
Vores forfædre har så mange 

historier at fortælle...



Ancestris,  
ubegrænset slægtsforskning

Skabt af frivillige med interesse for
slægtsforskning. Ancestris

er et open source slægtsforskningsprogram,
der respekterer gedcom-standarden

og er helt gratis. 

At finde sine forfædre og bringe dem i live
ved at dykke ned i deres tid

og forstå vores historie,
er et arbejde med kollektiv hukommelse,

som Ancestris teamet har forpligtet
sig til at gøre tilgængeligt for alle,

uden begrænsning.

Siden programmets start i 1998, har Ancestris
hver måned håndteret mere end 4 millioner 

forfædre,1million familiehistorier.
En fortid, der vokser,

55 generationer tilbage og en af de ældste
forfædre går tilbage til den tidlige middelalder. 

 
Der er så mange ubegrænsede skatte, som vi

alle kan dykke ned i igen og igen
med passion og lidenskab!



Ancestris er gratis at bruge og holder
styr på din slægtsforskning. Dine data gemmes i en 
gedcom-fil og ingen data er skjult i en fil,
der er ulæselig af andet end et enkelt program.
 
Ancestris virker med Windows, MacOS og Linux.

Ancestris hjælper dig med din slægtsforskning
og kan håndtere flere slægtstræer på samme
tid. Trædeling gør det muligt automatisk
at finde fælles forfædre
med andre Ancestris brugere og dele information
med dem.

Ancestris byder på stærke funktioner oveni
de traditionelle slægtsforskningsværktøjer fra andre 
programmer. Med internet modulet integreret i din 
hjemmeside med en meget brugervenlig navigation, 
kan din slægtsforskning ses af slægtninge, som vil 
kunne bidrage til din slægtsforskning.

Klassiske og mere sofistikerede redigeringsmoduler, 
dynamisk træ visning, geografisk visning, kronologisk 
visning, stedliste, kilder og medier, forskellige
statistikker: Ancestris tilbyder mere end
30 værktøjer til at håndtere din slægtsforskning eller
analysere dine data. Du kan endda få en
grafisk gengivelse af dit træ til udskrivning på papir.  
Ancestris bruges i 30 lande og er oversat til 13 sprog.

“ ” 

Ancestris har alle de gode funktioner i et slægtsforsk-
ningsprogram og mere!           

   
          Didier, passioneret slægtsforsker

“ ” 

 Ancestris er det ideelle værtøj til at starte din slægtsfors-
kning eller til at overflytte dine data fra et andet slægts-
forskningsprogram.

Alice, historiker

Dyrk din slægtsforskning i total frihed!

Et stærkt program!



Ancestris tager hensyn til dine forslag på 
dag-til-dag basis. Kom med forslag til funktioner eller
forbedringer direkte via programmet. Slægtsforskere 
eller udviklere vil svare dig via mailinglisten, chat
(IRC channel), forum, Skype eller Twitter.  
 
Hvis du vil være med, kan du hjælpe i Ancestris  
udviklerteam eller hjælpe med at oversætte, eller du 
kan stille din erfaring til rådighed med online hjælp.

“ ” 

100% overholdelse af gedcom-standarden giver dig 
muliged for at udveksle data med andre uden fejl.

Guillaume de Morant,  
journalist på French Genealogy Review (RFG)

Et fællesskab til din tjeneste



KOMPLET
Du har glæde af alle funktioner og 
værktøjer til at redigere og offentliggøre  
din slægtsforskning.

UBEGRÆNSET
Du kan håndtere et ubegrænset antal 
personer, familier og andre dokumenter 
i så mange slægtstræer du ønsker.

FÆLLESSKAB
Du får gratis hjælp af aktive frivillige 

og fra brugerfællesskabet.

STÆRKT
Du kan stole på et 20 år gammelt program 
som tilfredsstiller mere end 4.000 brugere.

GRATIS
Du betaler ingenting, programmet er gratis 
at installere, og opdateringer er også gratis 
og tilgængelig direkte fra programmet.

FRIHED 
Du kan frit gemme, læse, ændre og  
offentliggøre din slægtsforskning med 
alle operativsystemer.

H v o r f o r  v æ l g e  A n c e s t r i s ? 



Download programmet og vær med i
Ancestris fællesskabet 

www.ancestris.org 


