting
vil i en begrænset periode også være tilgængelig i Free Standard 
Edition.

2. Rapporter og diagrammer - Se trends i dine forfædres medicinske 
historie med de nye dødsårsager. Udvid dine genetiske 
slægtsværktøjer med de nye X-DNA farveskemaer

3. Online Backup - Du vil aldrig bekymre dig om at miste dine data igen.

4. Farvekodning - Legacy's populære farvekodningssystem er blevet 
udvidet. Nu kan du nyde forældrenes farvekodning både i 
indeksvisningen og navnelisten, så det er nemt at vide, hvilken del af 
dit træ du kigger på.
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Legacy hovedfaner 
Fanen Legacy startside i Legacys hovedvindue, giver dig gode oplysninger om din aktuelle slægtsfil og giver dig også 
oplysninger og links til andre relevante sider til brug i din forskning 
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Kronologi (kun i Legacy Deluxe) 
Fanen Kronologi viser navnet på den aktuelle person og alle begivenheder, der er knyttet til denne person. Disse 
begivenheder inkluderer personens fødsel, dåb, død og begravelsesinformation, vedkommendes individuelle 
begivenheder, ægteskaber og ægteskabsbegivenheder, børns fødsel, forældre og såvel individuelle som 
ægteskabsnotater. Alle disse begivenheder vises i sorteret orden, så man kan få et overblik over, hvad der påvirkede den 
pågældende gennem hele livet. 



Families Sync - til  iPad/iPhone - Apple eller Android
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Gå på App Store eller Google Play og hent App til iPad, iPhone eller Android 
Tablet, Android Phone – Pris ca. kr. 125,-

Down Families Sync til din Windows 
Gå til    https://www.telgen.co.uk/families/sync/index.html 

Og vælg:
Click here to download and install Families Sync

https://www.telgen.co.uk/families/sync/FamiliesSyncSetup.exe
https://www.telgen.co.uk/families/sync/FamiliesSyncSetup.exe
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Start Families Sync på Windows  og  Tablet 
eller Telefon, følg derfeter vejledning og di n 
Legacy file bliver konverteret og kopieret til 
Telefon eller Tablet
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Brother’s Keeper 7 præsentation

Danske Slægtsforskere Hillerød
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Brother's Keeper 
Et meget benyttet slægtsforskningsprogram. 
Ifølge en tidligere spørgeskemaundersøgelse er programmet et af de
mest udbredte blandt Danske Slægtsforskeres medlemmer.
Programmet er gennem flere versioner udkommet i danske udgaver. 
Det betyder, at oversættelsen virkelig er gennemført - både for
menuer, hjælpetekster og udskrifter.
Programmet kan hentes i en begrænset udgave, der kan udvides til en fuld
version for 500 kr. og kan downloades på.
http://www.brotherskeeper.dk 
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Indtastning og redigerings vindue
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Danske Slægtsforskere Hillerød  
MacFamily Tree til Mac, iPad og iPhone  
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MacFamily Tree er et slægtsforskningsprogram til Apple’s Mac

MobileFamily Tree er et slægtsforskningsprogram (App) til iPhone og 
IPad (Også support til den nye iPad Pro)

Brugerfladen er den ’samme’  på alle enheder, og anvender Apple’s
iCloud til synkronisering. Det vil sige, at når der foretages 
ændringer/opdateringer på en enhed, bliver det også opdateret på de 
øvrige enheder (du skal have samme iCloud konto på alle enheder).
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MacFamily Tree 8  hentes i  App Store Pris. Kr. 249,-

MacFamilyTree 8 kræver Mac OS X 10.10 Yosemite eller nyere. Anvendes der iPhone eller 
iPad, kræves der en iCloud konto for at kunne synkronisere mellem enhederne.
MacFamily Tree fås på 16 forskellige sprog (også Dansk).
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MobileFamilyTree 8 kan bruges på iPhone og iPad med iOS 8 eller senere. 
En iCloud konto kræves for at synkronisere databasen mellem de forskellige enheder. 
MobileFamilyTree 8 kører også på iPhone X, 8, 8 Plus og iPad Pro.
MobileFamilyTree 8 er tilgængelig på 16 sprog (også Dansk). 

MobileFamily Tree 8 hentes i App Store Pris: ca. Kr. 120
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Startbilled
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Redigeringsmenu
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Interaktiv Træ 
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Diagrammenu



Præsentationen vil kunne ses på Danske Slægtsforskeres hjemmeside

Lokalafdeling:  Danske Slægtsforskere Hillerød – vælg Arkiv i menuen

Tak for i aften  -

Finn Tangaa 
finn@tanga.dk


