Navn

Dansk

Findes Apps Bemærkninger

DinSlægt.dk

ja

nej

Gratis - ubegrænset antal personer.
Norsk oprindelse

http://dinslægt.dk/index.php

iOS og
Android

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.

https://familysearch.org/

https://www.facebook.com/familysea
rch/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

Genealogiskforum.dk ja

Gratis. Kræver, at man opretter sig
som bruger 2 gange. Anvender
webtrees. Det er muligt at uploade
en gedcom-fil.

https://genealogiskforum.dk

https://www.facebook.com/groups/ge
nealogiskforum/?fref=ts

DanskeAner.dk

nej

Pris (1-6-2017) 375 kr for første år.
Efterfølgende 250 kr/år.
Man kan ikke uploade en gedcomfil. Alle personer skal indtastes fra
bunden. Basis er TNG.

https://danskeaner.dk/

https://www.facebook.com/danskean
er/?fref=ts

ja, fra 3.
part

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.

https://www.geni.com/familytree/start

https://www.facebook.com/genidotco
m/?fref=ts

FamilySearch.org

Geni.com

ja

ja

ja

Hjemmeside

Brugergrupper

MyHeritage.com

TNG, version 11.1

Gratis op til 250 personer i
slægtstræet.
251-2500 personer: Pris (1-62017): $ 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.

https://www.myheritage.dk/

https://www.facebook.com/groups/63
3413353406605/?fref=ts

Ja

Pris (1-6-2017): $ 32.99.
TNG er et program, som installeres
på ens hjemmeside. Databasen kan
opdateres løbende (ligesom et
program lokalt på din pc). Dvs at
præsentationen altid er fuldt
opdateret med de nyeste data, du
har inddateret.

http://www.tngsitebuilding.com/

https://www.facebook.com/TNGThe-Next-Generation-of-GenealogySitebuilding-105133769526251/

nej (norsk iOS og
findes)
Android

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 (1-62017) € 50/årl.

http://www.geneanet.org/

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

ja

iOS og
Android

Ikke-danske

geneanet.org

iOS og
Android

Gratis at lægge sit stamtræ ind. Pris
for søgning (1-6-2017): 995 - 3.000
kr årligt (135/295 kr mdl.),
afhængigt af abonnementstype.

https://www.ancestry.se/

GenesReunited.co.uk nej

nej

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

http://www.genesreunited.co.uk/

https://www.facebook.com/genesreu
nited/

Family Historian

nej

Fri 30 dages prøveversion. Pris (16-2017) $ 58.13.

http://www.familyhistorian.co.uk/

https://www.fhug.org.uk/

nej

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

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

https://www.facebook.com/findmypa
st/?fref=ts

nej

Wiki, dvs at man kan oprette
enkeltpersoner med dennes
relationer. Ikke velegnet til
slægtstræer.

http://en.rodovid.org/wk/Main_Pa
ge

https://www.facebook.com/pages/Ro
dovid/140702999288875?fref=ts

nej

Wiki, dvs at man kan oprette
enkeltpersoner med dennes
relationer. Ikke velegnet til
slægtstræer.

http://www.werelate.org/wiki/Mai
n_Page

https://www.facebook.com/WeRelate
/?fref=ts

nej

Gratis. Man kan uploade sit træ.
Gode privatlivsindstillinger.
Velegnet til præsentation af ens
slægtstræ. Mangler mulighed for
detaljer, fx kilder.

https://www.zoompast.com/

Ancestry.com

Findmypast.co.uk

rodovid

Werelate.org

zoompast.com

nej

nej

nej

nej

nej

nej

https://www.facebook.com/pages/An
cestrycom/108511602506719?fref=ts

